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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

Het voorliggende masterplan wordt opgemaakt voor de transportzone te Meer. Met 
dit document wenst de stad een antwoord te bieden op een aantal zaken die op dit 
moment binnen het bedrijventerrein spelen: 

– Vandaag is er soms onduidelijkheid over welke bedrijfsactiviteiten en/of –
infrastructuur er precies in de transportzone toegestaan zijn. Dit komt door de 
enigszins gedateerde omschrijving van de geldende gewestplanbestemmingen. 
Door deze onduidelijkheden haken investeerders soms af, wat nefast is voor een 
zone die te kampen heeft met een vrij grote leegstand. Het is nodig om de be-
stemming van de transportzone duidelijker te omschrijven, te actualiseren en af 
te stemmen op de huidige situatie in de sector van transport, distributie en logis-
tiek. 

– De transportzone kent in de huidige toestand een weinig attractieve uitstraling. 
Op sommige plaatsen laat het bedrijventerrein zelfs een verloederde indruk na. 
Om de beeldkwaliteit te verhogen, wenst de stad duidelijke richtlijnen uit te wer-
ken om de inrichting van het bedrijventerrein in goede banen te leiden. 

– Met dit masterplan wenst de stad ook een instrument in handen te hebben om 
de verspreide wildgroei aan benzinestations en andere complementaire activitei-
ten tegen te gaan. De stad wenst deze functies te bundelen in een specifiek 
daartoe voorziene zone. 

Rekening houdend met de bovenstaande elementen, zal er een ruimtelijke visie 
worden uitgewerkt voor het bedrijventerrein. Deze wordt vervolgens doorvertaald in 
een bundel met stedenbouwkundige richtlijnen.  

1.2 Situering en afbakening studiegebied 

Het studiegebied situeert zich aan de noordwestelijke uithoek van de gemeente 
Hoogstraten, nabij de grens met Nederland. De transportzone strekt zich uit langs-
heen de E19. 

De afbakening van het studiegebied komt overeen met de begrenzing van de 
transportzone op het gewestplan.  Het omvat zowel het gebied dat bestemd is als 
‘industriegebied’ (noordelijke helft) als de bestemming ‘transportzone’ (zuidelijke 
helft.) 

 
Figuur 1: situering van het studiegebied 

 
Figuur 2: afbakening van het studiegebied op orthofoto  
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2 Planningscontext 

In onderstaand hoofdstuk worden de voornaamste elementen uit het planologisch 
en juridisch kader kort uitgelicht.  

2.1 Juridisch kader 

 Gewestplan 2.1.1

Het studiegebied vindt men terug op het gewestplan Turnhout (K.B. 30.09.1977, en 
latere wijzigingen). De noordelijke helft van het gebied is bestemd als ‘industriege-
bied’. De zuidelijke helft is op het gewestplan bestemd als ‘transportzone’. Langs-
heen de E19 is verder in overdruk een ‘reservatiedienstbaarheidsgebied’ voorzien.  

Voor deze bestemmingen gelden volgende voorschriften: 

– Industriegebieden: 

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. 
Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en 
de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisves-
ting van het bewakingspersoneel omvatten. 

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven 
ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bank-
agentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, op-
slagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. 

– Transportzone: 

Een transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die be-
horen tot de vervoers- en expeditiesector (op- en overslag, voorraadbeheer, 
groupage, fysieke distributie en ondersteunende activiteiten zoals dataverwer-
king en communicatie in directe relatie met vervoers- en expeditie-activiteiten. 
Bedrijven voor de productie of verwerking van goederen zijn niet toegelaten. Een 
transportzone kan alleen door de overheid worden gerealiseerd.  

Bij de inrichting van het gebied zal ten zeerste rekening worden gehouden met 
de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke 
omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang 
van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aan-
leg van de omringende bufferzone, enz. worden vastgelegd in een ruimtelijk uit-
voeringsplan voordat het gebied kan worden ontwikkeld. Dit ruimtelijk uitvoe-
ringsplan zal ook de fasering inzake een ontwikkeling vastleggen.  

– Reservatiedienstbaarheidsgebied: 

De reservatiedienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden op-
gesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserve-
ren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te be-
schermen of in stand te houden. 

 Algemene en bijzondere plannen van aanleg 2.1.2

Voor het studiegebied zijn er geen APA’s of BPA’s van toepassing. 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 2.1.3

Ter hoogte van het studiegebied is er één gewestelijk RUP van toepassing. 

Gewestelijk RUP ‘Zone voor windturbines Hoogstraten’ (24.01.2003) 

In dit GRUP is er in Hoogstraten een zone voor de inplanting van grootschalige 
windturbines aangeduid. Deze zone strekt zich uit langsheen de E19 ter hoogte van 
de transportzone. 

De ‘zone voor  windturbines’ is aangeduid in overdruk. Dit houdt in dat de basisbe-
stemming de in grondkleur aangeduide bestemming is. In dit geval is dit dus de 
gewestplanbestemming (cf. hoofdstuk 2.1.1). 

 

 

Figuur 3: uittreksel gewestplan 
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2.2 Planologisch kader 

 Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 2.2.1

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 
december 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 
2003 (VR. 12.12.2003). Een tweede herziening is gebeurd in 2010 (VR 17.12.2010). 

Relevante elementen uit het RSV 

– Hoogstraten is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het 
ruimtelijk beleid voor dit type van kleinstedelijke gebieden is erop gericht de be-
staande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk functioneren terug 
voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. 

– Elk kleinstedelijk gebied is tegelijk ook een economisch knooppunt. In deze 
knooppunt worden de economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcen-
treerd.  

– De E19 is geselecteerd als hoofdweg omwille van haar internationale en gewes-
telijke verbindingsfunctie.  

 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 2.2.2

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het structuurplan werd een 
eerste maal herzien in 2011 (MB 05.05.2011). 

Relevante elementen uit het RSPA 

– Hoogstraten is na Turnhout de tweede pool in de Noorderkempen.  Het kleinste-
delijk gebied heeft een goede ontsluiting . Het kleinstedelijk gebied kan verder 
worden verdicht. De relatie met de transportzone moet verder worden onder-
zocht. 

– De kleinstedelijke gebieden spelen als economisch knooppunt een belangrijke 
rol in de gewenste ruimtelijk-economische structuur. Bij de toebedeling van de 
bijkomende regionale bedrijventerreinen moet ervoor worden gezorgd dat elk 
van deze knooppunten minimaal 10ha  bijkomende regionale bedrijventerreinen 
kan verkrijgen. 

– De provincie vraagt aan het Vlaams gewest de transportzone Meer te beschou-
wen als een poort van Vlaams niveau. Zij wenst dat het Vlaams gewest een 
ontwikkelingsperspectief voor dit gebied opmaakt in samenhang met het grens-
overschrijdend karakter, de ontsluiting en de aanleg van de hogesnelheidslijn. 

 

 

Figuur 4: weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen met situering Hoogstraten 

 

Figuur 5 : kaart gewenste ruimtelijke structuur met situering studiegebied  
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 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten 2.2.3

De stad Hoogstraten beschikt sinds 2005 over een goedgekeurd gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan (GRS). In het richtinggevend gedeelte werd de visie op de ruim-
telijke ontwikkeling van Hoogstraten opgenomen. 

Relevante elementen uit het GRS 

– De ligging van de transportzone langsheen de E19 zorgt voor een zeer goede 
bereikbaarheid. Door optimalisatie van het specifieke verkeerscomplex bij de 
aanleg van de HSL zal de bereikbaarheid nog verbeteren. De nabijheid van de 
transportzone Hazendonk op Nederlands grondgebied maakt het gebied tot een 
aantrekkelijk geheel. 

– De stad wenst de transportzone Meer te selecteren als een poort op Vlaams 
niveau. Dit omwille van het feit dat het een internationaal gericht logistiek park is, 
met douaneformaliteiten als toegevoegde activiteit. 

De stad ziet een uitbreiding in eerste instantie ten westen van de bestaande 
transportzone. Na invulling van deze zone kan gedacht worden aan een sprong 
over de E19. Hierbij dient de aansluiting op het Nederlands deel centraal te 
staan. 

De stad vraagt om de transportzone om te vormen tot een regionaal gemengd 
bedrijventerrein. 

 Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Hoogstraten 2.2.4

Eén van de voornaamste taken die de provincie cf. het RSPA moet uitvoeren is de 
afbakening van de kleinstedelijke gebieden. Deze afbakening verloopt bijna steeds 
in twee stappen. Eerst maakt de provincie een voorstudie op waarin een afbake-
ningsvoorstel en een actieprogramma wordt opgenomen. Later kan de provincie dan 
provinciale RUP’s (PRUP’s) opmaken die voorvloeien uit de resultaten van deze 
voorstudies. 

Voor het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten werd in no-
vember 2003 de voorstudie afgerond.  In 2007 werden de PRUP’s volgend op de 
voorstudie goedgekeurd. 

Relevante elementen uit het afbakeningsproces 

De transportzone te Meer is gelegen buiten de afbakeningslijn voor het kleinstedelijk 
gebied Hoogstraten.  

 

Figuur 6: kaart gewenste ruimtelijke structuur met situering studiegebied 
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2.3 Sectoraal-juridisch kader 

Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor het masterplan 

Natuur en bos   

Gebieden van VEN/IVON Afbakening van deze gebieden met natuurfunctie 
cf. natuurdecreet 

Ca. 1 km ten oosten van het studiegebied situeert zich het VEN-gebied ‘De Vallei van de Mark’ (VEN-gebied 
nr. 311, zie ook Figuur 7: VEN-gebiedenFiguur 7) 

Vogelrichtlijngebied  Het betreft een decretale verankering (natuurde-
creet) van de Europese Richtlijn 79/409/EEG 

Het studiegebied is niet gelegen in een vogelrichtlijngebied of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Habitatrichtlijngebied Het betreft een decretale verankering (natuurde-
creet) van de Europese Richtlijn 92/43/EEG 

Het studiegebied is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Natuurreservaten Erkend natuurreservaat Het studiegebied is niet gelegen in een erkend natuurreservaat of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Landbouw   

Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten. Het studiegebied is niet gelegen in een ruilverkaveling of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Afbakening natuurlijke en agra-
rische structuur 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, als 
basis voor het uitwerken van gewestelijke ruimte-
lijke uitvoeringsplannen 

Het studiegebied grenst aan herbevestigd agrarisch gebied (HAG): 

 aan westelijke zijde ligt het HAG ‘Loenhout-Meer-St.Lenaerts’; 

 aan oostelijke zijde  ligt het HAG ‘Hoog en Laag Eind-Heieiend’ (zie ook Figuur 8).  

Landschap/onroerend erfgoed   

Beschermd monument, land-
schap, dorpsgezicht of stadsge-
zicht 

decreet tot bescherming van monumenten, stads- 
en dorpsgezichten  

Landschapsdecreet en decreet tot bescherming 
van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Er is geen beschermd monument, landschap, dorpsgezicht of stadsgezicht in de rechtstreekse omgeving van 
het studiegebied.  

Erfgoedlandschappen onderdeel van het Decreet inzake de landschaps-
zorg. Akerplaatsen zoals weergegeven in de 
landschapsatlas. Vanaf de opname in RUP’s 
worden deze ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschap-
pen genoemd. 

Het studiegebied is niet gelegen in een erfgoedlandschap of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Inventaris bouwkundig erfgoed Cf vastgestelde lijst door de administrateur-
generaal van het Vlaams Instituut voor het Onroe-
rend Erfgoed (VIOE)  

Binnen het studiegebied zelf zijn er geen gebouwen of constructies opgenomen in de inventaris van bouwkun-
dig erfgoed. 

 

Fysisch systeem   

Waterloop Wetgeving mbt bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen 

Onderstaande waterlopen stromen doorheen het studiegebied of grenzen eraan (zie ook Figuur 9): 

 Blauwputten en Leiloop (2
de

 categorie – westrand studiegebied in noordelijke helft) 

 Meerloop (2
de

 categorie – westrand studiegebied in zuidelijke helft) 

 Egyptische Meirloop (2
de

 categorie – oost-west doorheen het studiegebied) 

Beschermingszone grondwa-
terwinning 

De afbakening van waterwingebieden en be-
schermingszones cf. besluit van 27 maart 1985. 

