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Art 0. Algemene bepalingen  

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op de zones begrepen op het volledige plangebied, en zodus op alle artikels, tenzij dit in de specifieke voorschriften 

expliciet anders vermeld wordt. 

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 Ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 

� Het volledige plangebied is ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Dit gebied wordt verfijnd in de specifieke voorschriften. 

� Door de differentiatie van de Kolonie met dreven, natuurgebieden, open ruimtes voor landbouw, kleine landschapselementen, … wordt de ecologische 

infrastructuur van bovenlokaal belang gecreëerd. 

� Het hoofdbeeld van het plangebied dient groen te worden gehouden. 

 

0.4 Gebruik van de gronden 

Gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig vergund zijn of vergund geacht worden, kunnen gehandhaafd blijven. Bij vergunningsaanvragen voor 

instandhoudings- en onderhoudswerken of verbouwingen van het bestaande vergunde of vergund geachte volume kunnen de stedenbouwkundige voorschriften van dit 

RUP geen weigeringsgrond vormen. 
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0.5 Niet-toegelaten activiteiten 

Volgende activiteiten worden omwille van hun storend karakter niet inpasbaar geacht in Wortel - Kolonie, en zijn bijgevolg niet toegelaten:  

� de inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het ‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, 

het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken 

zijn’; 

� voor de omgeving hinderlijke niet-agrarische activiteiten die lawaai, onaangename geuren en stof veroorzaken, water-, bodem- of luchtvervuiling,… (vervuilende 

en milieubelastende activiteiten); 

� vormen van hoogdynamische sport, recreatie en vrijetijdsactiviteiten. Het gaat in het bijzonder om die activiteiten die omwille van hun ruimtelijke impact, 

geluidsproducerend en/of sterk verkeersgenererend karakter dermate storend zijn dat ze niet inpasbaar worden geacht in Wortel - Kolonie:  

o niet-agrarische, en/of geluidsproducerende en/of gemotoriseerde activiteiten en/of sporten zoals quad, motorcross, kleiduifschieten, paintball, 

(model)vliegclub…  

o sterk verkeersgenererende activiteiten, zoals discotheek, bowlinghal, theater- of concertzaal, camping, dance- of rockfestival… 

o sportterreinen en –infrastructuren die omwille van hun permanente randinfrastructuur een ongewenste landschappelijke impact uitoefenen op Wortel 

Kolonie, zoals een voetbalveld met verlichtingmasten en reclamepanelen, atletiekpiste, tennisveld …  

0.6 Terreinaanleg 

Volgende elementen zijn van belang bij de inrichting van het plangebied: 

� behoud en herstel van drevenlandschap; 

� behoud van afwisseling tussen open en gesloten delen van het Kolonielandschap (compartimentenlandschap); 

� de eventueel noodzakelijke infrastructuur voor opvang van hemelwater en afvalwater mag binnen het plangebied als ondergeschikte functie ingeplant worden, 

in zoverre de landschappelijke eenheid van het gebied hiermee niet verloren gaat en de hoofdfunctie niet ondermijnd wordt; 

� het gebied dient als één structureel geheel bewaard en beheerd worden; 

� er dient een bestemming en een gepast beheer van alle gebouwen en de inrichting van alle gronden te worden bekomen, zonder de structurele eenheid van het 

gebied op te geven. 

0.7 Duurzaamheids- en milieumaatregelen 

In functie van duurzaamheid en het milieu, dienen minstens volgende zaken mogelijk zijn, mits ze inpasbaar zijn in het landschap: 
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� Gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtekrachtkoppeling, energiesystemen met warmte-koudeopslag en/of dubbele 

ventilatiestroom,…; 

� Gebruik van duurzame en milieuverantwoorde bouwmaterialen; 

� Groendaken op platte of lichthellende daken; 

� Voldoende voorzien van alternatieve mobiliteitsopties om het autoverkeer door en naar de Kolonie te ontmoedigen en te beperken; 

� Biologische waterzuivering. 

 

0.8 Groenelementen 

Het integreren van bestaande natuurlijke elementen en kleine landschapselementen binnen de terreinaanleg moet maximaal nagestreefd worden. 

Alle groenvoorzieningen die verder voorzien worden in de verschillende zones van het plangebied moeten bestaan uit inheemse en streekeigen planten, struiken en 

bomen, welke zijn aangepast op basis van de standplaatsgeschiktheid. Er zijn geen exoten of streekvreemde soorten toegelaten. In bijlage werd een niet-limitatieve lijst 

met inheems plantgoed gevoegd. 

 

0.9 Markante landschapselementen 

� Het verwijderen van markante landschapselementen is verboden; 

� Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de markante landschapselementen 

zijn toegelaten. 

 

0.10 Ontbossen en vellen van bomen 

Het ontbossen en vellen van bomen moet in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, zoals opgenomen in het bosdecreet. Op de stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag moeten alle te kappen bomen duidelijk aangeduid worden. 

Het beheer van de dreven dient te gebeuren conform het bosbeheerplan. 
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0.11 Afwatering van hemelwater en afvalwater 

Afwatering van hemelwater 

Het regenwater dient op een duurzame manier afgevoerd te worden, d.m.v. het gebruik van waterdoorlatende materialen, de afvoer naar bestaande waterlopen of het 

voorzien van nieuwe afwateringsgrachten. 

Waterkwaliteit 

De beoogde functie mag de waterkwaliteit niet doen achteruitgaan of een belemmering vormen voor het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen. 

 

0.12 Waterlopen/grachten 

� De bestaande waterlopen en grachten dienen optimaal te worden behouden en onderhouden voor waterberging en afvoer van hemelwater. 

Deze waterpartijen dienen voldoende ruimte te krijgen binnen het plangebied met oog voor de lokale hoofdfuncties. Bovendien moet (bijkomende) overwelving 

van de beken zoveel als mogelijk vermeden worden.  

 

0.13 Uitrustingen en voorzieningen 

� Infrastructuur voor nutsvoorzieningen en uitrusting van het gebied zoals vuilnisbakken, zitbanken, erfscheidingen, openbare (sfeer)verlichting, fietsenstallingen, 

artistieke kunstwerken en ander straatmeubilair mogen op een oordeelkundig gekozen plaats in het plangebied ingeplant worden (tenzij anders aangegeven in 

de bijzondere bepalingen) op voorwaarde dat: 

o ze niet louter als decoratief element voorzien worden, maar een functie kunnen vervullen in het plangebied; 

o ze niet hinderlijk zijn bij het uitoefenen van de activiteiten in het plangebied; 

o ze de eenheid en de eigenheid van het landschap niet verstoren; 

o technische installaties in verband met nutsvoorzieningen, pomphuisjes en elektriciteitscabines aansluiten bij de gebouwen, tenzij dit vanuit technisch-

functioneel oogpunt onmogelijk is. 

� Installaties voor energievoorzieningen binnen de Kolonie op een oordeelkundig gekozen plaats in het plangebied ingeplant worden (tenzij anders aangegeven in 

de bijzondere bepalingen) op voorwaarde dat: 

o ze niet hinderlijk zijn bij het uitoefenen van de activiteiten in het plangebied; 

o ze de eenheid en de eigenheid van het landschap niet verstoren; 
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o technische installaties aansluiten bij de gebouwen, tenzij dit vanuit technisch-functioneel oogpunt onmogelijk is. 

� Nutsvoorzieningen kunnen op een oordeelkundige plaats worden aangebracht binnen de Kolonie. Indien deze nutsvoorzieningen ondergronds worden voorzien, 

dient een volledig herstel van de bovengrondse delen te worden bekomen. In ieder geval mogen nutsvoorzieningen geen beperkingen opleggen naar de bomen 

in de dreven van de Kolonie. Ook andere hoofdfuncties moeten maximaal behouden blijven bij de aanleg van nutvoorzieningen.  

� Het oprichten van infoborden, vlagmasten en bewegwijzering is toegelaten voor zover gebruikt wordt gemaakt van een sobere vormgeving en voor zover de 

zichten op de historische gevels van de voormalige Kolonie gevrijwaard blijven.  

� Publiciteitsborden, al dan niet verlicht, zijn niet toegestaan.  

 

0.14 Buitenverlichting 

� Verlichting op de Kolonie mag de rust en de draagkracht van het landschap niet overschrijden. 

� Bij de keuze van verlichting moet steeds worden gekozen voor gerichte verlichting (lichtvervuiling naar de omgeving is minimaal). 

� Verstrooiing van licht naar de omliggende openruimte is niet gewenst en moet tot een minimum beperkt worden. Eventueel moeten aangepaste 

verlichtingsarmaturen worden aangebracht die de lichtverspreiding beperken. 

� Opwaartse verlichting moet maximaal worden vermeden. 

� De hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt. 

� Met uitzondering van de bepalingen in de specifieke voorschriften, moet buitenverlichting worden beperkt tot de bebouwde zones inclusief de 

parkeergelegenheden. De overige bestaande verlichting kan behouden blijven. 

 

0.15 Toegankelijkheid, veiligheid en afsluitingen 

� Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegankelijk zijn voor het publiek, of waar personeel tewerkgesteld wordt, moeten 

maximaal voldoen aan de toegankelijkheidsnormen voor personen met een verminderde mobiliteit. 

� Indien de gebouwen of delen van gebouwen waar personeel tewerkgesteld wordt niet in aanmerking komen om personeel met een beperking te activeren, 

kunnen zij voor die gedeelten een afwijking van de toegankelijkheidsnormen vragen, zo deze niet bij wet of besluit verplicht zijn. 

� In het algemeen mag slechts van de toegankelijkheidsvoorschriften worden afgeweken voor zover de te nemen maatregelen niet bij wet of besluit verplicht zijn 

voor zover uitdrukkelijk wordt gemotiveerd dat de te volgen maatregelen redelijkerwijs niet haalbaar zijn. 