Het studiegebied is niet gelegen in een beschermingszone voor grondwaterwinning of in de onmiddellijke 
omgeving ervan. 

Watertoets Artikel 8 decreet integraal waterbeleid, uitvoe-
ringsbesluit watertoets 

Het studiegebied is niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.    
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Figuur 7: VEN-gebieden 

 

Figuur 8: herbevestigde agrarische gebieden 

 

Figuur 9: waterlopen 
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2.4 Relevante projecten 

 Business Centre Treeport 2.4.1

Net ten noorden van het studiegebied, op Nederlands grondgebied, is een proces 
lopende om een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen, i.c. het Business Centre 
Treeport (BCT). Het gaat om een thematisch bedrijventerrein dat ruimte zal bieden 
aan bedrijvigheid die aan de boomteelt gelieerd is.  

De ontwikkeling van het Business Centre Treeport vindt haar oorsprong in het ge-
geven dat de boomteeltsector één van de belangrijkste economische sectoren is in 
de grensoverschrijdende regio. In de regio rond Zundert en de aangrenzende 
Vlaamse regio Hoogstraten zijn honderden boomteeltbedrijven gevestigd. Om de 
boomteeltsector in de regio concurrerend te houden met andere handelscentra in 
Europa is verdergaande samenwerking nodig. De realisatie van het thematisch 
bedrijventerrein speelt hierop in.  

Naast een nieuw te realiseren gedeelte op het Nederlandse grondgebied (rode zone 
op Figuur 10), wordt in de visievorming ook een gedeelte van de transportzone mee 
betrokken. Het gaat om het noordelijke uiteinde van de transportzone (roze zone op 
Figuur 10), waar o.a. de vrachtwagenparking en de vroegere douanefaciliteiten zich 
situeren.  Hiervoor wordt een herstructurering geambieerd om tot een kwaliteitsvolle 
verknoping van beide bedrijvenzones te kunnen komen. 

Op dit moment is een bestemmingsplan in opmaak om de ontwikkeling van het BCT 
mogelijk te kunnen maken.  

 

 

Figuur 10: structuurschets BCT in zijn omgeving (© Agel adviseurs)  
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3 Ruimtelijke analyse 

Alvorens een visie voor de zone uit te werken en te concretiseren in stedenbouw-
kundige richtlijnen, is het nodig om te starten met een ruimtelijke analyse. Vooreerst 
moet dit gebeuren om een duidelijk zicht te verkrijgen op de ruimtelijke kenmerken 
van bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek. Daarnaast kunnen 
vanuit een gebiedsgerichte analyse van de transportzone ook de voornaamste knel-
punten worden gedetecteerd die voor verbetering vatbaar zijn. 

3.1 Ruimtelijke kenmerken transport-, distributie- en 
logistieke bedrijfsactiviteiten 

Studie transport, distributie en logistiek in Vlaanderen 

IDEA Consult heeft in opdracht van AROHM een studie ‘Ruimtelijk-economische 
aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in Vlaanderen’ 
uitgevoerd. Deze studie werd afgerond in april 2001.  

In de studie is er op basis van een brede enquêtering onder meer onderzocht wat 
de ruimtelijke kenmerken zijn van transport-, distributie- en logistieke bedrijfsactivi-
teiten. Hoewel de studie intussen meer dan tien jaar oud is, zijn de inzichten uit dit 
document naar ons inzien nog actueel genoeg om een adequaat beeld te verkrijgen 
van de ruimtelijke aspecten van logistieke bedrijven.  

Hieronder volgt een kort overzicht van de zaken die in het bijzonder relevant zijn 
voor het voorliggende masterplan.  

Bedrijfsoppervlakte 

In de studie komt naar voor dat de bedrijfsoppervlakte zeer sterk varieert tussen 
ondernemingen aan wie de enquête werd toegestuurd (zie Tabel 1). Sommige be-
drijven hebben geen eigen parkeerruimte en slechts enkele tientallen m² kantoor-
ruimte, terwijl andere ondernemingen een bedrijfsoppervlakte van meerdere hecta-
ren hebben. De mediaan bedraagt 1 ha.  

Uit de studie blijkt dat parkeerruimte en opslagruimte het grootste aandeel van de 
oppervlakte innemen. Het gedeelte dat dienst doet als parkeerruimte schommelt 
nauwelijks met de omvang van de onderneming. De opslagruimte is wel duidelijk 
afhankelijk van de bedrijfsomvang. Bij de kleinste ondernemingen (minder dan 5 
werknemers) wordt minder dan 10% van de oppervlakte gebruikt voor opslag, terwijl 
dat bij de grootste ondernemingen oploopt tot gemiddeld 41% (zie Tabel 2). 

 

 

 

Tabel 1: bedrijfsoppervlakte bij transport-, distributie- en logistieke bedrijven in Vlaanderen
1
 

 

 

Tabel 2: samenstelling bedrijfsoppervlakte bij transport-, distributie- en logistieke bedrijven in 
Vlaanderen

2
 

  

                                                           
1
 Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in 

Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 27. 
2
 Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in 

Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 28. 
Opmerking bij tabel: De % in de tabel zijn als volgt berekend: eerst werd per onderneming de opslagruimte, 
parkeerruimte, etc. uitgedrukt in % van de totale bedrijfsoppervlakte. Daarna werd het gemiddelde voor alle 
ondernemingen van dit percentage berekend. Op die manier wordt vermeden dat grote ondernemingen het 
resultaat sterker beïnvloeden dan de kleinere. Een gevolg hiervan is wel dat de % in elke kolom niet nood-
zakelijk sommeren tot 100%. 
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Type terrein 

Het grootste deel van de transportvestigingen, i.c. 40%, bevindt zich op een indu-
strieterrein. Bijna één op vier is gevestigd in een woonzone, terwijl 17% zonevreemd 
is. 15% van de vestigingen ligt in een KMO- zone (zie Tabel 3).  

Het type terrein wordt sterk bepaald door de grootte van de onderneming. Grotere 
bedrijven zijn meestal gevestigd op een industrieterrein. Kleinere ondernemingen 
daarentegen komen meestal voor in een woonzone (zie Tabel 4).  

 

 

Tabel 3: type terrein transport-, distributie- en logistieke bedrijven in Vlaanderen
3
 

 

 

Tabel 4: type terrein volgens grootte van de onderneming
4
 

                                                           
3
 Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in 

Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 28. 
4
 Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in 

Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 29. 

Conclusies voor het masterplan 

Op basis van bovenstaande bevindingen kan men het volgende stellen voor de 
transportzone te Meer: 

– Uit de studie blijkt duidelijk dat de grotere bedrijven in de transport-, distributie- 
en logistieke sector vooral gevestigd zijn in industrieterreinen. Dit zijn ook de 
enige locaties waar er ruimte is voor dit type van activiteiten. In tegenstelling tot 
de kleinere ondernemingen kunnen grotere bedrijven niet ingebed worden in een 
woonomgeving wegens de grote ruimtebehoefte en de hinder die veroorzaakt 
wordt door de bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsverkeer.  

Het lijkt vanuit deze optiek belangrijk om de transportzone prioritair voor te be-
houden voor grotere ondernemingen die elders geen ruimte kunnen vinden. In 
de bestaande toestand wordt de transportzone overigens al grotendeels inge-
nomen door grotere bedrijven. Anderzijds stellen we wel vast dat grotere sa-
menhangende gebouwengroepen soms onderverdeeld zijn in kleinere units. De-
ze worden op hun beurt verhuurd aan aparte ondernemingen. Hiermee moet ook 
rekening worden gehouden.   

– In grotere transport-, distributie- of logistieke bedrijven wordt het grootste deel 
van de oppervlakte ingenomen door opslagruimte en parkeerruimte.

5
 Andere 

functies zoals kantoren, productie, etc. nemen slechts een beperkt aandeel in. In 
de bebouwing nemen zij bij grotere ondernemingen gemiddeld hoogstens 25% 
van de oppervlakte in.

6
 

Aangezien de transportzone enkel bedoeld is voor transport-, distributie en logis-
tieke ondernemingen, kan het bovenvermelde percentage mogelijk gehanteerd 
worden als een criterium om bedrijven in de zone toe te staan. Zo zal men on-
dernemingen die niet thuishoren in de zone op basis van een eenduidige bepa-
ling kunnen weren.  

Men moet echter ook in rekening brengen dat bepaalde bedrijfsactiviteiten in de 
logistieke sector niet aan dit criterium zullen beantwoorden, terwijl het ruimtelijk 
gezien wel logisch kan zijn om ze in de transportzone te situeren. Een voorbeeld 
hiervan zijn value added logistics-activiteiten (VAL), waar verwerking van goe-
deren een aanzienlijk deel van de oppervlakte in beslag neemt.

7
 

 

                                                           
5
 Bij kleinere ondernemingen is het aandeel opslag veel beperkter. Zuiver transport vormt bij deze bedrijven 

vaak de hoofdactiviteit.  
6
 Dit percentage is bepaald door de verhouding tussen opslagruimte en andere functies te bekijken bij 

ondernemingen met 10 of meer werknemers. Er is daarbij vanuit gegaan dat parkeerruimte volledig buiten 
de bebouwing ingericht wordt. Indien de parkeerruimte geheel of deels inpandig georganiseerd wordt ligt dit 
percentage nog lager.  
7
 VAL-activiteiten zijn bijvoorbeeld labellen, herverpakken van producten, klant- en landspecifiek maken van 

producten, etc.  
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3.2 Inrichting bedrijfspercelen in de transportzone 

In onderstaand hoofdstuk wordt de bestaande inrichting van de bedrijfskavels in de 
transportzone meer in detail bekeken. Het doel is om kwaliteiten en knelpunten in de 
bestaande toestand te detecteren. Bij het uitzetten van de stedenbouwkundige richt-
lijnen kan hiermee dan rekening worden gehouden.  

 Inrichting volgens gedateerde voorschriften 3.2.1

Tot op vandaag is de inrichting van de bedrijfspercelen gebeurd op basis van ste-
denbouwkundige voorschriften die specifiek opgesteld zijn voor de transportzone te 
Meer. Deze voorschriften werden uitgewerkt naar aanleiding van een gewestplan-
herziening in 1993,

8
 waarbij de industriezone te Meer uitgebreid werd met ca. 41 ha 

‘transportzone’ (i.c. de zuidelijke helft van het studiegebied).
9
 Het opstellen van deze 

voorschriften werd door de Vlaamse regering opgelegd als voorwaarde om de zone 
te mogen ontwikkelen. Hoewel ze in principe enkel van toepassing zijn voor de 
eigenlijke ‘transportzone’ op het gewestplan, zijn de voorschriften in de praktijk toe-
gepast voor de gehele transportzone (i.e. de gehele bedrijvenzone met bestemmin-
gen ‘transportzone’ en ‘industriegebied’, zie hoofdstuk 2.1.1).  

Overzicht voornaamste bepalingen uit de voorschriften voor de transportzone 

Hieronder volgt een korte oplijsting van de voornaamste bepalingen uit de steden-
bouwkundige voorschriften voor de transportzone. De volledige voorschriften zijn als 
bijlage gevoegd bij dit document.  

Bestemming 

De transportzone is uitsluitend bestemd voor de vestiging van bedrijven die behoren 
tot de vervoers- en expeditiesector: 

– douane-entrepots 

– groepages 

– opslag 

– overslag 

– garage, horeca en aanverwante activiteiten ter ondersteuning van bovenge-
noemde activiteiten zoals dataverwerking en communicatie in directe relatie met 
de vervoers- en expeditiesector.  

                                                           
8
 Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herziening van het gewestplan Turnhout te 

Hoogstraten dd. 08.09.1993. 
9
 De voorschriften maken deel uit van het zogenaamde ‘ruimtelijk uitvoeringsplan transportzone Meer 5’ (dd. 

12.03.1997). Het betreft echter geen ruimtelijk uitvoeringsplan zoals wij dit vandaag kennen (i.e. cf. decretale 
bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat voor de transport-
zone werd opgemaakt, moet beschouwd worden als een protocol tussen de ontwikkelaar/stad en de Vlaam-
se overheid.  

 

Omvang en plaatsing van de gebouwen 

Hoogte van de gebouwen en constructies: 

– Bouwhoogte maximum 7 m. 

– Groter kan indien de constructies begrepen zijn binnen een hoek van 45° op de 
perceelsgrenzen. De 45°-regel wordt enkel toegepast ten opzichte van de zijde-
lings en achterste perceelsgrenzen. 

– Voor silo’s gelden afzonderlijke regels (zie volledige voorschriften). 

Perceelsbreedte: 

– Minimum 35 m; 

Plaatsing van de gebouwen en constructies: 

– Afstand ten opzichte van de rooilijn: 

– Minimum 30 m uit de grens van de autosnelweg. 

– Minimum 15 m uit de rooilijn van de andere verkeerswegen 

– Minimum 25 m uit de rooilijn voor loskaden 

– Afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen: 

– Minimum 7 m  

Aanleg van het terrein 

– Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groenruimte te worden aange-
legd en als dusdanig gehandhaafd (uitzondering ter hoogte van toegang, par-
keerplaats, afgeschermde stapelplaats). 

– Een strook van 3 m gemeten vanaf de rooilijn dient als groenruimte te worden 
aangelegd (uitzondering ter hoogte van toegang). 

– In de bouwvrije zij- en achterstroken: 

– Minimum 4 m als brandweerweg 

– Minimum 3 m als groen scherm.   
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Knelpunten voorschriften 

Bovenstaande voorschriften zijn tot op heden gebruikt en hebben ervoor gezorgd 
dat de transportzone volgens een welbepaalde logica is ingevuld. De voorschriften 
zijn intussen echter enigszins gedateerd. Er zijn aan de voorschriften een aantal 
pijnpunten gekoppeld die een efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte 
tegenwerken: 

– In de omschrijving van de toegestane activiteiten ontbreken een aantal secun-
daire activiteiten zoals het verpakken of klantenspecifiek assembleren. Het is 
echter zinvol om voor dergelijke VAL-activiteiten ook ruimte te voorzien op de 
transportzone. Zo kunnen onnodige transportbewegingen vermeden worden.   

– Er kan volgens deze bepalingen strikt gezien enkel vrijstaande bebouwing wor-
den opgericht, terwijl gekoppelde en gesloten bebouwing toch meer duurzame 
en ruimtezuinige bebouwingswijzen zijn.  

We merken wel dat binnen de transportzone in de praktijk al gekoppelde en ge-
sloten bebouwing voorkomt. Zoals gesteld in het voorgaande zijn er immers gro-
tere samenhangende gebouwenensembles opgericht die in kleinere units onder-
verdeeld zijn. Kadastraal vormen ze echter meestal één geheel. 

– Volgens de voorschriften moeten tussen de bedrijfspercelen onderling groenbuf-
fers voorzien worden. Het is echter weinig zinvol om bedrijvigheid visueel af te 
schermen ten opzichte van aanpalende bedrijven. Bovendien kunnen deze ‘in-
terne’ buffers soms obstakels vormen voor de brandweer.  

– Het is niet duidelijk waarom er over de volledige breedte van de bedrijfspercelen 
een voortuinzone van 15 m moet worden voorzien. Het lijkt mogelijk om deze – 
al dan niet plaatselijk – minder ruim te nemen.  

– Ook de 3 m brede groenzone die verplicht in de voortuin moet worden aange-
plant lijkt vrij ruim. Wellicht kan met een smallere groenzone eenzelfde effect 
(i.e. groen straatbeeld/uitstraling) bekomen worden. 

– De bouwhoogte wordt in de voorschriften beperkt tot maximum 7 m. Hoger kan 
indien de hoogte begrepen is binnen een hoek van 45° op de perceelsgrenzen. 
Het is naar ons inzien niet nodig om de bouwhoogte zodanig te begrenzen.   

 

 

Figuur 11: overzicht voornaamste inrichtingsbepalingen cf. bestaande voorschriften transport-
zone 
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 Overige aandachtspunten inrichting bedrijfspercelen 3.2.2

Naast de hiervoor besproken pijnpunten, zijn er op terrein nog verschillende andere 
knelpunten die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de hiervoor besproken voor-
schriften. Het is van belang om deze als aandachtspunten mee te nemen voor het 
uitzetten van nieuwe richtlijnen voor de inrichting van bedrijfspercelen. 

Grote leegstand 

Hoewel dit pijnpunt op zich niet te maken heeft met de inrichting van de bedrijfsper-
celen, is het wel iets dat een duidelijke weerslag heeft op de uitstraling van de 
transportzone. Het vormt nog een reden om de toegestane activiteiten in de zone te 
verruimen, en ook zeker ruimte te voorzien voor secundaire en/of aanverwante 
activiteiten (zie ook 3.2.1) 

Kwaliteit architectuur en buitenaanleg 

Verschillende bedrijfsgebouwen in de transportzone hebben een monotone en kale 
uitstraling. Ook de buitenaanleg laat soms te wensen over. Dit is niet alleen nadelig 
voor het straatbeeld , maar ook voor de uitstraling van de bedrijven zelf. Bij de toe-
komstige inrichting van bedrijfssites is het aangewezen om aan straatzijde sowieso 
meer aandacht te hebben voor de uitstraling van de gebouwen en de voortuinzones. 

Eindeloze laad- en losinfrastructuur 

Het is eigen aan transport-, distributie- en logistieke bedrijven dat er veel laad- en 
losinfrastructuur voorzien wordt. In de transportzone zijn er echter op meerdere 
plaatsen eindeloze aaneenschakelingen van poorten en kades. Ook de buitenruim-
ten tussen deze infrastructuur zijn vaak volledig verhard. Op deze locaties heeft de 
transportzone een troosteloos uitzicht. Het is zinvol om na te gaan op welke wijze dit 
beter kan worden georganiseerd.  

Buitenopslag of technische installaties zichtbaar vanaf het openbaar domein 

Op verschillende plaatsen zijn buitenruimten die in gebruik zijn voor buitenopslag of 
voor het stallen van bedrijfsvoertuigen volledig zichtbaar vanaf het openbaar do-
mein. Ook technische installaties staan soms volledig in het zicht. Ook dit is echter 
weer nadelig voor de beeldkwaliteit van de transportzone. 

 

 

 

 

 

  

Leegstand 

Minder attractieve architectuur en/of buitenaanleg 

Eindeloze aaneenschakeling laad- en losinfrastructuur 

Buitenopslag of stalling voertuigen in vol zicht 
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Weinig aantrekkelijke publiciteit 

In het bedrijventerrein komen op verschillende plaatsen minder aantrekkelijke vor-
men van publiciteit voor. Het is aangewezen om publiciteit al in de ontwerpfase een 
duidelijke plaats te geven in het globale concept van de bebouwing en/of de terrein-
inrichting. Reclame die op weinig kwalitatieve wijze achteraf wordt toegevoegd moet 
best worden tegengegaan (bijv. aanplakborden). Overdreven veel publiciteit wordt 
ook best vermeden. Dit zal immers snel het beeld van de gebouwen en/of de site 
gaan domineren. 

Buffering en landschappelijke inpassing 

Hoewel er volgens de voorschriften van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘transportzo-
ne Meer 5’ op elk bedrijfsperceel een groen scherm moest worden aangeplant, is dit 
op veel percelen niet gebeurd. Voor percelen die gelegen zijn aan de rand van het 
bedrijventerrein, ter hoogte van de overgang naar de open ruimte, is het echter van 
belang dat dit wel gebeurt.  

Vrijstaande woningen 

In de transportzone komen een paar vrijstaande woningen voor. Deze woningen 
staan in bepaalde gevallen een kwalitatieve industriële ontwikkeling in de weg. Ze 
verstoren ook de ruimtelijke samenhang van het bedrijventerrein. 

 

 

 

  

Minder goede voorbeelden publiciteit 

Geen of ontoereikende landschappelijke inpassing bedrijvigheid 

Vrijstaande woningen in de transportzone 
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3.3 Ondersteunende dienstverlenende functies op het 
bedrijventerrein 

Naast de eigenlijke bedrijven, komen er in de transportzone ook andere dienstverle-
nende activiteiten voor op het terrein. Het gaat om functies zoals benzinestations, 
restaurants, douanefaciliteiten, (vrachtwagen)parkings, etc. De activiteiten situeren 
zich voornamelijk in de noordelijke helft van het bedrijventerrein. Het merendeel 
ervan is gelegen in de omgeving van de vrachtwagenparking langs de Amsterdam-
straat.  

Het voorkomen van deze functies in de zone kent vandaag een aantal knelpunten: 

– Sommige activiteiten zijn minder goed gelegen in de zone. Zo zijn er een aantal 
benzinestations ingericht vlak aan het kruispunt van de Amsterdamstraat en de 
Londenstraat. Dit zorgt ervoor dat het verkeer op dit punt soms minder vlot ver-
loopt. Daarnaast zijn er ook functies gelegen op achtergelegen en/of minder 
zichtbare locaties. De ongestructureerde inplanting van deze functies in het in-
dustriële weefsel staat in bepaalde gevallen ook een efficiënte aanwending van 
de beschikbare ruimte door logistieke bedrijven in de weg.  

– Vandaag komen er in de transportzone ook activiteiten voor die niet onmiddellijk 
gerelateerd zijn aan de sector van transport, logistiek en distributie (bijvoorbeeld 
een kapperszaak). Het is nodig om duidelijk te stellen dat dergelijke activiteiten 
niet onmiddellijk gewenst zijn op het bedrijventerrein.  

– Langsheen de vrachtwagenparking zijn er een aantal langgerekte gebouwen 
ingeplant. Deze hebben steeds ruimte geboden aan de ondersteunende dienst-
verlenende functies, maar een deel van deze gebouwen staat vandaag leeg. Het 
gaat o.a. om gebouwen die vroeger in gebruik waren door de douane en een 
snackbar.   

Hiernaast wordt een figuur opgenomen met situering van de ondersteunende 
dienstverlenende functies in de transportzone. 

 

Figuur 12: situering ondersteunende dienstverlenende functies op het bedrijventerrein          
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4 Ruimtelijke visie 

4.1 Invulling transportzone volgens actuele trends en 
noden 

Nieuwe omschrijving toegestane bedrijfsactiviteiten 

In het voorgaande werd reeds aangekaart dat de beschrijving van de toegestane 
activiteiten binnen de transportzone enigszins gedateerd is. Intussen zijn er verschil-
lende activiteiten bijgekomen die niet als zuiver transport, distributie of logistiek 
beschouwd kunnen worden, maar die wel sterk gerelateerd zijn aan de sector en die 
vanuit ruimtelijk-economisch oogpunt op hun plaats zijn in de transportzone.  

Zo lijkt het vandaag nodig om ook ondernemingen met volgende hoofdactiviteiten 
toe te staan: 

– value added logistics; 

– groothandel gerelateerd aan transport, distributie of logistiek 

Vooral ruimte voor ruimte-extensieve bedrijven 

Uit de studie ‘ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, 
distributie en logistiek in Vlaanderen’ (zie 3.1) blijkt dat voornamelijk grotere 
transport-, distributie- of logistieke bedrijven zich vestigen op een bedrijventerrein. 
Tevens komt in de studie naar voor dat de oppervlakte van ondernemingen in de 
sector sterk varieert, maar dat de mediaan toch al 1 ha bedraagt.  

Gelet op het voorgaande, wordt de transportzone in eerste instantie gereserveerd 
voor meer omvangrijke ondernemingen die elders moeilijk een voldoende grote 
grond met een dergelijk goede ontsluiting kunnen vinden. Hiertoe wordt in de richt-
lijnen een minimale perceelsgrootte opgelegd. Er wordt voorgesteld om 5000 m² als 
minimale omvang te hanteren.  

Voor minder omvangrijke ondernemingen wordt eveneens ruimte geboden in de 
transportzone, doch uitsluitend indien ze met meerdere bedrijven gegroepeerd wor-
den op één bedrijfskavel. Op deze manier wordt de eigendomsstructuur niet al te 
sterk versnipperd, en blijft de mogelijkheid behouden om op de kavel ook één groter 
bedrijf te huisvesten. 

Begrenzing van de nevenfuncties 

Elk bedrijf kan ruimte voorzien voor gerelateerde nevenfuncties. Opdat deze onder-
geschikt zouden blijven aan de hoofdactiviteiten mogen deze wel slechts een be-
perkt aandeel van de bebouwing in beslag nemen. Het maximumaandeel wordt 
afgestemd op de inzichten uit de studie van AROHM (zie 3.1).  