� Gebouwen of delen van gebouwen kunnen aangepast worden in functie van de veiligheid. Beperkte infrastructuurwerken kunnen in functie van 

veiligheidsmaatregelen toegestaan worden in alle zones. 
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� Eventuele afsluitingen moeten de landschappelijke openheid binnen de Kolonie maximaal waarborgen. Verbod voor dichte, zichtafnemende afsluitingen gericht 

naar de voorgevel van de bestaande gebouwen. 

 

0.16 Parkeernormen in functie van maximale dynamiek  

Het totaal van de nieuwe ontwikkelingen en bestaande functies binnen de perimeter van art. 3, elk met hun eigen parkeerbehoefte, dient te passen binnen de voorziene 

parking in art. 5 van het RUP. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte voor elke functie worden volgende normen gehanteerd: 

Voor de berekening van de parkeerbalans worden volgende maximale
1
 cijfers gehanteerd (bron: CROW kencijfers): 

� gastenkamers: 0,65 parkeerplaatsen per kamer van twee personen, met een maximum van 1 parkeerplaats per kamer. Voor een kamer van vier personen een max. 

1,3 per kamer 
2
.  

� vakantiewoning: max. 2,2 parkeerplaatsen per vakantiewoning
3
  

� speel- en/of sportveld: per ha netto terrein max.27 parkeerplaatsen
4
 

� café/bar/cafetaria: per 100m² Bruto Vloeroppervlak (BVO) maximaal 8 parkeerplaatsen
5
  

� restaurant/feestzaal/vergaderaccommodatie: per 100m² BVO max.16 parkeerplaatsen
6
  

� socio-educatieve functies: huisvesting voor andersvaliden: max.1,4 parkeerplaatsen per gehuisveste/opgenomen zorgbehoevende
7
.  

� wonen: maximaal 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid
8
 

De totale parkeerbehoefte mag nooit meer bedragen dan 160 parkeerplaatsen, dit is de totale capaciteit van de parking van Art.5. Bovendien dient bij de toetsing van de 

parkeerbehoefte aan de totale capaciteit, rekening te worden gehouden met de inrichtingsvoorschriften van Art.5, in het bijzonder het onderscheid in gebruik tussen de 

permanente parking en de overflowparking.  

                                                                 
1
 Voor het beschermd landschap Wortel-Kolonie is het belangrijk dat de draagkracht niet wordt overschreden. Daarom is het beter te werken met de kencijfers van maximaal aantal 

parkeerplaatsen dan met minimaal aantal parkeerplaatsen.  
2
 Bron: afkomstig uit de CROW: maximaal aantal parkeerplaatsen CROW-parkeerkencijfer voor een 2-sterrenhotel in buitengebied in een niet-stedelijke omgeving bedraagt 6,5 per 10 

kamers van 2 personen. 
3
 Bron: afkomstig uit de CROW: CROW-parkeerkencijfer voor bungalowparken (kencijfers gaan uit van gemiddeld 5,5 bedden per bungalow). 

4
 Bron: afkomstig uit de CROW: CROW parkeerkencijfer voor een sportveld in het buitengebied in een niet-stedelijke omgeving. 

5
 Bron: CROW kencijfer voor een café/bar/cafetaria gelegen in de rest bebouwde kom in een niet stedelijke omgeving. 

6
 Bron: afkomstig uit de CROW: CROW parkeerkencijfer voor restaurant in rest bebouwde kom, niet stedelijk gebied. Voor de vergaderaccommodatie werd ook het kencijfer van restaurant 

gebruikt aangezien in een vergaderruimte (van verenigingen) de tafelopstelling soortgelijk is aan deze in een restaurant. 
7
 Bron: CROW kencijfers aanleuningwoning en serviceflat in buitengebied, niet stedelijk 

8
 Bron: CROW kencijfers gemiddeld voor koopwoningen 
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0.17 Begripsomschrijving 

Ten behoeve van de leesbaarheid van de voorschriften is hierbij volgende verklarende begrippenlijst toegevoegd.  

Bestemming; een doeleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of een kaveldeel (bv. gebouw), die met behulp van voor het ruimtegebruik 

bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld.  

Bijgebouw: bouwwerk of gebouw losstaand van het hoofdgebouw. Het bijgebouw is niet bedoeld om de bestemming voorzien in de bestemmingszone te herbergen, 

tenzij de berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enz., inherent verbonden aan de bestemming zoals voorzien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan 

niet los van het hoofdgebouw bestaan. 

BVO: bruto vloeroppervlakte. De bruto vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle vloerniveau’s. De bruto vloeroppervlakte van 

ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan het gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. Hierbij zijn buitenvlakken van de begrenzingen bepalend. 

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

Gebouwengroep: groep van gebouwen of gebouwencomplexen, al dan niet aan dezelfde kant van de straat gelegen, die samen niet noodzakelijk een functioneel, maar 

wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen. 

Herbouwen: een ingreep uitvoeren, waarbij meer dan 40% van de oorspronkelijke muren en de dakvorm aangepast worden. 

Herbouwen op dezelfde plaats: het heropbouwen van een nieuw gebouw dat minstens drie kwart van de oppervlakte van de bestaande gebouwen inneemt. Daarmee 

wordt de bestaande oppervlakte bedoeld, met inbegrip van de bijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen. 

Huiskavel: een perceel of kadastraal bekend aaneengesloten stuk grond waarop een woonhuis gelegen is. 

Kleine landschapselementen: lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet 

resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur, zoals: bermen, bomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, 

hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. 

Markante landschapselementen: landschapselementen die zich door hun omvang type of vorm onderscheiden van hun omgeving en hierboven uitsteken.  

PRUP: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

Verbouwen: een ingreep uitvoeren, waarbij minstens 60% van de oorspronkelijke muren en de dakvorm en de oorspronkelijke bouwhoogte bewaard blijft. 

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. 

Zorgwonen: Zorgwonen is hetzelfde als kangoeroewonen. Zorgwonen of kangoeroewonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande 

woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Het is een vorm van wonen waarbij is voldaan aan alle hiernavolgende 

voorwaarden: 

� In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. 

� De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. 
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� De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het 

bouwvolume van de volledige woning. 

� De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s). 

� De omvorming van de ondergeschikte wooneenheid dient voor de huisvesting van:  

o ofwel ten hoogste twee oudere personen van 60 jaar of ouder 

o ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde:  

� personen met een handicap 

� personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering 

� personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen. 
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Onderstaande tabellen geven in de rechterkolom de verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende artikels. De linkerkolom geeft toelichting bij 

deze voorschriften, doch heeft zelf geen verordenende kracht. 

 

Toelichting Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

 

Deze zone omvat de verschillende private woningen in open bebouwing of halfopen 

bebouwing.  

 

 

 

 

 

 

 

Een niet storende activiteit voor de omgeving betekent dat er geen significante 

geluidsoverlast mag zijn, geen bijkomende last mag zijn op het openbaar domein, dat 

deze verenigbaar moet zijn met het laagdynamisch recreatief gebruik, en dat deze op vlak 

van beeldkwaliteit geen afbreuk doet aan de landschaps- en erfgoedwaarden.  

Kleinschalige plattelandslogies (gastenkamers) zijn toegelaten. 

 

Het is in geen geval de bedoeling om met de toegelaten activiteiten het uitzicht van de 

woningen te wijzigen. Storende reclame of uitstalramen zijn niet gewenst. 

 

 

 

 

 

ART.1 ZONE VOOR WONEN IN 

CULTUURHISTORISCH KADER 

Art.1
 

1.1. Bestemming 

Deze zone is bestemd voor: 

� ééngezinswoningen met tuin 

� nevenfuncties complementair aan het wonen op voorwaarde dat: 

o deze worden voorzien binnen het bestaand volume; 

o de eigenaar/uitbater er ook zelf woont en dit de hoofdfunctie blijft; 

o het een niet-storende activiteit voor de omgeving betreft; 

o de activiteit niet zichtbaar aanwezig is in het landschap; 

o de activiteit integreert zich of sluit aan bij de bestemming van Wortel-

Kolonie.  

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen  

 

1.2. Inrichtingsvoorschriften  

Alle handelingen binnen deze zone dienen de algemene bepalingen na te leven, tenzij de 

specifieke bepalingen ermee in strijd zijn. 
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Toelichting Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

De historische gebouwen zijn aangeduid op het grafisch plan. De historische gebouwen 

zijn alle tot op heden bewaard gebleven gebouwen van het historisch plan van 1904 

“Maison de refuge de l’état, section de Wortel – Belgique: population”. 

 

Bij een calamiteit moet worden gedacht aan een natuurramp (zeer zware storm, 

overstroming, blikseminslag) of brand. Het in elkaar storten bij harde wind of storm van 

een slecht onderhouden bouwwerk is echter geen calamiteit. Ook vandalisme ten aanzien 

van een voor sloop in aanmerking komend bouwwerk is geen calamiteit.  

Een calamiteit is dus een eenmalige, buiten de schuld van de eigenaar liggend onheil 

waardoor een bouwwerk tenietgaat. 

 

 

Onder een woningbijgebouw wordt verstaan: carport, garage; tuinhuis, hok voor dieren. 

 

Er worden extra voorwaarden opgelegd inzake de herbouw (niet mogelijk) de verbouw- 

en de uitbreidingsmogelijkheden voor de historische gebouwen en dit ten behoeven van 

ter extra bescherming van de erfgoedwaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouwen 

� De bestaande gebouwen die regelmatig vergund zijn of vergund geacht worden 

kunnen gehandhaafd blijven. De realisatie van nieuwe bijkomende gebouwen is niet 

toegestaan. 

� Het creëren van extra wooneenheden is niet toegestaan m.u.v. zorgwonen.  

� Herbouw op een gewijzigde locatie en nieuwbouw is niet toegestaan. 