 

Figuur 13: schema profiel TDL-bedrijven
10

 

 

 

Figuur 14: ruimte voor ruimte-extensieve bedrijven  

                                                           
10

 Bron: Ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en logistiek in 
Vlaanderen’, Idea consult i.o.v. AROHM, 2001, p. 63. 
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4.2 Duurzame en eigentijdse inrichtingsprincipes 

Naast een welomlijnde beschrijving van de toegestane activiteiten, worden in het 
masterplan ook stedenbouwkundige richtlijnen voor de inrichting van de bedrijfska-
vels opgenomen. Hieronder worden de achterliggende principes toegelicht.  

Naar een duurzame en efficiënte aanwending van de beschikbare ruimte 

Één van de grote pijnpunten in de oude voorschriften, is dat ze een zuinig ruimtege-
bruik tegenwerken. Door bepaalde punten te herzien, kunnen bedrijven veel meer 
halen uit de beschikbare oppervlakte. Hieronder volgt een overzicht van de voorge-
stelde aanpassingen/bijsturingen.  

Onnodige interne groenbuffers opgeven 

Groenbuffers tussen bedrijfspercelen onderling zijn weinig zinvol. Buffers hebben 
immers in essentie tot doel om een bedrijventerrein af te schermen ten opzichte van 
de omgeving. Interne buffers dragen hier niet toe bij. De buffers beletten ook dat de 
brandweer van op een aanpalend perceel kan blussen, terwijl dit bij interventies 
soms een eenvoudige manier kan zijn om bepaalde delen van de bedrijfsgebouwen 
te bereiken. 

Omwille van het voorgaande wordt voorgesteld om interne buffering niet meer op te 
leggen. Het is een veel interessantere optie om – waar dit nog mogelijk is – voluit in 
te zetten op een buffer omheen het terrein als geheel. Aan de randen van het be-
drijventerrein is buffering immers ook daadwerkelijk nodig. Enkel langs de autosnel-
weg is dit niet nodig. Hier kunnen de bedrijfspercelen hun zichtlocatie uitspelen. 

Geen verplichte groenstrook aan voorzijde 

Volgens de oude voorschriften moet een vrij breed deel van de voortuinzone inge-
richt worden als een groenzone (i.c. minimum de eerste 3 m vanaf de rooilijn). Dit is 
echter vaak verloren ruimte die beter functioneel door het bedrijf kan worden aan-
gewend (bijv. in functie van parkeervoorzieningen). 

Vermoedelijk is deze groenzone destijds opgelegd om het straatbeeld binnen de 
industriezone te vergroenen. Men kan echter eenzelfde effect bekomen door een 
smallere zone te beplanten (bijv. met haag). 

Mogelijkheid bieden tot gekoppelde bebouwing 

Er is geen goede reden om uitsluitend vrijstaande bebouwing toe te staan in de 
transportzone. Door gekoppeld te bouwen mogelijk te maken, wint men veel be-
bouwbare ruimte. Daarnaast is deze bebouwingswijze ook interessant voor de 
energiehuishouding (i.e. minder warmteverliezen). Zoals aangekaart in het voor-
gaande hoofdstuk, komt het in de transportzone vandaag al voor dat op één ruim 
perceel meerdere units in gekoppelde bebouwing worden opgericht. Deze mogelijk-
heid moet ook bestaan voor afzonderlijke aan elkaar grenzende kavels. 

Figuur 15: opheffen interne buffers en ruime groenstrook aan voorzijde 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figuur 16: mogelijkheid tot gekoppelde bebouwing  
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Hoger en meerlagig bouwen 

Om een duurzaam en intensief ruimtegebruik verder te ondersteunen, moet men in 
de transportzone ook duidelijk inzetten op een vertikale benutting van de ruimte. Tot 
op vandaag wordt dit nog veel te weinig gedaan, terwijl bouwen in de hoogte een 
manier is om veel functies op een beperkte oppervlakte te organiseren. Zeker voor 
bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek bieden hogere bedrijfs-
hallen een vergrote opslagcapaciteit (stapelen in de hoogte). De kans om verticaal 
te bouwen geeft een bedrijf ook sowieso meer groeimogelijkheden. Zo hoeven ze bij 
een uitbreidingsbehoefte niet noodgedwongen bijkomende grond te verwerven.  

Om hoger en meerlagig bouwen te stimuleren in de transportzone, worden volgende 
richtlijnen vooropgesteld: 

– Er wordt een minimale bouwhoogte vastgelegd opdat er enkel nog marktconfor-
me gebouwen gerealiseerd worden die bij stopzetting van een bedrijf vlot her-
bruikt kunnen worden door een nieuwe activiteit. 

– Er wordt geen absolute maximumhoogte bepaald. Enkel voor bedrijven op de 
overgang naar de open ruimte wordt een begrenzing van de bouwhoogte voor-
zien (45°-regel).  

– Bepaalde functies mogen enkel ongelijkvloers voorzien worden (geheel of 
deels). Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen en kantoren.  

Effectieve aanwending van de beschikbare ruimte 

De oude voorschriften voor het bedrijventerrein waren er vooral op gericht om de 
bouw- en inrichtingsmogelijkheden van de bedrijven te begrenzen (bijv. minimale 
inplantingsafstanden, maximale afmetingen gebouwen, etc.) of kwalitatief te sturen 
(bijv. materiaalgebruik, etc.). In functie van een duurzaam ruimtegebruik, is het ech-
ter eveneens van belang om er op toe te zien dat de beschikbare ruimte in de be-
drijvenzone ook effectief gebruikt wordt. Slapende gronden of perceelsdelen verhin-
deren immers vaak een kwalitatieve ontwikkeling van een bedrijventerrein.  

Omwille van het voorgaande, is het wenselijk om vast te leggen dat minimum een 
bepaald aandeel van de beschikbare oppervlakte per bedrijfsperceel functioneel 
benut moet worden. Binnen deze studie wordt voorgesteld om per bedrijfsperceel  
tussen voor- en achtergevelbouwlijn minstens 2/3

de
  te bebouwen. Uitzonderingen 

moeten uiteraard mogelijk zijn voor bestaande bedrijven of bedrijven waarvan de 
activiteiten voor een groot deel in open lucht georganiseerd worden (bijv. stalling 
wagenpark, opslag in open lucht, etc.).   

 
 
Figuur 17: hoger en meerlagig bouwen 

 

Figuur 18: effectieve aanwending ruimte door minimale bezettingsgraad 
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Benutten van dakoppervlakte 

De bedrijfsgebouwen in de transportzone hebben meestal een zeer grote dakopper-
vlakte. Het grote oppervlak aan daken biedt heel wat potenties, die vandaag echter 
vaak onbenut blijven. Er moet gestreefd worden naar een zinvolle aanwending van 
deze grote oppervlakten.  

Mogelijkheden die overwogen kunnen worden bij iedere ontwikkeling zijn: 

– Benutting dakoppervlak voor de plaatsing van zonnepanelen in functie van her-
nieuwbare energie.  

– Benutting dakoppervlak als groendak in functie van waterhuishouding (bufferen 
hemelwater) en thermisch comfort (isolerende werking). 

– Benutting dakoppervlak als parkeerruimte. 

Gedeeld ruimtegebruik 

In de transportzone moet het eveneens mogelijk zijn voor bedrijven om infrastruc-
tuur te delen. Zo moet de kans bestaan om in het bedrijventerrein collectieve func-
ties te voorzien zoals bijvoorbeeld gedeelde vergaderlokalen of een bedrijfsrestau-
rant. 

Een ander voorbeeld op een kleinschaliger niveau is het koppelen en delen van 
parkeervoorzieningen. Een ideale plek om gedeelde parkeerplaatsen te voorzien is 
in de voortuinzone van de bedrijfspercelen. Verschillende bedrijven hebben dit deel 
van het perceel al ingericht als een semi-publieke buitenruimte met parkeervoorzie-
ningen, en waar dit nog niet gebeurd is, is dit vaak nog vrij eenvoudig te realiseren. 
Bovendien wordt in de voortuinzone vaak de bezoekersparking voorzien, en laat dit 
net de parkeerruimte met de grootste variatie qua bezetting zijn. 

 

Figuur 19: functioneel benutten dakoppervlakte 

 

 

Figuur 20: gedeeld ruimtegebruik - delen parkings in voortuinzone 
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Verhogen van de beeldkwaliteit in de transportzone 

Een tweede belangrijk werkpunt binnen de transportzone is het verhogen van de 
beeldkwaliteit. Het bedrijventerrein heeft vandaag slechts een beperkte uitstraling. 
Dit heeft een negatieve weerslag op het imago van de bedrijven. Om de beeldkwali-
teit binnen het bedrijventerrein te verhogen, worden een aantal inrichtingsprincipes 
vooropgesteld met betrekking tot de bedrijfsgebouwen en de buiteninrichting van de 
bedrijfspercelen. Deze worden in wat volgt besproken. 

Bedrijfsarchitectuur 

De bedrijfsgebouwen in de transportzone zijn meestal erg grootschalig. Het grootste 
deel van bebouwing bestaat ook uit minder aantrekkelijke bedrijfsloodsen. Dit is 
eigen aan de activiteiten van de ondernemingen in de  transportzone. Niettemin is 
het perfect mogelijk om door toepassing van een aantal principes tot een interessant 
en minder monotoon straatbeeld te komen. Deze principes kunnen worden toege-
past bij nieuwbouw of bij het verbouwen van bestaande gebouwen: 

– Het is aangewezen om de architecturaal meer aantrekkelijke functies indien 
mogelijk aan de voorzijde van de bedrijfsbebouwing te lokaliseren. Concreet ge-
zien gaat het daarbij dan over de representatieve functies (bijv. kantoren, verga-
derruimten, toonzaal, etc.) en de bedrijfswoning. Deze functies worden immers 
in tegenstelling tot de eigenlijke bedrijfshallen, niet gekenmerkt door kale, mono-
tone gevelpartijen.  

– Om het grootschalige karakter van de bedrijfsgebouwen te doorbreken en tot 
een speelser en meer aantrekkelijk straatbeeld te komen, is het wenselijk dat de 
representatieve bedrijfsruimten op een andere manier worden vormgegeven dan 
de overige bedrijfsbebouwing. Dit is o.a. mogelijk door de volumewerking in het 
gebouw of door een aangepast gebruik van gevelmaterialen.  

Om dit te stimuleren, wordt de mogelijkheid geboden om het representatieve ge-
deelte te laten vooruitspringen ten opzichte van de bedrijfshallen. Het versprin-
gen van de voorgevels is immers een goede manier om ruimtelijke accenten in 
de bebouwing te leggen en een dynamisch straatbeeld tot stand te brengen. Er 
wordt voorgesteld om dit toe te staan tot op 8 m van de rooilijn en maximum over 
1/3

de
 van de perceelsbreedte. Zo zijn de uitsprongen steeds in verhouding met 

de bedrijfsbebouwing als geheel.   

– Opdat de eigenlijke bedrijfshallen, die vaak architecturaal minder interessant 
zijn, het straatbeeld niet visueel zouden domineren, is het aangewezen om voor 
deze delen van de bebouwing enkel met neutrale kleuren te werken (bijv. grijs 
tot wit). Zo zal de visuele impact van de bedrijfshallen beperkt blijven, en zullen 
de representatieve delen nog meer op de voorgrond komen te staan. Deze be-
perkingen met betrekking tot het kleurenpalet zullen er ook voor zorgen dat de 
bedrijven aan de westelijke rand van de transportzone minder zullen opvallen 
vanuit de omgeving (bijv. in wintertijd wanneer de groenbuffer voor een minder 
goede visuele afscherming zorgt). 

 

 

Figuur 21: representatieve bedrijfsruimten als accent in de bedrijfsbebouwing 
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Voortuinzone 

Naast de bedrijfsgebouwen, is uiteraard ook een kwaliteitsvolle inrichting van de 
buitenruimte aan voorzijde van de bedrijfspercelen essentieel voor de beeldkwaliteit 
in het bedrijventerrein.  

De voortuinzones van de bedrijfspercelen bieden in het bijzonder veel kansen om 
tot een vergroening van het straatbeeld te komen. Uit de ruimtelijke analyse is dui-
delijk naar voor gekomen dat dit op veel plaatsen absoluut nog een streefdoel is. In 
sommige straten wordt het beeld gedomineerd door een aaneenschakeling van 
laad- en losinfrastructuur en daar tussenin volledig verharde zones. Vaak zijn de 
verhardingen in deze tussenliggende zones echter helemaal niet nodig. Ze worden 
niet functioneel benut en zijn soms zelfs niet toegankelijk voor gemotoriseerd ver-
keer. 

Naar de toekomst moet ernaar gestreefd worden om verhardingen te beperken tot 
het functioneel noodzakelijke, en dit zeker in de beeldbepalende voortuinzones. 
Waar mogelijk moet deze zones een visueel groen karakter krijgen. Door de gebe-
tonneerde laad- en losvlakten af te wisselen met groene ‘eilandjes’ zal men een 
zachter en aangenamer straatbeeld verkrijgen. 

Het is wenselijk om vooral ook met opgaand groen te werken. Graspartijen hebben 
immers slechts een zeer beperkt visueel effect. Er wordt voorgesteld om de voor-
tuinzones te omzomen met een lage haag of heg. Dit heeft niet enkel een sterker 
vergroenend effect omdat het opgaand groen is, maar evenzeer omdat het bepaal-
de inrichtingen in zekere mate afschermt (bijv. parkeerplaatsen).  

In de voortuinzones die niet functioneel benut worden, wordt er voorgesteld om 
naast de haag of heg ook in de zone zelf hoge beplantingen te voorzien (struiken, 
heesters, bomen). Vaak zijn dit zones die gelegen zijn voor lange blinde gevels van 
de bedrijfshallen. Het is zinvol om hier groen aan te planten om deze kale zijden van 
de gebouwen wat in te kleden.   

Publiciteit 

In de bestaande situatie is publiciteit vaak iets dat pas achteraf voorzien wordt door 
de bedrijven. Het staat vaak wat verloren op de gevels of in de buiteninrichting. 
Nochtans kan reclame ook op een elegante manier geïntegreerd worden in de archi-
tectuur van het gebouw of de aanleg van de voortuinzone. Dit moet dan ook te allen 
tijde worden nagestreefd. 

Verder moet men ook vermijden dat de publiciteit te overdadig of schreeuwerig is.  
Dit komt de uitstraling van de bedrijfssite nooit ten goede. Een bescheiden, goed 
geplaatste publiciteitsvoorziening zal een mooier resultaat opleveren zonder dat het 
beoogde effect verloren gaat. 

 

 

 

 

 

Figuur 22: voortuinzone vergroenen 

 

 

Buitenopslag en andere storende (buiten)inrichtingen 

Visueel storende buiteninrichtingen zoals buitenopslag, stelplaatsen voor vrachtwa-
gens, etc. moeten zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden. Dit kan door ze 
af te schermen met groenaanplantingen of door ze achter de bedrijfsbebouwing te 
organiseren. Technische installaties zoals elektriciteitscabines kunnen geïntegreerd 
worden in de bedrijfsbebouwing.  

Inrichting openbaar domein 

Ook de inrichting van het openbaar domein zal uiteraard mede het straatbeeld in het 
industrieterrein bepalen. Het is dus van belang dat hier eveneens inspanningen 
worden geleverd om de beeldwaarde te verhogen. In de stedenbouwkundige richtlij-
nen wordt evenwel enkel gefocust op de inrichting van de bedrijfskavels. De in-
richting en aankleding van het openbaar domein wordt best bekeken in een afzon-
derlijke studie.  
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Landschappelijke inpassing 

De interne buffering op de bedrijfspercelen wordt opgegeven, maar naar de omge-
ving moet er wel nog voldoende aandacht uitgaan naar een degelijke landschappe-
lijke inpassing. De bedrijfsactiviteiten moeten visueel worden afgeschermd. Ook 
akoestische afscherming behoort tot de mogelijkheden. 

Bedrijven op de overgang naar de open ruimte 

De bedrijven aan de randen van de transportzone moeten op eigen terrein een 
groenbuffer voorzien om de bedrijfsactiviteiten en –infrastructuur af te schermen ten 
opzichte van het omliggende agrarische landschap. Volgens de huidig geldende 
voorschriften zou dit eigenlijk reeds op al deze percelen gebeurd moeten zijn (zie 
3.2.1). De bestaande voorschriften stellen immers dat er in de bouwvrije zij- en 
achtertuinstroken een groenscherm met een breedte van minstens 3 m moet wor-
den aangeplant.  

Aangezien dit in het verleden als regel gehanteerd werd en verschillende bedrijven 
intussen tot zeer dicht bij de perceelsgrenzen gebouwd hebben, is de aanplanting 
van een brede buffer bijna nergens meer haalbaar. Om deze reden wordt voorge-
steld om de minimale bufferbreedte van 3m te blijven toepassen. Deze dient dan 
wel daadwerkelijk te worden aangeplant. Dit moet als een strikte voorwaarde wor-
den opgelegd voor het verkrijgen van toekomstige stedenbouwkundige vergunnin-
gen.  

Voor de samenstelling van de groenbuffer worden volgende richtlijnen vooropge-
steld: 

– Bufferbreedte 3 m – 10 m: 

Één bomenrij in combinatie met struiken. Het beheer van de buffer moet gericht 
zijn op het verkrijgen van een houtkant. 

– Bufferbreedte ≥ 10 m: 

Vrije samenstelling mits minstens een gelijkwaardige visuele afscherming ge-
waarborgd wordt als in de hiervoor beschreven samenstelling.  

Bedrijven kunnen zelf de breedte en samenstelling van de buffer kiezen.  

Uitzonderingen waarbij er geen groenbuffer nodig is 

Op een aantal locaties in de transportzone, hoeven bedrijven geen groenbuffer te 
voorzien: 

– Bedrijven langs de E19 moeten geen groenbuffer aanplanten. Zij mogen hun 
zichtlocatie lans de autosnelweg uitspelen. 

– In de zuidelijke helft van de transportzone – i.e. de zone die op het gewestplan 
effectief als ‘transportzone’ is bestemd – is reeds een globale groenbuffer om-
heen de bedrijvigheid voorzien. Hier is buffering op eigen terrein dan ook niet 
nodig.  

 

 

Figuur 23: samenstelling buffer bij breedte ≥ 3 m en < 10 m 

 
Figuur 24: samenstelling buffer bij breedte ≥10 m 
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Aandacht voor functionaliteit bedrijventerrein 

Tot slot moet er uiteraard ook op gelet worden dat de transportzone een werkzame 
inrichting krijgt die afgestemd is op de gebruikers van het bedrijventerrein. Gelet op 
het logistieke karakter van de zone moet er vooral voldoende aandacht uitgaan naar 
vlotte voertuigbewegingen. 

Voldoende ruimte om te laden/lossen en manoeuvreren op eigen terrein 

Het is belangrijk dat vrachtwagens vlot kunnen manoeuvreren in het bedrijventer-
rein. De manoeuvres van op het openbaar domein naar de laad- en loskaders vor-
men daarbij in het bijzonder een aandachtspunt. Uit verkeerssimulaties is gebleken 
dat met de huidige afstandsbepaling voor gevels met poorten (i.e. 25 m afstand tot 
de rooilijn, zie 3.2.1), een vlotte circulatie van de vrachtwagens mogelijk is. Met 
deze afstand is ook zeker dat het laden en lossen volledig op eigen terrein kan 
plaatsvinden. Indien het bedrijf dit wenst kan het de zone boven de laad- en los-
voorzieningen overbouwen tot op 15 m van de rooilijn (cf. voorgevelbouwlijn be-
drijfsgebouwen).  

Het verdient de voorkeur dat vrachtwagens helemaal niet op het openbaar domein 
moeten manoeuvreren om zich voor de laad- en loskades te kunnen opstellen. Ma-
noeuvres op de rijweg verstoren immers het doorstromend verkeer en zorgen vaak 
voor minder veilige verkeerssituaties. Het is echter vandaag niet meer haalbaar om 
dit na te streven. Hiervoor is een grotere afstand dan 25 m tot de rooilijn nodig, en is 
ook een aangepaste inrichting van de voortuinzone met aanleg van een ventweg 
nodig. Dit is op veel bedrijfspercelen niet meer realistisch.   

Ontsluiting bedrijfspercelen voor personenwagens 

Wat nog wel mogelijk is op de meeste bedrijfspercelen is een doordachte en veilige 
ontsluiting van de parkeerzones voor personenwagens. In functie van de verkeers-
veiligheid en een vlotte doorstroming op de wegen binnen het bedrijventerrein, is het 
wenselijk dat de toegangen tot deze parkings zoveel mogelijk beperkt worden in 
aantal en in breedte. Hoe minder aantakkingen er op de weg zijn, hoe minder con-
flictpunten ook waar er mogelijk accidenten kunnen gebeuren.  

Bedrijven kunnen ook nagaan of een gebundelde ontsluiting met één van de aanpa-
lende ondernemingen een optie is. Op deze manier kan men het aantal conflictpun-
ten nog verder inperken. Bij gedeelde parkeerzones is een gebundelde in- en uitrit 
overigens vaak een logisch gevolg. 

 

 

 
Figuur 25: afstand laad- en losinfrastructuur tot rooilijn 

 

Figuur 26: gebundelde in- en uitritten parkeerzones in voortuin 
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4.3 Afbakening zone voor ondersteunende dienstverle-
nende activiteiten 

De ongestructureerde en verspreide inplanting van ondersteunende dienstverlenen-
de activiteiten in de transportzone is niet ideaal. Zoals hiervoor reeds werd aange-
haald, brengt dit een aantal nadelen met zich mee (zie hoofdstuk 3.3). Daarnaast is 
het vandaag ook een pijnpunt dat niet alle activiteiten in de zone een duidelijke link 
hebben met de sector van transport, distributie en logistiek (bijv. de kapperszaak).  

Ruimtelijke bundeling van de activiteiten 

De stad Hoogstraten wenst dat dergelijke functies naar de toekomst zich nog enkel 
kunnen vestigen binnen een afgelijnde zone op het bedrijventerrein. Er wordt ge-
streefd naar een ruimtelijke bundeling van deze activiteiten. Buiten de grenzen van 
deze zone is de ruimte volledig voorbehouden voor de eigenlijke TDL-bedrijven.  

Op de figuur hiernaast wordt de afbakening van de zone weergegeven (zie Figuur 
27). De afbakening  van de zone volgt uit volgende elementen: 

– De zone wordt opgespannen tussen de twee voornaamste concentraties van 
ondersteunende, dienstverlenende activiteiten. Aan het noordelijke uiteinde be-
treft het de functies die zich situeren rond de vrachtwagenparking aan de Am-
sterdamstraat; aan het zuidelijke uiteinde de cluster van restaurant, beveiligde 
parking en benzinestation. 

– Om de beoogde herstructurering van het noordelijke uiteinde van de transport-
zone (zie hoofdstuk 2.4.1 en 4.4) mogelijk te kunnen maken, is het nodig dat een 
aantal bestaande inrichtingen hun huidige locatie opgeven. Het gaat concreet 
om een aantal benzinestations.  Om aan deze functies mogelijkheden te bieden 
om zich te herlokaliseren binnen het bedrijventerrein, wordt ook de ruimte tussen 
de twee voornoemde concentraties mee geïntegreerd.  

Duidelijke aflijning toegestane functies 

Binnen de zone mogen zich enkel functies vestigen die effectief een complementai-
re en/of faciliterende werking hebben voor het bedrijventerrein en de aanwezige 
ondernemingen. Functies die geen duidelijke band hebben met de sector, zijn niet 
toegestaan op het bedrijventerrein. 

Functies die bijvoorbeeld wel mogelijk zijn: 

– Benzinestation 

– Horeca (ten dienste van de aanwezige bedrijven) 

– Zakelijke dienstverlening (douane, logistieke dienstverlening, etc.) 

– …  
 

Figuur 27: afbakening zone voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten 
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4.4 Herstructurering noordelijke uiteinde transportzone 

De ontwikkelaar  van het Business Centre Treeport (BCT) wenst naast het realise-
ren van het thematisch bedrijventerrein op Nederlands grondgebied, ook het noor-
delijke uiteinde van de transportzone mee te herstructureren. Dit wordt gedaan 
vanuit een streven om beide zones op elkaar af te stemmen en te laten functioneren 
als een samenhangend ruimtelijk geheel. Indien er niets ondernomen wordt in dit 
meest verouderde deel van de transportzone, zou er een te abrupte overgang tus-
sen beide terreinen zijn.  