� Herbouw van de historische gebouwen is niet toegestaan, tenzij na een calamiteit 

buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging 

van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw moet in dit geval geschieden op 

dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding tot de 

oorspronkelijke historische gebouwen. 

� Beperkte uitbreidingen aansluitend bij de bestaande woning zijn mogelijk ter 

verbetering van het wooncomfort. Het authentieke karakter van de woningen dient 

in elk geval te worden bewaard. 

� De realisatie van nieuwe ondergrondse constructies en/of de herbouw van 

ondergrondse constructies is verboden. 

� Losstaande woningbijgebouwen zijn niet toegestaan.  

� Voor herbouw (enkel toegelaten voor de niet-historische gebouwen), verbouwingen 

en beperkte uitbreidingen (enkel toegelaten onder voorwaarden vermeld in de 

betreffende paragraaf) gelden onderstaande inrichtingsvoorschriften: 

o Verbouwen kan enkel binnen het bestaande vergund of vergund geachte 

volume. 

o Voor de historische gebouwen geldt dat de historische en karakteristieke 

kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven, niet aangetast mogen 

worden. De structurele binneninrichting van de historische gebouwen, de 

plantypologie, dient te worden behouden, evenals de authentieke 

interieurafwerking. Beperkte wijzigingen zijn mogelijk aan het interieur. 

o Voor de historische gebouwen dient de vormgeving en het 

materiaalgebruik bij verbouwen zoveel mogelijk gelijk te zijn aan deze van 

de gebouwen in de oorspronkelijke toestand.  

o Het verbouwen van historische gebouwen dient te gebeuren met respect 

en in verhouding tot de historische gebouwen. 
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Tuinen dienen steeds een groen karakter te behouden. Omwille van de ligging van de 

woningen in een beschermd landschap is het onderhoud en de inrichting van een tuin 

belangrijk. Deze dienen, samen met de woning op een landschappelijke manier te worden 

ingepast. Over de aanleg van tuinuitrusting met een mogelijke landschappelijke invloed 

dient steeds geval per geval te worden beslist. 

 

 

 

 

Belangrijke criteria bij de overweging van zonnepanelen zijn de aangepaste schaal, alsook 

het niet hypothekeren van een verdere instandhouding en een gewenst beheer van het 

landschap. (vb. mogelijke heraanplant van een verdwenen dreef mag niet 

gehypothekeerd worden door de aanwezigheid van zonnepanelen die dan aan rendement 

zouden verliezen). 

 

De afsluitingen van de woonpercelen is zeer beeldbepalend. Om de eenheid zoveel 

mogelijk te houden, wordt een afsluiting door middel van een haag (haagbeuk of beuk) 

opgelegd.  

Een tweede, bijkomende afsluiting is toelaatbaar aan de binnenzijde van de haag op 

voorwaarde dat deze niet zichtbaar is vanaf het openbaar domein en deze een ‘open 

structuur’ heeft (vb. hoge draad, geen betonplaten) en niet hoger is dan de 

haagafsluiting. 

 

o Het totaalbeeld en het oorspronkelijk karakter van de woningen binnen de 

Kolonie dient te worden bewaard: behoud van de eenheid in architectuur 

en karakter. 

Tuinen 

� De onbebouwde delen van de huiskavels mogen worden ingericht als tuin, waarbij 

het groene karakter bepalend is.  

� De aanleg van de tuin dient zich te integreren in de omgeving. Beplanting kan enkel 

bestaan uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten en dient aangepast te zijn 

aan het omgevende landschap. 

� Het onbebouwde deel van een perceel mag enkel worden verhard ten behoeve van 

(tuin)paden, terrassen, parkeerplaatsen en opritten en toeritten tot de 

achterliggende perceelsdelen. De verharde delen moeten tot een minimum worden 

beperkt. 

� Zwembaden, zwemvijvers en particuliere sportvelden zijn niet toegelaten.  

� Zonnepanelen zijn toegestaan voor zover ze het landschap niet beschadigen, 

vernielen of ontsieren en geen afbreuk doen aan de waarden die aan de basis liggen 

van de bescherming of de aanduiding.  

� Losstaande woningbijgebouwen zijn niet toegestaan.  

Afsluitingen 

� Een erf- of perceelsafsluiting is enkel toegelaten onder de vorm van een groene 

levende haag, bestaande uit streekeigen beplanting en mits voldaan aan volgende 

voorwaarden. Deze haag mag niet hoger zijn dan 2m. Bovendien mag deze erf- of 

perceelsafsluiting enkel geplaatst worden achter de voorgevelbouwlijn zodat het 

zicht op de woning volledig gevrijwaard blijft.  

� Aan de binnenzijde van en/of in combinatie met de haag is een bijkomende afsluiting 

toelaatbaar op volgende voorwaarden: 

o deze heeft een open structuur; 

o deze is niet hoger dan de haagafsluiting zelf. 

Betonplaten en houten schuttingen zijn niet toegestaan.  
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De zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (Art.2) omvat de 

strafinstelling en de begraafplaats. Omwille van de verschillen in functies wordt deze zone 

opgesplitst in twee deelbestemmingen: 

� Art.2.1 Strafinstelling 

� Art.2.2 Historische begraafplaats 

 

 

 

 

 

Deze zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, specifiek voor 

een gevangenis en de daaraan verwante activiteiten. Deze functies moeten bestendigd 

blijven en kansen krijgen binnen deze strook. Een leefbare gevangenis moet zich op deze 

plaats kunnen ontwikkelen met respect voor de historische gebouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.2 ZONE VOOR 

GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN 

OPENBAAR NUT 

 

2.1. Art 2.1 Strafinstelling 

 

2.1.1.Bestemming 

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, meer 

bepaald voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de bestaande gevangenis, met de 

bijbehorende voorzieningen zoals parkeergelegenheid, huisvesting van administratie, 

huisvesting en overnachtingsmogelijkheden voor opleidingscentrum, werkplaatsen en 

dergelijke.  

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten 

Categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschaps- en nutsvoorziening.  

 

2.1.2. Inrichtingsvoorschriften 

Alle handelingen binnen deze zone dienen de algemene bepalingen na te leven, tenzij de 

specifieke bepalingen ermee in strijd zijn. 

Terreinaanleg 

� De ruimte die niet in gebruik wordt genomen voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbaar nut, dient te worden aangelegd als groene ruimte en moet als dusdanig 

worden gehandhaafd. 

� Elke stedenbouwkundige aanvraag in deze zone, zal beoordeeld worden in functie 

van volgende elementen: 
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Een voorbeeld van wat moet worden aangetoond bij de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning voor een gedeelte van de strook is dat het aandeel 

parkeerplaatsen wordt gerespecteerd en het gebied conform de voorschriften werd 

ingericht. Een werkwijze van hoe dat kan worden gedaan is het maken van een 

inrichtingsstudie. 

 

 

 

 

De historische gebouwen zijn aangeduid op het grafisch plan. De historische gebouwen 

zijn alle tot op heden bewaard gebleven gebouwen van het historisch plan van 1904 

“Maison de refuge de l’état, section de Wortel – Belgique: population”. 

De niet-historische gebouwen zijn alle gebouwen gelegen in plangebied die niet werden 

aangeduid op grafisch plan met een markering ‘historisch gebouw’. 

 

 

 

 

Bij een calamiteit moet worden gedacht aan een natuurramp (zeer zware storm, 

overstroming, blikseminslag) of brand. Het in elkaar storten bij harde wind of storm van 

een slecht onderhouden bouwwerk is echter geen calamiteit. Ook vandalisme ten aanzien 

van een voor sloop in aanmerking komend bouwwerk is geen calamiteit.  

Een calamiteit is dus een eenmalige, buiten de schuld van de eigenaar liggend onheil 

waardoor een bouwwerk tenietgaat. 

 

 

 

 

o De inpassing van de handelingen/activiteiten in het beschermd landschap. 

o De uitstraling de activiteiten naar de onmiddellijke omgeving moet passend 

zijn. 

o Voldoende parkeerplaatsen worden voorzien voor de geplande activiteiten. 

o Indien voor een gedeelte van de zone een vergunning wordt aangevraagd, 

dan moet worden aangetoond dat de ontwikkeling van de volledige zone 

niet in gedrang komt en dat de voorschriften voor het hele gebied 

nageleefd kunnen worden 

Gebouwen en infrastructuur 

� Uitbreidingen en infrastructuurwerken in functie van veiligheid zijn mogelijk binnen 

de zone. 

� Voor de historische gebouwen geldt dat de historische en karakteristieke kenmerken 

die de gebouwen erfgoedwaarde geven, niet aangetast mogen worden. De 

structurele binneninrichting van de historische gebouwen, de plantypologie, dient te 

worden behouden, evenals de authentieke interieurafwerking. Beperkte wijzigingen 

zijn mogelijk aan het interieur. 

� De niet-historische gebouwen mogen uitbreiden en verbouwen buiten het bestaande 

volume in overeenstemming met de schaal van het gebouw, dit indien ruimtelijk 

verantwoord en op voorwaarde dat de goede plaatselijke ruimtelijke ordening van de 

plek niet wordt geschaad en de ruimtelijke draagkracht niet wordt overschreden.  

� De historische gebouwen mogen enkel verbouwen binnen het bestaand volume en 

mits de erfgoedwaarde ongeschonden blijft of verhoogt. 

� Herbouw van de historische gebouwen is niet toegestaan, tenzij na een calamiteit 

buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging 

van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw moet in dit geval geschieden op 

dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding tot de 

oorspronkelijke historische gebouwen. 

� Herbouwen van de niet-historische gebouwen kan mits het nieuw 

gebouw/constructie een minstens gelijkwaardige of betere landschappelijk inpassing 

kent en zolang voldaan is aan bovenstaande inrichtingsvoorschriften. 