Hiernaast wordt een maquette weergegeven van het toekomstig BCT (zie Figuur 
28). Op de maquette wordt ook een impressie gegeven van hoe het noordelijke 
uiteinde van de transportzone herstructureerd kan worden om ruimtelijk-functioneel 
aan te sluiten bij het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De maquette geeft 
geenszins een eindbeeld van de ontwikkeling (gebouwen, groen e.d. zijn slechts 
indicatief), maar omvat wel al een aantal belangrijke krachtlijnen voor de herstructu-
rering. Zo worden in het kader van de herstructurering volgende ingrepen voorzien 
(zie ook specifieke structuurschets noordelijke uiteinde op Figuur 29): 

– De bestaande benzinestations die zich situeren buiten de afgebakende zone 
voor ondersteunende dienstverlenende activiteiten (zie vorige punt 4.3), dienen 
te worden geherlokaliseerd. 

– De bestaande verkeersstructuur wordt aangepast in het noordelijke uiteinde van 
de transportzone. Daarbij worden concreet gezien volgende ingrepen voorzien:  

– Vooreerst wordt de Amsterdamstraat, die in de bestaande toestand nog een 

kronkelend tracé heeft, volledig rechtgetrokken. De weg wordt ook in noorde-

lijke richting doorgetrokken met een doorsteek naar het te ontwikkelen bedrij-

venterrein op Nederlands grondgebied. 

– De bestaande toegang tot het bedrijventerrein (in het verlengde van de Lon-

denstraat) wordt opgeheven en meer naar het  noorden verplaatst. De nieu-

we toegang zal zich ongeveer in het midden van de bestaande vrachtwagen-

parking situeren. De toegangsweg wordt verder doorgetrokken in westelijke 

richting en maakt ook  hier een doorsteek naar het BCT op Nederlands 

grondgebied. Langsheen deze nieuwe weg is er ruimte voor bijkomende lo-

gistieke bedrijvigheid.  

– Aan Nederlandse zijde worden tegen de landsgrens gebouwen voorzien met een 
centrale rol binnen het BCT concept. Zo wordt een Treehub (centraal logistiek 
punt binnen BCT) en een kennisinstelling gelieerd aan de boomteeltsector voor-
zien. Het is de bedoeling dat deze gebouwen ook weerspiegeld worden aan 
Vlaamse zijde en dus net aan de overzijde van de landsgrens een Belgische 
evenknie krijgen. Er wordt hiervoor ruimte voorzien op de gronden helemaal aan 
het noordelijke uiteinde van de transportzone.  

– De vrachtwagenparking wordt op de huidige locatie behouden. Het is wel de 
bedoeling om de parking te gaan opwaarderen en tot een meer kwaliteitsvolle in-
richting te komen. Ter hoogte van de parking wordt er ook ruimte voorzien voor 
een brandweerpost en een benzinestation voor alternatieve brandstoffen.   

 

 

Figuur 28: Maquette van toekomstig BCT met situering noordelijke uiteinde transportzone (© 
Agel adviseurs) 
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Figuur 29: structuurschets noordelijke uiteinde transportzone 
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1 Inleiding 

Doelstelling 

In de toelichtingsnota zijn verschillende ruimtelijke principes vooropgesteld om te 
komen tot een duurzame en kwaliteitsvolle invulling van de bedrijfspercelen. Het is 
de bedoeling dat deze principes naar de toekomst ook effectief zullen worden toe-
gepast in de transportzone te Meer. 

Om dit te kunnen doen, zijn de ruimtelijke principes doorvertaald naar concrete 
stedenbouwkundige richtlijnen. Deze richtlijnen leggen eenduidig de mogelijkheden 
voor bedrijven in de transportzone vast. De richtlijnen zorgen voor een duidelijk 
aftoetsingskader voor vergunningsaanvragen. 

Toepassingsgebied 

Richtlijnen voor de inrichting van individuele bedrijfspercelen 

De hierna volgende stedenbouwkundige richtlijnen gelden voor de inrichting van de 
individuele bedrijfspercelen in de transportzone. Ze leggen de mogelijkheden vast 
zowel voor bestaande bedrijfspercelen die reeds ingericht zijn met bedrijfsinfrastruc-
tuur, als voor nieuwe of vrijgekomen percelen waar men van nul af aan bouwt. 

De richtlijnen gelden enkel voor de eigenlijke bedrijven in de zone. Voor ondersteu-
nende dienstverlenende bedrijven (bijv. benzinestations, horeca, etc.) gelden deze 
niet, aangezien ze een volledig andere bouwlogica kennen.  

Bij ruimere ontwikkelingen alternatieve inrichting mogelijk mits een ruimtelijk kwalita-
tieve stedenbouwkundige visie 

Bij ruimere ontwikkelingen binnen het bedrijventerrein – zoals bijvoorbeeld het ge-
plande Treeport project– moet het mogelijk blijven om een projectvoorstel uit te 
werken dat afwijkt van de hierna volgende richtlijnen. In meer omvangrijke projecten 
kan men zo soms immers tot een minstens even kwaliteitsvolle ontwikkeling komen.  

Indien geopteerd wordt voor een dergelijk alternatief projectvoorstel, wordt er wel 
gevraagd om een stedenbouwkundige studie te voegen bij de vergunningsaan-
vraag. De inrichtingsstudie moet de stad een duidelijk beeld geven van het te ont-
wikkelen project en aantonen dat het uitgaat van een degelijke stedenbouwkundige 
visie. Om een goede inschatting te kunnen maken van het project en de kwaliteit 
ervan, is het wenselijk dat de studie minstens volgende elementen bevat: 

– weergave van de bestaande toestand; 

– programma van het project; 

– visualisatie van het project met minstens aanduiding van de geplande bouwvo-
lumes, bouwhoogtes, publiek toegankelijke en private buitenruimten, ontsluiting, 
parkeervoorzieningen, en de eventuele fasering van het project; 

– verwachte mobiliteitsimpact. 

2 Terminologie 

achtergevelbouwlijn 

denkbeeldige lijn die de minimale afstand tussen de achterste perceelsgrens en de 
achtergevel vastlegt 

bezettingsgraad 

verhouding tussen de bebouwing op een terrein en de terreinoppervlakte 

bouwhoogte 

afstand gemeten van het grondpeil tot het hoogste punt van een gebouw 

constructie 

bouwwerk dat niet zonder voorafgaande voorbereidingen verplaatst kan worden 

erfscheiding 

fysieke afscheiding tussen twee eigendommen of tussen een eigendom en het 
openbaar domein bedoeld om een eigendom af te sluiten 

gebouw 

bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of gedeeltelijk 
met muren omsloten is 

hoofdbestemming 

de belangrijkste toegelaten activiteit binnen één bestemmingszone 

rooilijn 

huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigen-
dommen, al dan niet vastgelegd door een rooilijnplan 

voorgevel 

gevel die naar de straat en/of het openbaar domein gericht is 

voorgevellijn 

denkbeeldige lijn die gevormd wordt door de voorgevel of voorgevels door te trek-
ken tot op de zijgrenzen van het goed 

voorgevelbouwlijn 

denkbeeldige lijn die de minimale afstand tussen rooilijn en voorgevel vastlegt 
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 Bestemming 

De transportzone te Meer is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in de sector van transport, distribu-
tie en logistiek. Het is tevens in eerste instantie gericht op ruimte-extensieve ondernemingen die 
moeilijker op andere terreinen een voldoende grote oppervlakte kunnen vinden. 

Naast de traditionele activiteiten in de sector, kan de transportzone ook ruimte bieden aan secun-
daire activiteiten. Zo worden ook de ‘value added logistics’ (VAL) toegestaan in de zone. VAL-
dienstverlening is dienstverlening gericht op de logistieke keten waarin specifieke bewerkingen of 
voorraadbeheer zorgen voor een toegevoegde waarde van het eindproduct. Voorbeelden van 
VAL-activiteiten zijn: labellen, klantspecifiek assembleren, (her)verpakken, toevoegen van hand-
leidingen, etc. 

Gelet op de ligging van de transportzone aan de grens tussen België en Nederland, zijn ook dou-
ane-entrepots toegestaan.  

Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met volgende hoofdac-
tiviteiten: 

 op- en overslag; 

 voorraadbeheer; 

 groepage; 

 fysieke distributie; 

 logistiek; 

 groothandel gerelateerd aan transport, distributie of logistiek; 

 value added logistics; 

 douane-entrepots. 

 

Een beperkte oppervlakte voor gerelateerde representatieve bedrijfsruimten (zoals bedrijfskanto-
ren en toonzalen), is toegelaten op voorwaarde dat deze activiteiten geen loketfunctie hebben of 
autonoom zijn. 

Voor elk bedrijf is ook één bedrijfswoning toegelaten indien deze geïntegreerd wordt in de be-
drijfsbebouwing. Een afzonderlijke woning met een residentiële uitstraling is niet wenselijk binnen 
het bedrijventerrein.  

 

Per bedrijf zijn volgende activiteiten toegestaan als complementaire functie: 

 aan het bedrijf gerelateerde representatieve bedrijfsruimten; 

 één bedrijfswoning. 

De vestiging van bedrijvigheid die niet gerelateerd is aan de sector van transport, distributie en 
logistiek zijn niet toegestaan in de transportzone. Autonome  kleinhandel en niet-complementaire 
kantoren zijn evenmin toegestaan.  

Volgende activiteiten zijn niet toegestaan: 

 autonome productie en verwerking van goederen; 

 autonome kleinhandel; 

 autonome kantoren; 

 Seveso-inrichtingen. 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van ondersteunende dienstverlenende bedrijven zijn een vrachtwagentankstation, 
een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-/postloket, etc. 

Op het bedrijventerrein zijn tevens volgende aan de hoofdbestemming verwante 
activiteiten en voorzieningen toegestaan, voor zover ze de algemene bestem-
ming van de zone niet in het gedrang brengen en de goede ruimtelijke ordening 
niet schaden: 

 ondersteunende dienstverlenende bedrijven gericht op transport, distributie 
en logistiek in de daartoe afgebakende zone; 
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Voorbeelden van hernieuwbare duurzame energie zijn zonne-energie, windenergie, etc.  

Onder openbare verharde ruimten wordt verstaan: straten, pleinen, parken, parkeervoorzieningen, 
... Onder openbare groene ruimten wordt verstaan: graspartijen, bermen, groenvoorziening, ... 

Voorbeelden van openbare uitrustingen zijn vuilnisbakken, zitbanken, openbare (sfeer)verlichting, 
bushokjes, fietsenstallingen en ander straatmeubilair. Voorbeelden van openbare nutsvoorzienin-
gen zijn technische elektriciteitscabines, verdeelkasten, constructies m.b.t. de waterhuishouding 
e.d. 

 

 kennis- en onderzoeksvoorzieningen gerelateerd aan de sector van transport, 
distributie en logistiek; 

 installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecupera-
tie; 

 openbare verharde en groene ruimten; 

 openbare uitrustingen en nutsvoorzieningen 

 
Inrichting  

 Alle werken en handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de 
bestemming zijn toegelaten voor zover de goede ruimtelijke ordening niet ge-
schaad wordt en voor zover voldaan is aan onderstaande voorwaarden. 

 

 
Inrichting – specifieke bepalingen voor bedrijven 

 

Uit de studie ‘ruimtelijk-economische aspecten van de ontwikkelingen in transport, distributie en 
logistiek in Vlaanderen’ blijkt dat voornamelijk grotere transport-, distributie of logistieke bedrijven 
zich vestigen op een bedrijventerrein. Tevens komt in de studie naar voor dat de oppervlakte van 
ondernemingen in de sector sterk varieert, maar dat de mediaan toch al 1 ha bedraagt.  

Gelet op het voorgaande, wordt transportzone in eerste instantie gereserveerd voor meer om-
vangrijke ondernemingen die elders moeilijk een voldoende grote grond met een dergelijk goede 
ontsluiting kunnen vinden. Hiertoe wordt in de richtlijnen een minimale perceelsgrootte opgelegd.  