� Herbouwen op een gewijzigde plaats is enkel mogelijk voor de niet-historische 

gebouwen. 

� Het verbouwen van historische gebouwen dient te gebeuren met respect en in 
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verhouding tot de historische gebouwen. 

� Uitbreiding of herbouw mag niet concurreren met de historische (delen van de) 

gebouwen. De architecturale eenheid en het karakter en de verschijningsvorm van de 

gebouwengroep moet aangehouden worden. 

Afsluitingen 

� De afsluitingen binnen deze zone mogen vrij worden gekozen, maar dienen het zicht 

op de authentieke gebouwen die beschermd zijn als monument te vrijwaren. 

� Een veiligheidsafsluiting kan binnen de zone worden voorzien op een willekeurige 

plaats. Deze mag echter geen schade berokkenen van het landschappelijk geheel. 

� De veiligheidsafsluiting kan de hele of een gedeelte van de zone omvatten. Het 

afsluiten van een weg is hiervoor toegelaten. 

Verlichting 

� Buitenverlichting en verlichting in functie van de veiligheid van de instelling is 

toegelaten, maar de impact op de omgeving dient tot een minimum beperkt te 

worden. 

Parkeerplaatsen 

� De behoefte aan parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers binnen deze zone 

dient binnen deze zone worden voorzien. 

� Er dienen voldoende parkeerplaatsen te worden voorzien, zodat wild parkeren in de 

dreven wordt vermeden. 

� De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk ingepast te worden, zonder 

het kenmerkende drevenpatroon te verstoren. 

� De waterdoorlaatbaarheid van de verhardingsmaterialen moet worden gewaarborgd. 

Indien dit niet mogelijk is, dient een gepaste compensatie voor de berging van 

hemelwater te worden voorzien. 
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2.2. Art. 2.2 Historische begraafplaats 

 

2.2.1 Bestemming en inrichting 

� Het gebied is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen van 

openbaar nut, meer bepaald voor een historisch kerkhof. 

� Het voormalige bedelaarskerkhof dient te worden behouden en in stand gehouden 

als cultuurhistorisch relict. 

Categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschaps- en nutsvoorziening.  
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De bestemming van dit gebied moet het mogelijk maken om de bestaande historische 

gebouwen rondom het Kruispunt Vier Gebouwen te herwaarderen en van verval te 

redden. 

 

 

Indien de aanwezige functie reeds een afdoende dynamiek creëren, kan dus geen 

bijkomende functie met bijhorende parkeerbehoefte vergund worden. Het is anderzijds 

wel mogelijk dat een nieuwe functie ontwikkeld worden, indien een bepaalde andere 

functie verdwijnt of indien deze functie zijn dynamiek verkleint.  

 

Voor de berekening van de parkeerbalans worden volgende maximale cijfers gehanteerd 

(zie Art. 0.16): 

� gastenkamers: max. 0,65 parkeerplaatsen per kamer van twee personen, max. 1,3 

per kamer van vier personen 

� vakantiewoning: max. 2,2 parkeerplaatsen per vakantiewoning  

� speel- en/of sportveld: per ha netto terrein max.27 parkeerplaatsen 

� café/bar/cafetaria: per 100m² BVO maximaal 8 parkeerplaatsen  

� restaurant/feestzaal/vergaderaccommodatie: per 100m² BVO max.16 

parkeerplaatsen  

� socio-educatieve functies: huisvesting voor andersvaliden: max.1,4 

parkeerplaatsen per gehuisveste/opgenomen zorgbehoevende.  

� wonen: maximaal 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid 

� … 

ART.3 STROOK VOOR RECREATIE MET 

OPENBAAR KARAKTER  

 

3.1.Bestemming 

� Deze zone is bestemd voor recreatie met een openbaar karakter. Onder recreatie 

met een openbaar karakter wordt verstaan een gebied dat overwegend toegankelijk 

is voor bezoekers. 

� Elke nieuwe ontwikkeling dient steeds getoetst te worden aan de maximaal 

mogelijke dynamiek voor het gebied. De beschikbare parkeerplaatsen op de centrale 

parking (Art.5) dienen als basis voor de bepaling van de maximaal mogelijke 

dynamiek.  

Bij de aanvraag voor een nieuwe bijkomende functie of de wijziging van een 

bestaande functie dient te worden aangetoond dat de dynamiek die deze functie 

teweegbrengt niet zal zorgen voor een overschrijding van de totale parkeerbehoefte 

van alle ontwikkelingen/activiteiten van deze zone van meer dan 160 

parkeerplaatsen, dit is de totale capaciteit van de parking van Art.5. Bovendien dient 

bij de toetsing van de parkeerbehoefte aan de totale capaciteit, rekening te worden 

gehouden met de inrichtingsvoorschriften van Art.5, in het bijzonder het onderscheid 

in gebruik tussen de permanente parking en de overflowparking.  (zie algemene 

bepaling Art. 0.16 parkeernormen in functie van maximale dynamiek en Art.5 Zone 

voor Parking) 
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De zone is opgedeeld in twee deelzones aangeduid op het grafisch plan: 

� Deelzone A omvat de gebouwen die direct aansluiten bij het ‘Kruispunt vier 

gebouwen 

� Deelzone B omvat de noordelijke loodsen en oude schuur. 

Hoewel er enkele functies zijn die in beide zones zijn toegelaten (bv. landbouw), zijn er 

ook een aantal functies die enkel in deelzone A (bv. horeca) of deelzone B (sport- en 

speelveld) worden toegelaten omwille van hun ligging en ruimte-indeling. Onder 

laagdynamische recreatieve en culturele activiteiten wordt verstaan dat deze dienen te 

functioneren op niveau van de Landlopersboerderij en omgeving en dat daarbij dient te 

worden voldaan aan volgende voorwaarden: 

� geluidsimpact: geen sterk geluidsproducerende activiteiten zoals een dancing  

� verkeersimpact: activiteiten moeten afgestemd zijn op de beschikbare 

parkeercapaciteit 

� schaalniveau: opleggen van max. opp. voor de functies bv. voor de feestzaal  

Enkele voorbeelden van laagdynamische recreatieve en culturele activiteiten: 

� Socio-educatieve functies: bv. infopunt toerisme, bureau natuurorganisatie, 

museum, kunst-atelier, multifunctionele ruimte voor verenigingen, kijkboerderij, … 

� Laagdynamisch plattelandstoerisme in volgende vormen: 

o Laagdynamische logies:  

- logement type gastenkamer (bv. B&B), hierbij geldt een maximum 

van acht kamers waarin maximaal 32 gasten kunnen verblijven;  

- vakantiewoningen mits een beperkt aantal, namelijk maximaal 

acht vakantiewoningen;  

- een trekkershut [een trekkershut wordt gekenmerkt door een 

gebrek aan luxe dat wordt gecompenseerd door de ligging in een 

bijzondere groene en/of landschappelijke omgeving.], met een 

maximum van acht trekkershutten.  

Individuele geprivatiseerde weekendverblijven zijn niet toegestaan.  

o Kinderboerderij 

 

Toegelaten activiteiten 

Toegelaten activiteiten enkel in deelzone A: 

� Laagdynamische recreatieve en culturele activiteiten, met inbegrip van 

verblijfsrecreatie. Met betrekking tot verblijfsrecreatie kunnen in deze zone: 

o gastenkamers met een maximum van 8 kamers waarin in totaal maximum 

32 gasten kunnen verblijven. 

o maximaal 8 vakantiewoningen gerealiseerd worden. 

o maximaal 8 trekkershutten gerealiseerd worden. 
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De uitbating van de eet- en drankgelegenheden heeft een openbaar karakter, bv. i.f.v. 

verengingen (zowel de bestaande als eventuele nieuwe verenigingen zoals een chiro) of 

de activiteiten op Wortel-Kolonie (recreatie) met openbaar karakter. 

De capaciteit van deze feestzaal wordt afgestemd op het schaalniveau van de functies, 

activiteiten en gebruiksfrequentie op de Kolonie en op de parking.  

Occasioneel gebruik als feestzaal bv. een zaal waar ’s avonds een feest plaatsvindt, die 

overdag wordt gebruikt als eetgelegenheid.  

De frequentie van de feestactiviteiten wordt beperkt tot gemiddeld één feest per week. 

Gemiddeld één feest per week wil zeggen dat er in bepaalde seizoenen (bv. lente) 

meerdere feesten per week kunnen plaatsvinden en in andere seizoenen (bijvoorbeeld 

najaar) geen enkel. 
 

Socio-educatieve functies met inbegrip van huisvesting voor andersvaliden:  

o Zorg voor mindervaliden, zorg voor mensen met psychische problemen of 

psychiatrische stoornissen mits qua capaciteit en dynamiek integreerbaar 

met de draagkracht van het beschermd landschap Wortel-Kolonie.  

o Voorbeelden van de toegelaten zorg functies zijn: een centrum voor (drugs)-

verslaafden, een leefconcept voor mindervaliden, een tehuis voor mensen 

met psychiatrische stoornissen.  

Om voldoende flexibiliteit te houden voor eventuele nieuwe toekomstige functies, wordt 

geen exact aantal van  de woonvormen in relatie tot hogervermelde functies vastgelegd. 

Deze woonvorm is effectief enkel mogelijk wanneer deze in sterke mate verbonden is met 

deze functies (bv.conciërgewoning boerderij). Hierdoor is hun dynamiek ook reeds in deze 

functies vervat.  

Onder een coherent residentieel totaalproject wordt verstaan een als één geheel te 

realiseren en uit te baten projecten bv. cohousing, sociaal woonproject, … 

Begeleidend wonen houdt bv. in, dat conform het huidig systeem een medewerkersgezin 

en enkele mindervaliden onder één dak wonen. Hierbij heeft iedereen zijn eigen kamer 

maar zijn de centrale leefruimtes (keuken, living, enz.) gemeenschappelijk. Alle 

huisgenoten nemen deel aan het onderhoud van het huis en het huishouden.  