Voor minder omvangrijke ondernemingen wordt eveneens ruimte geboden in de transportzone, 
doch uitsluitend indien ze met meerdere bedrijven gegroepeerd worden op één bedrijfskavel. Op 
deze manier wordt de eigendomsstructuur niet al te sterk versnipperd, en blijft de mogelijkheid 
behouden om op de kavel ook één groter bedrijf te huisvesten.  

 

1 Perceelsgrootte 

De perceelsgrootte bedraagt minimum 5000 m². 

Het is toegestaan om op één perceel meerdere bedrijven te vestigen. 

 

 

 

In functie van een duurzaam ruimtegebruik moet minimum een bepaald aandeel van de beschik-
bare oppervlakte per bedrijfsperceel bebouwd worden. Op deze manier wordt er op toegezien dat 
de beschikbare ruimte in de transportzone zo intensief mogelijk benut wordt.  

Voor bedrijven waarvan de activiteiten voor een groot deel in open lucht georganiseerd worden, is 
een uitzondering op de algemene regel mogelijk. Uitzonderingen zijn wel enkel mogelijk mits 
aangetoond wordt dat een noemenswaardig deel van het bedrijfsperceel effectief benut wordt in 
functie van de eigenlijke bedrijfsactiviteiten. Voor bestaande bedrijven in de zone is eveneens een 
uitzondering op de minimale bezettingsgraad mogelijk. 

 

2 Perceelsbezetting 

Per bedrijfsperceel moet tussen voor- en achtergevelbouwlijn minstens 2/3
de

 
bebouwd worden.  

Een uitzondering is mogelijk op voorwaarde dat het principe van duurzaam ruim-
tegebruik niet in het gedrang komt. Ook voor bestaande, vergunde bedrijven die 
voorafgaand aan de toepassing van deze stedenbouwkundige richtlijnen een 
beperkter aandeel van het perceel functioneel benutten, is een uitzondering 
mogelijk. 
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De inplanting van de vrijstaande gevels van de bebouwing binnen het bedrijventerrein dient in 
functie van de ruimtelijke kwaliteit alsook in functie van specifieke gebruiksmodaliteiten aan be-
paalde voorwaarden te beantwoorden: 

- Om een ordelijk en kwalitatief straatbeeld te verkrijgen wordt aan de voorzijde van de bedrijfs-
percelen ruimte vrijgehouden. De opgelegde minimale afstand tot het openbaar domein creëert 
de nodige ademruimte in het bedrijventerrein. Deze ruimte wordt bij voorkeur aangelegd als een 
kwaliteitsvolle semi-publieke voortuinzone.  

- Bij hoekpercelen dient enkel aan de eigenlijke voorzijde van het gebouw minimum 15 m ruimte 
te worden vrijgehouden.  

- Om ruimtelijke accenten te leggen in de bouwvolumes en een dynamisch straatbeeld tot stand 
te brengen, wordt wel toegestaan om over 1/3de van de perceelsbreedte een uitbouw met een 
diepte van maximum 7 m te voorzien voorbij deze grens. Deze uitbouw is evenwel enkel toege-
staan voor representatieve bedrijfsruimten. 

- Opdat het laden en lossen gegarandeerd op eigen terrein kan plaatsvinden, wordt opgelegd dat 
gevels met laad- en loskades een minimale afstand van 25 m dienen te respecteren. Deze af-
stand is afgestemd op de lengte van trekkers met oplegger, en houdt ook rekening met de nodi-
ge manoeuvreerruimte. Voor kleinere poorten die niet bedoeld zijn voor trekkers met oplegger, 
geldt deze afstandsregel niet; hiervoor is een afstand van minimum 15 m voldoende. 

- Aan de oostelijke zijde van de transportzone, moet in elk geval minstens een strook van 30 m 
breed gevrijwaard worden als erfdienstbaarheidszone.  

3 Plaatsing van de gebouwen 

De afstand van de voorgevel tot de rooilijn bedraagt minimum 15 m, behoudens 
volgende uitzonderingen: 

 Bij een hoekperceel bedraagt de afstand van de naar de straat gerichte zijge-
vel tot de rooilijn minimum 6 m.  

 Over maximum 1/3de van de perceelsbreedte kan een uitbouw voorzien wor-
den tot op 8 m van de rooilijn. Deze uitbouw is uitsluitend toegestaan in func-
tie van representatieve bedrijfsruimten.  

 Voor geveldelen waarin laad- en loskades voorzien worden, bedraagt de 
afstand van poort tot de rooilijn minimum 25 m. Het is toegestaan om de ruim-
te boven de laad- en loskades te overbouwen tot op 15 m afstand tot de rooi-
lijn. 

In elk geval moet de afstand tot de grens van de autosnelweg minimum 30 m 
bedragen.  

- Vrijstaande zij- en achtergevels dienen in functie van de brandveiligheid een minimale afstand 
te bewaren ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of de groenbuffer. Op deze manier wordt 
de toegankelijkheid voor brandweerwagens gegarandeerd. Voor deze gevels bedraagt de af-
stand minimum 4 m. 

De brandweer kan op voorgaande afstandsregel wel uitzonderingen toestaan of zo nodig stren-
gere afstanden opleggen. Dit kan bijvoorbeeld in volgende gevallen: 

- Kleine gebouwen hoeven niet steeds langs alle zijden van het gebouw bereikbaar te zijn. Hier 
is de minimumafstand van 4 m bijgevolg niet altijd van toepassing. 

- Omheen de gebouwen moeten één of meerdere veilige en doelmatige opstelplaatsen voor-
zien worden die te allen tijde vlot bereikbaar moeten zijn voor voertuigen van de brandweer. 
Deze mogen zich uiteraard niet bevinden op de brandweg, aangezien ze de doorgang van 
andere brandweerwagens niet mogen belemmeren. Ter hoogte van deze opstelplaatsen zal 
de minimale afstand ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of de buffer bijgevolg steeds 
groter moeten zijn dan 4 m. 

- Ook doodlopende (brand)wegen moeten breder zijn dan 4 m, opdat toekomende en vertrek-
kende voertuigen elkaar kunnen kruisen.  

- Etc.   

Tenzij anders overeengekomen met de brandweer, bedraagt de afstand van 
vrijstaande zij- en achtergevels ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of een 
buffer minimum 4 m. 
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Schematische weergave van de afstandsregels 

 

 

Er wordt een minimumhoogte vastgelegd voor de bebouwing opdat al de gerealiseerde gebouwen 
in de transportzone marktconform zouden zijn. Zo kan bij stopzetting van een bedrijf de vrijgeko-
men infrastructuur snel terug herbenut worden. 

Van de minimale bouwhoogte kan gemotiveerd worden afgeweken indien dit nodig zou zijn. Voor-
beelden van motivering voor afwijking van minimum bouwhoogte: in functie van specifieke installa-
ties of nevenfuncties (sprinklertanks, nutscabines, portierswachthuis, etc. ). 

 

4 Afmetingen van de gebouwen 

 De bouwhoogte bedraagt minimum 6 m. Mits technische of bedrijfseconomi-
sche motivering kan van de vooropgestelde minimumhoogte worden afgewe-
ken. 

 Voor bedrijven gelegen aan de rand van het bedrijventerrein, met uitzonde-
ring van de bedrijven langsheen de autosnelweg, moet de bouwhoogte be-
grepen zijn binnen een hoek van 45° gemeten vanaf een hoogte van 7 m op 4 
m van de perceelsgrenzen aan de rand van het bedrijventerrein.   

 

Voor nieuwe bedrijfsbebouwing zijn platte of zeer licht hellende daken mogelijk. De dakhelling 
wordt bewust beperkt opdat de dakoppervlakte optimaal benut kan worden voor de opvang van 
hemelwater ten dienste van hergebruik, de inrichting van groendaken ten dienste van waterber-
ging en de plaatsing van zonnepanelen en/of cellen. 

Voor de delen met de representatieve bedrijfsruimten – die meestal een eerder beperkte opper-
vlakte beslaan – is deze beperkte dakhelling niet verplicht. De vrijere dakvorm kan mede worden 
ingezet om deze delen als architecturale accenten in de bebouwing uit te spelen. 

5 Dakvorm 

 De dakhelling is kleiner dan 15°. 

 Een uitzondering is mogelijk voor de representatieve bedrijfsruimten. 
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De zone is uitsluitend bedoeld voor bedrijven in de sector van transport, distributie en logistiek. 
Gerelateerde functies zijn toegestaan, maar mogen slechts een beperkt aandeel van de bebou-
wing in beslag nemen.  

 

 

 

 

De architecturaal meer aantrekkelijke functies (i.e. representatieve functies en de bedrijfswoning) 
worden aan de voorzijde van de bebouwing ingericht. Op deze manier worden monotone, kale 
gevelpartijen vermeden en bekomt men een meer aantrekkelijk straatbeeld. Een uitzondering op 
dit principe is mogelijk indien het praktisch gezien niet mogelijk is om deze functies aan de voor-
zijde te voorzien (bijv. te weinig ruimte aan voorzijde) of indien deze functies in de bestaande 
toestand elders gesitueerd zijn op het bedrijfsperceel. In het laatste geval moet het immers ook 
mogelijk zijn om uitbreidingen te voorzien aansluitend op de bestaande voorzieningen. 

Voor de representatieve bedrijfsruimten en de bedrijfswoning worden maximale afmetingen opge-
legd. Deze moeten qua omvang immers verhoudingsgewijs ondergeschikt blijven aan de eigenli j-
ke bedrijfsactiviteiten.  

6 Functionele invulling 

 In bedrijven met als hoofdactiviteit op- en overslag, voorraadbeheer, groepa-
ge, fysieke distributie, logistiek en/of groothandel mogen volgende functies 
gezamenlijk maximum 25% van de bebouwbare gelijkvloerse oppervlakte in-
nemen: representatieve bedrijfsruimten, bedrijfswoning en productieruimten. 

In bedrijven met value added logistics als hoofdactiviteit mogen volgende 
functies gezamenlijk maximum 20% van de bebouwbare gelijkvloerse opper-
vlakte innemen: representatieve bedrijfsruimten en bedrijfswoning.  

 Representatieve bedrijfsruimten, evenals de eventuele bedrijfswoning, wor-
den ingericht aan straatzijde, tenzij dit om functionele redenen niet mogelijk 
is.  

 Minstens de helft van de representatieve bedrijfsruimten moet op een onge-
lijkvloerse verdieping voorzien worden.  

 De bedrijfswoning moet geïntegreerd zijn in het bedrijfsgebouw en kan uitslui-
tend op de verdiepingen worden ingericht. De bruto-vloeroppervlakte be-
draagt maximum 200 m². Het volume van de woning bedraagt maximum 1000 
m³. 

 

 

Om tot een speelser en meer aantrekkelijk straatbeeld te komen binnen het bedrijventerrein is het 
wenselijk dat de representatieve bedrijfsruimten op een andere manier worden vormgegeven dan 
de overige bedrijfsruimten (zoals de bedrijfshal). Dit is o.a. mogelijk door dit deel van het gebouw 
vooruit te bouwen (zie ook bepalingen plaatsing van de gebouwen), door een ander gevelmateri-
aal te gebruiken, door een afwijkende bouwhoogte te voorzien (zie ook bepalingen ‘afmetingen 
van de gebouwen’), door een bijzondere volumewerking, etc.  

 

 

Referentievoorbeelden waarin het hiervoor omschreven 
principe toegepast werd 

7 Architectuur en materiaalgebruik 

 De architectuur van de gebouwen wordt zodanig opgevat dat er een duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen de representatieve bedrijfsruimten ener-
zijds en de overige bedrijfsruimten anderzijds.  

 De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn.  

 Technische installaties en constructies worden geïntegreerd in de bedrijfsge-
bouwen of zijn niet zichtbaar van op de openbare weg, tenzij dit om techni-
sche redenen niet mogelijk is. 

 

Om verkeershinder te mijden op de omliggende wegen te vermijden, is het niet toegestaan dat 
bedrijven rechtstreeks aantakken op een weg buiten het bedrijventerrein (bijv. Krochtenstraat aan 
westelijke rand van de transportzone). De ontsluiting moet volledig gebeuren via de interne wege-
nis van het bedrijventerrein.  