Schuilhokken en verlichtingsinfrastructuur zijn met andere ander woorden niet 

toegelaten.  

 

� Eet- en drankgelegenheden mits voldaan aan alle onderstaande voorwaarden: 

o de uitbating heeft een openbaar karakter; 

o de maximale oppervlakte ingenomen door permanente eet- en 

drankgelegenheden samen (inclusief keuken, opslagruimte, productie, 

personeels- en opslagruimte) bedraagt maximaal 400m²; 

o Er is een maximum van twee eetgelegenheden. Maximaal één van de 

eetgelegenheden kan occasioneel gebruikt worden als feestzaal. De 

maximale oppervlakte die bijkomend occasioneel gebruikt kan worden als 

feestzaal (inclusief keuken, opslagruimte, productie, personeels- en 

opslagruimte) bedraagt 250m². 

� Socio-educatieve functies met inbegrip van huisvesting voor andersvaliden.  

� Multifunctionele ruimten voor socio-educatieve verenigingen en organisaties. Indoor 

sportinfrastructuur uitgebaat door sportverenigingen of sportinfrastructuur in functie 

van het op professionele niveau uitoefenen van sport al dan niet in wedstrijdverband 

is verboden.  

� Hier zijn naast bovenstaande mogelijkheden ook permanente woongelegenheden 

toegelaten met een maximum van 8 woongelegenheden. Elke aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning voor realisatie van woningen binnen deze 

bestemmingzone, moet aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent 

totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig integreerbaar is met de rest van 

de historische gebouwen.  

� Naast dit maximum van 8 woongelegenheden is wonen hier ook toegelaten in relatie 

tot de hogervermelde functies: woning uitbaters en/of medewerkers en/of 

conciërgewoning; wonen i.f.v. de zorgfuncties (begeleidend wonen). 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van een nieuwe functie 

binnen deze bestemmingszone moet aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een 

coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig integreerbaar is met de rest van 

de historische gebouwen. 

Toegelaten activiteiten enkel in deelzone B: 

� Het aanleggen van openluchtterreinen gerelateerd aan lokale speel- en 

sportactiviteiten. Permanente infrastructuur met een landschappelijke impact is 

verboden. Verlichtingsmasten zijn niet toegelaten. Enkel verplaatsbare constructies 

zijn toegelaten. De aanwezige sportinfrastructuur moet tot een minimum worden 
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Specifieke voorbeelden van ondersteunende functies zijn: stallen van tractor, dierenhok, 

schrijnwerkerij i.f.v. vereniging 

 

 

 

 

beperkt om de landschappelijke invloed te minimaliseren. Niet-toegelaten 

infrastructuren: reclameborden, tribunes, ballenvangers en andere infrastructuur 

met een landschappelijke impact. 

� Recreatie met een openbaar karakter is ook indoor mogelijk indien voldaan is aan 

volgende voorwaarden: 

o De bestaande gebouwen kunnen verbouwd en herbouwd worden 

maximaal binnen het vergund of vergund geacht volume.  

o De architectuur moet aansluiten bij de architectuur van de aanpalende 

Landlopersboerderij zodat de eenheid van het geheel bewaard blijft en 

zodat het landelijke karakter bewaard blijft (type “sportschuur”).  

 

Toegelaten activiteiten en voorwaarden in de gehele zone (zowel in deelzone A als in deelzone 

B) 

� Vergaderaccommodatie 

� Landbouw, of aan landbouwgerelateerde activiteiten waarbij elke 

vergunningsaanvraag moet aantonen dat de cultuurhistorische en landschappelijke 

waarde van het gebied bewaard blijft. Een verkoopfunctie is toegelaten als 

ondergeschikte functie enkel wanneer is voldaan aan alle onderstaande 

voorwaarden: 

o deze verkoopfunctie is gerelateerd aan landbouw; 

o deze verkoopfunctie kadert in een toelaatbare functie binnen Art. 3 ‘strook 

voor recreatie met openbaar karakter’ 

o deze verkoopfunctie beslaat een maximale oppervlakte van 10% van de 

vergunde bruto vloeroppervlakte van de gebouwen gelegen in Art.3.  

� Aanvullende en ondersteunende functies voor bovenstaande functies. Hieronder 

verstaan we: opslagplaats, werkruimte, noodzakelijke infrastructuur en constructies 

voor agrarische beheerwerken, hokken voor dieren verbonden aan de bovenstaande 

functies. 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van deze 

voorzieningen zijn toegelaten. 

Als voorwaarde voor alle bovenstaande functies geldt dat moet voldaan zijn aan onderstaande 

inrichtingsvoorschriften.  
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Voorbeelden van geluidsintensieve activiteiten, en dus verboden activiteiten zijn: 

muziekfestival, dancing, gemotoriseerde sporten, lawaaierige outdooractiviteiten zoals 

kleiduifschieten, paintball, lasershooting, …  

 

 Het is van groot belang dat de site rond het Kruispunt Vier Gebouwen functioneert als 

één geheel van complementaire functies. Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning voor de realisatie van een nieuwe functie binnen deze bestemmingszone moet 

aangetoond worden dat een coherent totaalproject wordt nagestreefd dat bovendien ook 

volledig integreerbaar is met de rest van de historische gebouwen. De inrichting en 

uitbating moet kaderen binnen de werking van de landlopersboerderij en de andere 

gebouwen rond het Kruispunt Vier Gebouwen. Het totaalproject dient het behoud van de 

samenhang, de integratie in de omgeving en de publieke toegankelijkheid van de gehele 

site te garanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De historische gebouwen zijn aangeduid op het grafisch plan. De historische gebouwen 

zijn alle tot op heden bewaard gebleven gebouwen van het historisch plan van 1904 

“Maison de refuge de l’état, section de Wortel – Belgique: population”. 

De niet-historische gebouwen zijn alle gebouwen gelegen in plangebied die niet werden 

aangeduid op grafisch plan met een markering ‘historisch gebouw’. 

 

Niet-toegelaten activiteiten voor de ganse zone 

� Geluidsintensieve activiteiten.  

� Het inrichten of uitbaten van vormen van verblijfsrecreatie die niet kaderen binnen 

de uitbating en werking van de Landlopersboerderij en de andere gebouwen rond 

het Kruispunt Vier Gebouwen als coherent totaalproject. 

� Bejaardenzorg en serviceflats. 

� Handelsfuncties die niet verbonden zijn aan de activiteiten van Wortel-Kolonie 

(m.u.v. de mogelijke activiteit landbouw: een verkoopfunctie gerelateerd aan 

landbouw is enkel toegelaten indien deze kadert in een recreatieve functie.) en 

plattelandsbeleving 

� Een verkoopfunctie gerelateerd aan landbouw is enkel toegelaten indien deze kadert 

in een recreatieve functie.  

� Permanente kantoorfunctie die niet verbonden zijn aan Wortel-Kolonie en 

plattelandsbeleving. 

Categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 

 

3.2.Inrichting en beheer 

� Alle handelingen binnen deze zone dienen de algemene bepalingen na te leven, 

tenzij de specifieke bepalingen ermee in strijd zijn. 

 

Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen  

Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen voor de gehele zone 

� Herbouw van de historische gebouwen is niet toegestaan, tenzij na een calamiteit 

buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging 

van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw moet in dit geval geschieden op 

dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding tot de 

oorspronkelijke historische gebouwen. 

� Verbouwen van de historische gebouwen kan binnen het bestaande volume en voor 

zover de erfgoedwaarde ongeschonden blijft of verhoogt. 
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Bij een calamiteit moet worden gedacht aan een natuurramp (zeer zware storm, 

overstroming, blikseminslag) of brand. Het in elkaar storten bij harde wind of storm van 

een slecht onderhouden bouwwerk is echter geen calamiteit. Ook vandalisme ten aanzien 

van een voor sloop in aanmerking komend bouwwerk is geen calamiteit. 

Een calamiteit is dus een eenmalige, buiten de schuld van de eigenaar liggend onheil 

waardoor een bouwwerk tenietgaat. 

 

 

 

De overdruk ‘zone voor bebouwing’ werd gebaseerd op basis van de recente uitbreiding 

van de Casino. Voor de bebouwing in de noordwestelijke hoek van het kruispunt werd 

eenzelfde uitbreidingszone voorzien. Bovendien werd een zone aangeduid die niet breder 

gaat dan het huidige gebouw zodat een eventuele uitbreiding niet uitsteekt achter het 

huidige gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Voor de historische gebouwen geldt dat de historische en karakteristieke kenmerken 

die de gebouwen erfgoedwaarde geven, niet aangetast mogen worden. De functies 

binnen de gebouwen moeten de erfgoedwaarde respecteren. De structurele 

binneninrichting van de historische gebouwen, de plantypologie, dient te worden 

behouden, evenals de authentieke interieurafwerking. Beperkte wijzigingen zijn 

mogelijk aan het interieur. 

� Verbouwen van de niet-historische gebouwen kan binnen het bestaande vergund of 

vergund geachte volume. De binneninrichting van de gebouwen mag wijzigen. Het 

uitzicht van het gebouw moet steeds een geïntegreerde landschappelijke inpassing 

hebben in relatie tot de volledige site van de gebouwen rond het Kruispunt Vier 

Gebouwen. 

� Uitbreidingen zijn niet toegestaan, met uitzondering binnen de overdruk op het 

grafisch plan ‘zone voor bebouwing’ en mits de erfgoedwaarde ongeschonden blijft 

of verhoogt. 

� Herbouwen van de niet-historische gebouwen kan enkel mits het behoud van de 

schaal, een landschappelijke inpassing en in harmonie met de historische gebouwen. 

� Bij herbouw van een gebouw van de Landlopersboerderij moet de architecturale 

eenheid en het karakter en de verschijningsvorm van de gebouwengroep 

aangehouden worden. 

� Voor zowel de niet-historische als de historische gebouwen dient er steeds te worden 

gestreefd naar harmonie. 

� Een verbouwing, herbouw of uitbreiding mag niet concurreren met de historische 

(delen van) gebouwen.  

� Het oprichten van nieuwe bijkomende gebouwen of constructies is niet toegestaan.  

� De realisatie van nieuwe ondergrondse constructies en/of de herbouw van 

ondergrondse constructies is verboden. 

� Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels. 

 

Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen enkel van toepassing op deelzone B 

� Herbouw op een gewijzigde locatie van de niet-historische gebouwen is toegelaten 

op voorwaarde dat deze gebouwen een sober karakter behouden.  
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Terreinaanleg 

Terreinaanleg voor de gehele zone 

� De activiteiten binnen deze zone mogen de rust op het domein niet schaden. 

� Private tuinen zijn in deze zone niet toegelaten.  

� Het open karakter van het kruispunt moet behouden blijven, het binnenplein van de 

Landlopersboerderij moet ook zijn open karakter behouden.  

� Elke stedenbouwkundige aanvraag in deze strook, zal beoordeeld worden in functie 

van volgende elementen: 

o De inpassing van de handelingen/activiteiten in het beschermd landschap; 

o De uitstraling de activiteiten naar de onmiddellijke omgeving moet passend 

zijn; 

o De hinder naar de omliggende functies wordt zoveel mogelijk beperkt; 

o Indien voor een gedeelte van de zone een vergunning wordt aangevraagd, 

dan moet worden aangetoond dat de ontwikkeling van de volledige zone 

niet in gedrang komt en dat de voorschriften voor het hele gebied 

nageleefd kunnen worden; 

o Voor een aanvraag voor één van de percelen van de Landlopersboerderij 

moet aangetoond worden dat de eenheid van de site van de 

Landlopersboerderij wordt bewaard. Dit omvat zowel de eigenlijke 

gebouwen als de binnenplaats die samen één geheel vormen. Bij de 

inrichting moet uniformiteit worden nagestreefd. 

Terreinaanleg: enkel in deelzone B: 

o Het onbebouwde deel van een perceel mag enkel worden verhard ten 

behoeve van toeritten tot de achterliggende perceelsdelen. Voor de 

verharding geniet het gebruik van waterdoorlatende materialen. 

Afsluitingen 

� Afsluitingen zijn enkel toegelaten in functie van veiligheidsredenen of voor het 

afbakenen in functie van aanwezigheid van dieren. Het streven moet gaan naar zo 

min mogelijk afsluitingen en compartimentering van de ruimte in functie van het 

bewaren van het open karakter van het centrale deel van de Kolonie en de publieke 

toegankelijkheid die dient te kaderen in een totaalvisie over het binnenplein.  
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Door het beperken van de hoogte en het gebruiken van aangepaste ‘afsluitingen’ (bv. 

veeraster, klaphekje…) kan de visuele impact beperkt worden en de publieke 

toegankelijkheid gevrijwaard blijven. 

Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: afsluitingen 

in kastanjehout, houtkant, heggen,… 

 

 

� Toegelaten vormen van afsluitingen: 

o Schrikdraad of draadafsluitingen met een maximale hoogte van 1,40 meter. 

o Afsluitingen in natuurlijke materialen met een maximale hoogte van 1,40 

meter.  
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Deze open ruimte sluit aan bij de centraal gelegen gebouwen rondom het 

‘kruispunt vier gebouwen’ (Molendreef – noordzuidas). Het gebruik van deze 

gronden sluit zowel vandaag (vereniging die gevestigd is in Casino gebruikt deze 

gronden) als historisch aan bij de functies in de gebouwen rond het kruispunt. 

Deze link met de Casino en de Landlopersboerderij blijft in de toekomst best 

behouden. Mogelijke invullingen voor deze zone zijn: 

� een picknickplaats (grasveld); 

� een moestuin; 

� een boomgaard; 

� een weide voor grazen van dieren. 

 

 

 

 

 

 

Bij het plaatsen van afsluitingen tussen percelen dient de openheid van het 

landschap te worden bewaard. In dit opzicht is het plaatsen van een 

gaasafsluiting of een andere (half) ondoorzichtige afsluiting niet toegelaten. 

De afsluitingen mogen tot 1,4m hoog zijn zodat ook afsluiten voor hengsten (cfr. 

Richtlijnen voor het houden van paardachtigen in de weide van de Raad voor 

Dierenwelzijn) kunnen geplaatst worden indien nodig. 

ART.4 GROEN- EN LANDBOUWZONE KRUISPUNT 

VIER GEBOUWEN  

 

4.1 Bestemming  

Deze zone is bestemd als een groen en/of landbouwzone die in relatie staat tot de functies in de 

gebouwen van Art.3.  

Categorie van gebiedsaanduiding: gemengd open ruimte 

 

4.2 Inrichtingsvoorschriften 

� Het kenmerkende open karakter van het centrale deel van de Kolonie moet behouden 

blijven. Laagstamboomgaarden in het kader van de functies in Art.3 zijn toegelaten.  

� Constructies zijn in deze zone verboden m.u.v. afsluitingen.  

Afsluitingen  

� Andere dan schrikdraad of draadafsluitingen met een maximale hoogte van 1,40 meter zijn 

niet toegelaten.  

� De afsluitingen moeten de landschappelijke openheid binnen de Kolonie maximaal 

waarborgen.  
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Deze zone is volledig binnen de contour van de dreefstrook gelegen, zodat het 

open landbouwgebied niet wordt aangesneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Omwille van het sterk fluctuerend bezoekersaantal (dagelijkse versus 

occasionele) op de Kolonie wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

een permanente parking en een overflow parking. Deze twee parkings 

dienen een verschil in gebruik te kennen. Het verschil tussen beide 

parkings moet duidelijk zijn door de aanleg, inrichting en 

materiaalgebruik. De overflowparking moet bovendien afgesloten 

kunnen worden van de permanente parking.  

o De overflow parking is enkel voorzien voor de occasionele 

parkeerbehoefte. De occasionele behoefte omvat de 

parkeerbehoefte op piekmomenten zoals op een zonnige 

weekenddag of op een winterdag met schaatsmogelijkheden 

op het Bootjesven of tijdens occasionele evenementen, 

avondfeest, … 

o De permanente parking is enkel voorzien voor de permanente 

ART.5 ZONE VOOR PARKING (OVERDRUK) 

 

5.1. Bestemming 

Deze zone is bestemd als parking. De gronden hebben een publiek karakter. 

 

 

5.2. Inrichting en beheer 

� Omwille van een verschil in hoeveelheid bezoekers op de Kolonie wordt er een onderscheid 

gemaakt tussen een permanente parking en een overflow parking. Het verschil tussen beide 

parkings moet duidelijk zijn door de aanleg, inrichting en materiaalgebruik. De 

overflowparking moet bovendien afgesloten kunnen worden van de permanente parking. 

� De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk ingepast te worden, zonder het 

kenmerkende drevenpatroon te verstoren. 

� De parking wordt gefaseerd aangelegd van zuid naar noord en gedimensioneerd op basis van 

de parkeerbehoefte.  

 

Zone A – permanente parking  

� Er kunnen maximaal 80 permanente parkeerplaatsen in openlucht voorzien worden 

waarvoor volgende inrichtingsvoorschriften gelden:  

o De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.  

o Verhardingen worden tot een minimum beperkt, met name de noodzakelijke 
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parkeerbehoefte. De permanente parkeerbehoefte is de quasi 

dagdagelijkse behoefte volgend uit de uitbating van de 

activiteiten die meermaals in de week plaatsvinden zoals eet- 

en drankgelegenheden, woongelegenheden, gastenkamers, 

zorginstelling, ... en personeel verbonden aan de uitbating van 

de gebouwen rond het “Kruispunt vier gebouwen” (o.a. 

Landlopersboerderij).  

� De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk ingepast te 

worden, zonder het kenmerkende drevenpatroon te verstoren. De 

impact op (het zicht op) de Landlopersboerderij en op het open 

landschap moet zo veel mogelijk beperkt worden. Er moeten zo veel 

mogelijk maatregelen getroffen worden dat de bestaande bomen van 

de dreven behouden worden en niet beschadigd worden door in- of 

uitritten van de parking. Bv. door het nemen van beschermende 

maatregelen t.o.v. het wortelgestel en het voorkomen van sluikparkeren 

tussen de bomen. 

� Het groene karakter kan bijvoorbeeld worden nagestreefd door de 

parkeerplaatsen aan te leggen in betongrasdallen opgevuld met gazon 

of grind, of elementverharding met groeve voegen (gras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toegangen tot de individuele parkeerplaatsen.  

o Het geheel dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte 

inrichting en materiaal gebruik, met een overwegend groen karakter. 

Zone B – overflow parking 

� Voor de overflowparking kan uitsluitend in waterdoorlatende materialen gewerkt worden. 

Monolietverharding is niet toegestaan. 

� Door middel van specifiek materiaalgebruik dient de parking een overwegend groen karakter 

te hebben.  

� Het onderscheid tussen overflow en permanente parking dient te worden veruitwendigd 

door een aangepast materiaalgebruik en beheer.  

� Er kunnen maximaal 80 parkeerplaatsen in openlucht voorzien worden. 
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De voorschriften voor de zone voor bouwvrij agrarisch gebied (Art.6) zijn 

grotendeels gebaseerd op het voorschrift voor zone voor landbouw in het PRUP 

Merksplas-Kolonie. Voor beide voormalige weldadigheidskolonies is het van 

belang dat het landbouwgebied een open en onbebouwd karakter heeft.  