 

 

 

8 Ontsluiting bedrijfspercelen 

 Bedrijfspercelen mogen enkel ontsloten worden via de interne wegenis van 
het bedrijventerrein. Rechtstreekse ontsluiting naar wegen buiten het bedrij-
venterrein is niet toegestaan. 
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Het is van belang dat elk bedrijf over voldoende parkeerplaatsen beschikt. De parkeerbehoefte 
mag niet ten gevolge van een te beperkt parkeeraanbod worden afgewenteld op het openbaar 
domein.  

Het parkeeraanbod moet echter niet noodzakelijk volledig op eigen terrein worden voorzien. Dit 
kan ook (geheel of deels) ingericht worden op een aanpalend of nabijgelegen perceel (in de vorm 
van een gedeelde parkeerruimte op een aanpalend perceel) of op specifiek daartoe voorziene 
collectieve parkings op het openbaar domein.  

Om het aantal conflictpunten binnen het bedrijventerrein te beperken, is het niet toegestaan dat 
parkeerplaatsen voor personenwagens rechtstreeks uitgeven op het openbaar domein.  

Voor cliënteel en bezoekers moet het aantal parkeerplaatsen in verhouding staan tot het effectie-
ve bezoekersaantal. 

Het parkeren en stallen van meer omvangrijke bedrijfsvoertuigen wordt – omwille van de minder 
attractieve verschijningsvorm – ingericht op de minder zichtbare delen van de bedrijfssites. 

 

9 Parkeren 

 Elk bedrijf moet de parkeerbehoefte voor werknemers en bezoekers opvan-
gen op eigen terrein en/of specifiek daartoe voorziene gedeelde parkeerruim-
ten. 

 Parkeerplaatsen voor personenwagens mogen niet rechtstreeks uitgeven op 
de interne wegenis.  De ontsluiting van de parkeerzone(s) gebeurt via een 
beperkt aantal in- en uitritten.  

 Het parkeeraanbod wordt afgestemd op de aard en schaal van de activiteiten, 
zowel voor personenwagens als voor fietsers. 

 Het parkeren van bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens op eigen 
terrein, wordt ingericht achter de voorgevelbouwlijn en mag niet zichtbaar zijn 
vanaf het openbaar domein. 

 

 

De voortuinzone tussen de gebouwen en het openbaar domein wordt ingericht als een kwaliteits-
volle buitenruimte, bij voorkeur met een semi-publiek karakter. Deze buitenruimte zal fungeren als 
toegangszone tot de bedrijfsgebouwen en moet ook ruimte bieden voor parkeren. Het kan interes-
sant zijn om de voortuinzones te koppelen met dat van een aanpalend perceel indien dit mogelijk 
is. Niet alleen bekomt men zo een groter aaneensluitende buitenruimte; er ontstaat ook de moge-
lijkheid om parkeerruimte te delen. 

Omheen de voortuinzones moet een haag of heg aangeplant worden. Dit heeft tot doel om het 
straatbeeld te vergroenen. Daarnaast belet dit ook dat de bedrijfspercelen over de volledige 
breedte kunnen worden opgereden (oneigenlijke toegangen en parkeerplaatsen). De hoogte van 
de haag dient wel beperkt te blijven. De voortuinzone moet zichtbaar blijven vanaf het openbaar 
domein, zowel in functie van de beeldkwaliteit als in functie van de verkeersveiligheid (zicht vanuit 
de wagen bij in- en uitrijden). 

 

10 Voortuinzone 

 De onbebouwde zone tussen de voorgevellijn en het openbaar domein dat 
niet ingericht is voor laad- en losactiviteiten, moet worden ingericht als een 
kwaliteitsvolle voortuinzone met toegang tot de bedrijven, groenaanleg, par-
keervoorzieningen en/of voorzieningen in functie van de waterhuishouding. 

 De voortuinzone(s) worden omzoomd met een haag of heg met een hoogte 
van maximum 1 m. Onderbrekingen zijn toegestaan in functie van toegangen 
en paden. 

 Ter hoogte van lange blinde gevels is het wenselijk om hoge beplantingen te 
voorzien. 

 

 

Het afschermen van buitenopslag van goederen gebeurt ofwel door de aanwezige bebouwing, 
ofwel door groenschermen. Het beheer ervan (snoeien,…) is gericht op het verkrijgen van een 
dicht scherm.  

 

11 Buitenopslag 

Buitenopslag mag niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. 
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Inrichting – algemeen geldende bepalingen  

 

Alle ingrepen in het bedrijventerrein moeten een zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit 
als uitgangspunt hebben. Deze criteria worden bij elke beoordeling van een vergunningsaanvraag 
in rekening gebracht.   

12 Algemeen 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet getuigen van: 

 zorgvuldig ruimtegebruik; 

 een kwaliteitsvolle aanleg van het perceel en afwerking van de gebouwen. 

 

 

Om visuele hinder naar de omgeving ten gevolge van de activiteiten uit te sluiten, moet er aan de 
randen van het bedrijventerrein een buffer worden gerealiseerd. Bedrijven moeten dit zelf voorzien 
op eigen terrein, behoudens in een aantal specifieke gevallen. 

 

De buffer kan op verschillende manieren worden samengesteld, afhankelijk van de plaatselijke 
situatie en de beschikbare ruimte. Hoe minder breed de buffer is, hoe strenger bepalingen met 
betrekking tot de samenstelling van de buffer zijn. Onderstaande figuren geven een beeld van de 
verschillende mogelijkheden: 

13 Buffer 

Percelen aan de rand van het bedrijventerrein moeten op eigen terrein een buf-
fer naar de omgeving voorzien, behalve: 

 indien de bedrijfsinfrastructuur met de voorzijde gericht is naar de autosnel-
weg; 

 indien de bedrijfsinfrastructuur reeds afgeschermd wordt door een specifiek 
daartoe voorziene groenbuffer buiten het perceel.  

 

Buffer op bedrijfsperceel – samenstelling bij breedte ≥ 3 m en < 10 m 

 
Buffer op bedrijfsperceel – samenstelling bij breedte ≥10 m 

 

 

De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming. De breed-
te van de buffer bedraagt minstens 3 m, tenzij vanuit de geldende milieuwetge-
ving een grotere minimumbreedte wordt opgelegd.  

De buffer moet op één van de onderstaande wijzen worden samengesteld: 

 Buffer met breedte ≥ 3 m en < 10 m: 

Minstens een bomenrij en struiken met een beheer gericht op het verkrijgen 
van een houtkant.  

 Buffer met een breedte ≥10 m: 

Combinatie van hoogstammig groen en struiken of hagen, al dan niet gecom-
bineerd met inrichtingen in functie van waterbeheersing of geluidswering. 
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Publiciteit wordt optimaal geïntegreerd in de architectuur van het gebouw en/of in de inrichting van 
de representatieve voortuinzone. Het aanbrengen van de publiciteit moet op een kwaliteitsvolle 
wijze gebeuren. Aanplakborden waarbij publiciteit op een aanplakvlak gekleefd wordt, dient bv. 
gemeden te worden. Alle specificaties en afmetingen betreffende publiciteit maken integraal deel 
uit van het aanvraagdossier. 

 
 

14 Publiciteit 

 Publiciteit is enkel toegestaan op gevels die uitgeven op het openbaar domein 
of in de voortuinzone. De publiciteit moet op kwalitatieve wijze geïntegreerd 
worden in de gevelcompositie en/of in de buiteninrichting, en moet onderge-
schikt zijn in het totaalbeeld. Publiciteit voor derden is niet toegestaan.  

 Publiciteit aan gevels mag maximum 10% van de voorgeveloppervlakte in-
nemen en mag niet  boven het dakvlak uitsteken. 

 Verlichting van publiciteit is enkel toegestaan met neerwaarts gerichte, niet-
knipperende lichtbronnen. Publiciteit in de vorm van lichtreclame is niet toe-
gestaan. 

 

De maatregelen inzake waterhuishouding moeten duidelijk worden aangegeven en beschreven in 
elk vergunningsaanvraagdossier en worden gerealiseerd ten laatste tegelijk met de voltooiing van 
de bouwwerken bepaald in de stedenbouwkundige vergunning. 

Maatregelen die genomen kunnen worden om aan deze principes te voldoen zijn bijvoorbeeld: 

- maximaliseren van het hergebruik van hemelwater (bijv. i.f.v. productieproces, sanitair water, 
etc.) , het opleggen van groendaken, etc. 

- waterdoorlatende verhardingen of halfverhardingen; 

- het aanleggen van infiltratie- en bufferbekkens, wadi’s, infiltratievelden, etc. 

Verhardingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging zijn bijvoorbeeld parkings, laad- en 
loskades. Een voorbeeld van een specifieke zuivering is het voorzien van een KWS-afscheider op 
de afwatering van niet-waterdoorlatende verhardingen die de first-flushafvoer kan opvangen 

Verstoring van grondwaterstromen moet worden vermeden. Om permanente bemaling van 
grondwater te voorkomen moeten in nattere gebieden en gebieden gevoelig voor grondwater-
stromen ondergrondse constructies ondoorlatend uitgevoerd worden. 

15 Integraal waterbeheer 

 De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een 
volledig gescheiden stelsel. 

 Inzake hemelwaterbeheer geldt volgende volgorde van prioriteit: 

 Hemelwater dient maximaal hergebruikt te worden; 

 Hemelwater dat niet hergebruikt kan worden, dient maximaal ter plaatse te 
infiltreren; 

 Hemelwater dat niet kan infiltreren, dient te worden gebufferd met ver-
traagde afvoer naar oppervlaktewater of een openbare RWA. 

 Dimensionering van buffercapaciteit en afvoerdebieten dient te gebeuren 
volgens de meest actuele code van goede praktijk voor integraal waterbe-
heer; dimensionering van afvoerdebieten moet afgestemd zijn op de ontvan-
gende waterloop en dit conform eventueel advies van de waterbeheerder. Bij 
dimensionering van de buffercapaciteit moeten zowel runoff als gevolg van 
nieuwe verharding als eventueel verlies aan bestaand waterbergend ver-
mogen in rekening gebracht worden. 

 De nodige voorzieningen dienen getroffen te worden in functie van effectiviteit 
van de bufferende werking. 

 De bepalingen met betrekking tot hergebruik, infiltratie en buffering worden 
gerealiseerd hetzij individueel door de bedrijven, hetzij door de ontwikkelaar, 
hetzij een combinatie van beide.  

 Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen genomen worden 
om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater te 
vermijden.  

 Bij bemalingen moeten maatregelen getroffen worden om significante scha-
delijke effecten met betrekking tot de grondwaterhuishouding te vermijden. 
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Er dienen maatregelen te worden genomen om hinder naar de omgeving te beperken. Buitenver-
lichting moet zo geplaatst worden dat de impact op de omgeving tot een minimum beperkt wordt. 

Voorbeelden van storende installaties: ventilatoren, airco, machines met aanzienlijke geluids- of 
stofproductie... 

 

 

 

16 Hinderaspecten 

Alle werken en handelingen moeten zodanig uitgevoerd worden dat de hinder 
naar de omgeving tot een minimum beperkt wordt. 

 

Bestaande vergunde functies of activiteiten die afwijken van de stedenbouwkundige richtlijnen, 
blijven toegelaten in de zone. 

17 Afwijkingsbepalingen 

 Bestaande functies die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften 
mogen worden voortgezet mits zowel de functie als het gebouw waarin de 
functie is ondergebracht, hoofdzakelijk vergund zijn. 

Bestaande gebouwen of andere constructies die afwijken van de toegestane inrichtingsmogelijk-
heden kunnen behouden blijven. Uitbreidingen aan deze gebouwen zijn eveneens mogelijk, maar 
moeten dan sowieso wel volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Een uitbreiding mag ook 
niet leiden tot een groter gebouw dan normaalgezien gerealiseerd kan worden volgens de voor-
schriften. 

 Bestaande constructies die afwijken van de stedenbouwkundige voorschrif-
ten, kunnen behouden blijven mits ze hoofdzakelijk vergund zijn. Aan deze 
constructies zijn onderhoudswerken, stabiliteitswerken en verbouwingswer-
ken toegestaan. Uitbreiding of herbouw is uitsluitend toegestaan volgens de 
stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende zone. Een uitbreiding 
mag niet leiden tot een groter bouwvolume dan normaalgezien volgens de 
voorschriften van de zone gerealiseerd kan worden. 

 

 