De contour van deze zone werd gebaseerd op het inrichtingsplan van de VLM en 

de wijzigingen van dit plan naar aanleiding van de ruilverkaveling. Een voorbeeld 

van zo’n wijziging, is de uitbreiding van een natuurstrook rechtsbovenaan ten 

koste van landbouwgebied t.h.v. een voormalig ven. Dit voormalig ven is nog goed 

te zien in het reliëf van het landschap door onder meer taluds. Het is dan ook niet 

aangewezen om van een deel van dit voormalig ven landbouwgebied te maken. 

Ter compensatie wordt in het noordwesten een stuk natuurzone volgens het 

inrichtingsplan omgewisseld naar landbouwzone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.6 ZONE VOOR BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED  

 

 

6.1 Bestemming 

De zone is bestemd voor grondgebonden beroepslandbouw. Alle werken, handelingen en wijzigingen 

die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten. Alle 

handelingen moeten steeds in overeenstemming zijn met het historisch, landschappelijk en natuurlijk 

karakter van de omgeving 

Toegelaten: 

� Grondgebonden agrarische activiteiten. i.c. landbouwproductiedoeleinden -exclusief 

glastuinbouw. 

� Grondgebonden tuinbouw van niet-beschermde teelten. 

� Educatieve activiteiten. 

Niet toegelaten:  

� Gebouwen (woning, stallen, ander (bedrijfs)gebouwen) en constructies 

� Verwerking van landbouwproducten. Glastuinbouw.  

� Verharding. 

Categorie van gebiedsaanduiding: landbouw 
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Het moet steeds mogelijk zijn om grote landbouwpercelen te voorzien. Als een 

blok landbouwgrond tussen de dreven nu nog is opgesplitst in verschillende 

percelen met perceelsrandbegroeiing, dan dient het mogelijk te zijn om deze te 

verwijderen om er één groot perceel van te maken. 

 

 

 

Het plaatsen van afsluitingen tussen percelen dient ervoor te zorgen dat de 

openheid van het landschap bewaard blijft. In dit opzicht is het plaatsen van een 

gaasafsluiting of een andere (half) ondoorzichtige afsluiting niet toegelaten. 

 

 

 

6.2.Inrichtingsvoorschriften 

Alle handelingen binnen deze zone strook dienen de algemene bepalingen na te leven, tenzij de 

specifieke bepalingen ermee in strijd zijn.  

Terreinaanleg  

� De zone dient voor landbouwgebruik te worden aangelegd.  

� De dreven (artikel 7) vormen de grens voor schaalvergroting of uniformisering van het 

agrarische landschap.  

� Het oprichten van nieuwe bijkomende gebouwen of constructies is niet toegestaan. 

Afsluitingen  

� Andere dan schrikdraad of draadafsluitingen met een maximale hoogte van 1,20 meter zijn 

niet toegelaten.  

� De afsluitingen moeten de landschappelijke openheid binnen de Kolonie maximaal 

waarborgen.  
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De op het grafisch plan weergegeven dreven zijn afgeleid uit het inrichtings- en 

ruilverkavelingsplan van de VLM en het bosbeheerplan van ANB. Bij een 

herpercelering voor een effectieve overdracht van de dreven aan een beherende 

instantie, zijn beperkte correcties mogelijk ten opzichte van de aanpalende 

bestemmingen omwille van de schaal van het grafisch plan. De bestemmingen 

moeten dan worden geïnterpreteerd naar de perceelsstructuur. 

De verschillende dreven zoals opgenomen in het inrichtingsplan van de VLM en 

het bosbeheerplan van ANB worden expliciet opgenomen in het PRUP als een 

apart artikel omdat het behoud, herstel en versterken van deze dreven van 

elementair belang is voor het landschapsbeeld van het beschermd landschap van 

Wortel-Kolonie. Als bovendien de auto’s niet meer in de dreven zullen parkeren, 

kunnen de dreven terdege werken als ecologische verbindingselementen. Deze 

zone heeft dan ook natuurgebied als categorie van gebiedsaanduiding.  

De dreven vormen het geraamte van de Kolonie en dienen te worden behouden en 

verder ontwikkeld. 

De dreven worden als afzonderlijke bestemming in het PRUP weergegeven en niet 

als overdruk van de omliggende functies. Er is sprake van ruimtelijke verweving 

van de dreven tussen de andere functies van Wortel-Kolonie. 

 

Met een enkele dreef wordt bedoeld:  

 

Met een dubbele dreef wordt bedoeld: 

 

 

 

 

 

ART.7 STROOK VOOR DREVEN 

 

7.1.Bestemming 

� Deze zone is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de dreven. 

Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie. Gemotoriseerde sporten vallen in 

geen geval onder de noemer recreatief medegebruik. 

Categorie van gebiedsaanduiding: natuurgebied. 

 

7.2. Inrichtingsvoorschriften  

� Alle handelingen binnen deze zone dienen de algemene bepalingen na te leven, tenzij de 

specifieke bepalingen ermee in strijd zijn.  

� De dreven worden enerzijds opgesplitst naar een dreef met een enkele of dubbele rij bomen 

aan beide zijden (enkele of dubbele dreef). De dreven met enkele bomenrijen en de dreven 

met dubbele bomenrijen dienen als dusdanig te worden behouden, onderhouden of 

hersteld. Dit kenmerk wordt per dreef weergegeven in het bosbeheerplan.  

� De dreven worden anderzijds opgesplitst naar de omliggende bestemming: landbouwgebied, 

natuurgebied of een andere functie. Elke dreef moet worden aangelegd conform het 

bosbeheerplan.  

� Bovendien worden de dreven onderscheiden door het al dan niet toelaten van het 

aanbrengen van verhardingen.  

� Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt, 

zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:  
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Dreven in het open landbouwgebied (dreven tussen gebieden met bestemming 

art. 6) moeten transparant zijn. Zij versterken immers de openheid van het 

landschap. De bermen moeten vrij blijven van hoge ondergroei, zodat de doorkijk 

naar het landschap niet belemmerd wordt. Spontane begroeiing moet mogelijk 

blijven. De bermen onder de dreven worden minstens verbreed tot op het punt van 

de kroonprojectie. Zo krijgen de bomen meer ruimte. In landbouwgebied vormen 

de kavelsloten de grens tussen de bermen en het eigenlijke landbouwgebied. 

 

 

 

 

 

 

Dreven in bosgebied (dreven tussen gebieden met bestemming artikel 9) dienen 

duidelijk als ‘dreef’ herkenbaar te blijven. Er wordt een boszoom- en mantel 

voorzien tussen dreef en bos, zodat de dreefbomen vrij komen te staan in het bos. 

Verder dient ook rekening te worden gehouden met het bosbeheerplan. 

o Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor educatief of recreatief 

medegebruik: zitbanken, picnicktafel, infopanelen. 

Terreinaanleg  

� Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het 

herstel en de ontwikkeling van de dreven zijn toegelaten.  

� Het drevenpatroon en de dreven dienen te worden in stand gehouden in elk opzicht: 

omliggende functies mogen de drevenstructuur niet hinderen. 

� De bestaande parkeerplaatsen voor bestemmingsverkeer ter hoogte van de historische 

begraafplaats (Art.2.2.) kunnen in stand gehouden worden met een maximum van vijf. 

Dreven tussen landbouwgebieden  

� Dreven in het open landbouwgebied moeten transparant zijn om de openheid van het 

landschap te versterken. Dit dient op de volgende manier te gebeuren:  

o De bermen moeten vrij blijven van ondergroei, zodat de doorkijk naar het 

landschap niet belemmerd wordt.  

o De bermen onder de dreven worden minstens verbreed tot op het punt van de 

kroonprojectie aan de zijde van het landbouwgebied. Zo krijgen de bomen meer 

ruimte.  

o De kavelsloten vormen de grens tussen de bermen en de strook voor 

grondgebonden landbouw. Indien de kavelsloten dichter dan de kroonprojectie 

voorkomen, dienen ze te worden verlegd om een voldoende berm te creëren 

(minimaal tot het punt van de kroonprojectie).  

Dreven tussen natuurgebieden en/of bosgebieden:  

� Dreven in natuurgebied en/of bosgebieden dienen duidelijk als ‘dreef’ herkenbaar te blijven. 

Dit dient op de volgende manier te gebeuren:  

o Er wordt een bos- of natuurzoom en bosmantel voorzien tussen de dreef en het 

natuurgebied, zodat de dreefbomen vrij komen te staan in het natuurgebied.  
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De centrale noord-zuid georiënteerde dreefstrook is niet overal even breed 

aangeduid op het grafisch plan aangezien t.h.v. bepaalde delen privaat domein 

tot dichter bij de bomen komt te liggen en naar gestreefd werd geen privaat 

domein mee opgenomen werd. Dit is zeer duidelijk t.h.v. de private woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreven tussen gebieden met andere of verschillende functies  

� De inrichting van de dreven is geregeld in het bosbeheerplan.  

� Bij dreven die aan beide zijden aan verschillende functies grenzen, dient de zijde van de 

dreef afhankelijk van de naastliggende functie in te richten. Een dreef kan op die manier 

asymmetrisch worden ingericht.  

� Dreven die grenzen aan andere functies, dienen te worden ontwikkeld met de opgegeven 

breedte en conform het bosbeheerplan.  

Breedte van de dreven  

� De breedte van de dreven is afhankelijk van het type van dreef. Elk type van dreef krijgt een 

breedte, conform de breedte aangeduid in het bosbeheer plan. 

Afsluiten van wegen 

� Het afsluiten van wegen is toegelaten. Hierbij geldt:  

o een verbod voor dichte, zichtafnemende afsluitingen naar de bestaande 

(waardevolle) gebouwen.  

o de vormgeving moet in integreerbaar zijn met de bijzondere landschapswaarden 

van het beschermd landschap van Wortel-Kolonie. 

Verharding  

� De dreven die kunnen verhard worden, werden op het grafisch plan aangeduid met een 

overdruk “verharde wegen” of met een overdruk ‘onderhoudswegen’. De dreven met een 

overdruk ‘onderhoudswegen kunnen enkel worden verhard in functie van de ontsluiting van 

landbouwpercelen door landbouwvoertuigen.  

7.2.1.Verharde wegen (overdruk) 

 

� De dreven kunnen enkel verhard worden om de strikt noodzakelijke toegankelijkheid van 

het gebied voor gemotoriseerd vervoer te waarborgen.  
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Doordat de ontsluiting van het landbouwperceel loodrecht staat op de verharde 

weg centraal in de dreef, wordt de korst mogelijke ontsluitingsweg verkregen.  

 

 

 

Voorbeelden van elementverharding zijn: kasseien, platines, gebakken klinkers, 

enz. 

Voorbeelden van monolietverharding zijn: asfalt, beton, enz. 

� De verharding dient te worden gedimensioneerd in functie van het gewenste gebruik, 

namelijk een landelijke weg/straat met verblijfsfunctie en snelheidsregime 50km/u. De 

maximale breedte van de verharde weg bedraagt 5m (exclusief goten).  

� In functie van de ontsluiting van de landbouwpercelen kan in de dreven gelegen in 

landbouwgebied een verharding worden aangebracht tussen de centrale weg en het 

eigenlijke landbouwperceel mits deze ontsluiting loodrecht staat op de centrale weg en mits 

aan onderstaande inrichtingsvoorschriften wordt voldaan. 

� De aangewende verhardingsmaterialen dienen te kaderen in een coherente visie inzake 

materiaalgebruik en straatmeubilair voor de ganse Kolonie, met respect voor de 

landschappelijke en cultuur- historische waarden. 

� Het gebruik van elementverharding geniet de voorkeur op monolietverharding. 

� De waterdoorlaatbaarheid van de verhardingsmaterialen moet worden gewaarborgd. Indien 

dit niet mogelijk is, dient een gepaste compensatie voor de berging van hemelwater te 

worden voorzien. 

� Plaatsen met verharding dienen op dergelijke wijze te worden ingericht dat wortelstelsels 

van waardevolle bomen niet structureel worden aangetast. 

  

7.2.2.Onderhoudswegen (overdruk) 

  

� De dreven kunnen enkel worden verhard in functie van de ontsluiting van landbouwpercelen 

door landbouwvoertuigen.  

� De waterdoorlaatbaarheid van de verhardingsmaterialen moet worden gewaarborgd. Indien 

dit niet mogelijk is, dient een gepaste compensatie voor de berging van hemelwater te 

worden voorzien. 

� Plaatsen met verharding dienen op dergelijke wijze te worden ingericht dat wortelstelsels 

van waardevolle bomen niet structureel worden aangetast. 
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7.3.Beheer 

� Het beheer per dreef wordt gedetailleerd weergegeven in het bosbeheerplan.  

� Het beheer van de dreven dient planmatig te worden aanpakt zodat het landschapsbeeld 

van de Kolonie met de dreven steeds intact blijft. Dit dient verder te worden gedetailleerd in 

het bosbeheerplan.  

� Het bermbeheer en boombeheer dienen te worden uitgevoerd, zoals opgenomen in het 

bosbeheerplan 
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In het gebied wordt het herstel van de natuurwaarden, gekoppeld aan het 

traditionele Kempische landschap, beoogd; met name de ontwikkeling en het 

herstel van een aantal natuurlijke en halfnatuurlijke landschappen zoals bossen, 

heide en vennen; mits behoud van de cultuurhistorisch waardevolle 

landschapselementen die terug te brengen zijn tot de ontginningsgeschiedenis 

van het gebied. 

 

 

Recreatief medegebruik binnen dit gebied kan slechts toegelaten worden indien 

de regelgeving voor gezondheid, veiligheid en milieu worden nageleefd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.8 NATUURGEBIED 

 

8.1.Bestemming 

� Dit gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, 

het bos, heidevegetatie, vennen en vijvers, waterpartijen en het natuurlijk milieu. Recreatief 

medegebruik is een ondergeschikte functie. Gemotoriseerde sporten vallen in geen geval 

onder de noemer recreatief medegebruik. 

� Alle handelingen moeten steeds in overeenstemming zijn met het historisch, landschappelijk 

en natuurlijk karakter van de omgeving.  

Categorie van gebiedsaanduiding: natuurgebied. 

 

8.2. Inrichtingsvoorschriften  

Alle handelingen binnen deze zone dienen de algemene bepalingen na te leven, tenzij de specifieke 

bepalingen ermee in strijd zijn.  

Terreinaanleg  

� Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het 

herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en van de landschaps-

waarden zijn toegelaten.  

� De relictwaarde van gebieden met een hoge natuurwaarde dient te worden verbeterd en 

hersteld.  

� Binnen deze zone is maximale aandacht vereist voor het behoud en functioneren van kleine 

landschapselementen. 
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Onder kleinschalige infrastructuur voor educatief of recreatief medegebruik kan 

worden verstaan: vogelkijkhut, zitbanken, fietsstallingen, infopanelen, 

vogelkijkwand, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het beheer dient rekening te worden gehouden met het bosbeheerplan en 

landschapsbeheerplan. 

� Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreven wordt, 

zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:  

o Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor 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 vervoer. 

Onder kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken van het 

gebied voor educatief of recreatief medegebruik kan worden verstaan: het 

verharden van paden met waterdoorlatende verharding,… Infrastructuur voor 

gemotoriseerd vervoer is daarbij niet toegelaten; 

o Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 

nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 

worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 

herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare 

veiligheid of de volksgezondheid.  

Niet-toegelaten elementen  

� Gebouwen (inclusief schuilhokken).  

� Verhardingen, met uitzondering van het aanleggen van paden in waterdoorlatende 

verharding voor recreatief medegebruik. 

 

8.3.Beheer 

Het beheer van de zone dient op een ecologische manier te worden uitgevoerd met respect voor 

de bestaande bos- en natuurwaarden. 
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ART.9 BOSGEBIED 

 

9.1.Bestemming 

� Dit gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos, 

waarbij het recreatief medegebruik een ondergeschikte functie is. Gemotoriseerde sporten 

vallen in geen geval onder de noemer recreatief medegebruik. De inrichting van een 

speelbos is toegelaten mits aan onderstaande inrichtingsvoorschriften wordt voldaan.  

� Alle handelingen moeten steeds in overeenstemming zijn met het historisch, landschappelijk 

en natuurlijk karakter van de omgeving.  

Categorie van gebiedsaanduiding: bos. 

 

9.2.Inrichtingsvoorschriften  

Alle handelingen binnen deze zone dienen de algemene bepalingen na te leven, tenzij de specifieke 

bepalingen ermee in strijd zijn.  

Terreinaanleg  

� Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het beheer 

en de inrichting van bos zijn toegelaten. 

� Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 

herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 

� De relictwaarde van gebieden met een hoge natuurwaarde dient te worden verbeterd en 
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Onder kleinschalige infrastructuur voor educatief of recreatief medegebruik kan 

worden verstaan: zitbanken, infopanelen,  … 

 

 

Een bivakzone is een door de bevoegde instanties inzake natuurbeheer 

aangeduide zone waar in een straal van 10m rond een daarvoor voorziene paal of 

waterpomp maximaal 3 tentjes opgesteld mogen worden. Ieder tentje mag 

maximaal 48 uur in de zone blijven staan en de capaciteit van de zone is beperkt 

tot maximum 10 personen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen. De locatie en de 

specifieke eigenschappen voor de bivakzone (o.a. vuurplaats, waterpomp,...) 

worden onderzocht in het bosbeheerplan voor Wortel-Kolonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hersteld.  

� Binnen deze zone is maximale aandacht vereist voor het behoud en functioneren van kleine 

landschapselementen. 

� Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreven wordt, 

zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:  

o Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor 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 vervoer en 

voorzieningen voor een bivakzone. Onder kleinschalige infrastructuur voor het al 

dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief 

medegebruik kan worden verstaan: het verharden van paden met 

waterdoorlatende verharding,… Infrastructuur voor gemotoriseerd vervoer is 

daarbij niet toegelaten;  

o Het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en 

nutsleidingen. Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst 

worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 

herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare 

veiligheid of de volksgezondheid.  

Niet-toegelaten elementen  

� Gebouwen (inclusief schuilhokken).  

� Verhardingen, met uitzondering van het aanleggen van paden in waterdoorlatende 

verharding voor recreatief medegebruik. 

 

9.3.Beheer 

� Het beheer van de zone dient op een ecologische manier te worden uitgevoerd met respect 

voor de bestaande bos- en natuurwaarden. 

Alle inrichtings- en beheerwerken moeten in overeenstemming zijn met het bosbeheerplan. 
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Hier is de vigerende wetgeving inzake onbevaarbare waterlopen van toepassing 

en het decreet integraal waterbeleid (18/07/2003) en later wijzigingen.  

ART.10 INDICATIEVE AANDUIDING WATERLOOP 

Art.10
 

Het betreft een indicatieve aanduiding van de Staakheuvelseloop, een afwateringsgracht. De 

waterloop dient optimaal te worden behouden en onderhouden voor waterberging en afvoer van het 

oppervlakte water. 

Voor de inrichting van de waterloop en de oeverzones van de waterloop worden principes van 

natuurtechnische milieubouw gehanteerd. 

De zone is bouwvrij met uitzondering van constructies en werken gericht op de inrichting, de veiligheid 

en het beheer van de waterloop. 

Binnen een zone van 5m langs één van beide zijden van de kruin van de waterloop moet de toegang 

tot de waterloop door machines voor het beheer van de waterloop onverhinderd zijn.  

 

 

 

 


