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VERKLARING BIJ DE TABEL BESTEMMINGSZONES 

Algemeen - niet bepaald of niet van toepassing 
AV zie aanvullende voorschriften 
ZP zie grafische gegevens op plan 
 

Verklaring bij de kolommen: 
 

K1 Volgnummer en kleur van de zone zoals voorkomend op het plan. 

K2/3 De nevenbestemming is de bestemming die de hoofdbestemming ondersteunt. De 
hoofdbestemming moet als eerste gerealiseerd worden. 

De bestemming van de zone - de kenletters hebben volgende betekenis: 

IA zone voor industriële milieubelastende activiteiten 
CA zone voor commerciële activiteiten 
AA zone voor ambachtelijke activiteiten, stapelplaatsen en wonen 
W zone voor wonen 
H zone voor handel, horeca, diensten en kantoren 
Ho zone voor horeca 
STR zone voor wegenis 
OP zone voor private oprit 
PA zone voor parking 
VF zone voor voetgangers- en fietsersverbinding 
HG zone voor hoogstammig groen (buffer) 
AS zone voor achteruitbouw 

K4 tot en met K14 geven de bepalingen i.v.m. de hoofdgebouwen. De eerste drie kolommen 
bepalen de maximale grootte van het bebouwbaar oppervlak, de vier daaropvolgende kolom-
men bepalen de plaats waar hoofdgebouwen toegelaten zijn en de laatste twee kolommen be-
palen de maximaal toegelaten hoogte en diepte van de hoofdvolumes en nevenvolumes. 

K4 De maximum terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent (%) van het perceels-
deel gelegen binnen de betrokken zone. 

K5 De maximum terreinbezetting per perceel wordt uitgedrukt in m². 

K6 V Som van de vloeroppervlakte. 

De vloeroppervlakte wordt buitenwerks gemeten. Voor de berekening worden alle 
bouwlagen in aanmerking genomen. Vloeren van lokalen die meer dan 1,50 m onder 
de pas van de inkomdorpel liggen, worden niet meegerekend. Voor de vloeren onder 
het dak worden enkel deze meegerekend waarvan de vrije hoogte minstens 1,80 m 
bedraagt. 

 T Oppervlakte van het perceelsdeel gelegen binnen de betrokken zone. 

K7 Minimum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. 

K8 Maximum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. 

K9 Minimum afstand van het hoofdgebouw ten opzichte van de zijkavelgrens. Slechts bij 
halfopen bebouwing betekent de aanduiding o/x dat op één van de zijkavelgrenzen 
dient gebouwd te worden en dat ten opzichte van de andere zijkavelgrens een zij-
tuinstrook van x meter dient geëerbiedigd te worden. 

K10 Minimum afstand van het hoofdgebouw ten opzichte van de achterkavelgrens. 

Bij hoekpercelen dient minimum 1 van de kavelgrenzen als achterkavelgrens be-
schouwd te worden. Kavelgrenzen op rooilijnen kunnen niet beschouwd worden als 
achterkavelgrens. 

K11/12 Maximum gabariet hoofdgebouwen. 
Het gabariet is een virtuele ruimtelijke envelop. Elk volume (of geheel van losstaande 
volumes) die ingeschreven kan worden binnen het maximum gabariet is toegelaten. 
Dakgoten en bijkomende constructies ervan mogen buiten het maximum gabariet 
komen. Uitbouwen zijn slechts toegelaten vanaf 0,6 m vanaf de perceelgrens en over 
de helft van de maximum toegelaten bouwbreedte gemeten loodrecht op de snede. 
Het hoofdvolume beslaat de zone tussen de voorbouwlijn en de maximum diepte op 
de verdieping (d) van dit hoofdvolume. 
Het nevenvolume is de zone tussen de maximum bouwdiepte op de verdieping (d) 
van het hoofdvolume en de maximum bouwdiepte (D). 
De afmetingen van het maximum toegelaten gabariet van het hoofdvolume en het 
nevenvolume (weergegeven in meter, uitgezonderd de x-waarden – in graden). 
Een snede geeft voor elke typologie het maximaal toegelaten gabariet t.o.v. een ze-
kere grens of lijn aan. De snede voor gesloten en halfopen bebouwing moet loodrecht 
op de grens (grenzen bij hoekpercelen) met het openbaar domein genomen worden. 
Bij open bebouwing kan gekozen worden tussen een snede loodrecht op of evenwijdig 
met het openbaar domein (een keuze moet gemaakt worden). De hoogtes (h – 
maximumhoogte van de verticale delen, H – totale hoogte) worden gemeten vanaf 
het bestaande maaiveld, in het midden van de breedte van het volume op de per-
ceelsgrens (nevenvolume) of in het midden van de voorgevelbouwlijn (hoofdvolume). 
De maximumhelling van het bovendeel van het hoofdvolume (x°) wordt gemeten van 
een horizontaal vlak. 
De plaats van de mogelijke sneden wordt op de volgende pagina aangeduid op sche-
matisch weergegeven plattegronden. 
Er is geen nevenvolume mogelijk indien in K12 van de tabel geen waarden vermeld 
staan. 
Voor de bestemming IA en CA kan een nevenvolume bestaan zonder een hoofdvolu-
me. 
In het schema op de volgende bladzijde zijn de nodige snedes aangegeven, met aan-
duiding van de letters die gebruikt worden in de tabel van de bestemmingszones. 

K13 Het maximum aantal bouwlagen. 
De ruimte onder het dak wordt als afzonderlijke bouwlaag geteld indien de bruikbare 
oppervlakte onder het dak, dit is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 
1,80 m, groter is dan 2/3 van de vloeroppervlakte van één bouwlaag. 

K14 HD hellend dak 
PD plat dak 



 

K15/16/17 Verwijzing naar de aanvullende voorschriften die van toepassing zijn voor deze 
zone. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 legende kenletters van de gebruikte letters: legende van de bestemmingszones: 

 D totale maximumdiepte van het hoofdgebouw 
 d maximum toegelaten bouwdiepte op de verdieping 
 H totale bouwhoogte van het hoofdgebouw 
 h maximumhoogte van de verticale delen 
 x° maximumhelling van het bovendeel van 
  het hoofdgebouw gemeten van een horizontaal vlak 

Maximum gabariet hoofdgebouwen (K11/12) – schema 

LEGENDE 

perceel 
 
zone waar hoofdgebouwen toegelaten worden; de begrenzing komt overeen met de uiterste bouwlijnen ; zie tabel1, K7/8/9/10 

plaats van de snede 

d

x° 

d 

h H 

HOOFDVOLUME : snede A 

H 

h 

x° 

NEVENVOLUME : snede B 

x° 

h H 

2,5m 

2,5m 

 

voorbouwlijn 

uiterste bouwlijn 

voorbouwlijn 

0,6m 

A 

A 

B 
B 

min 0,75m 

 

2,5m 

uiterste bouwlijn 

rijweg 

aaneengesloten 
bebouwing (AB) 

d A 

B 

B 

D 

open bebouwing (OP) 

typologie met  

principeplan 

Er moet een richting van 

snede gekozen worden! 

halfopen 
bebouwing 

(HB) 

+ 

UITBOUWEN 

zonegrens 

 

D 

B 

 

IA zone voor industriële milieubelastende activiteiten 
CA  zone voor commerciële activiteiten 
AA zone voor ambachtelijke activiteiten, stapelplaatsen en

wonen 
W zone voor wonen 
H zone voor handel, horeca, dienste en kantoren 
Ho zone voor horeca 

STR  zone voor wegenis 
OP zone voor private oprit 
PA  zone voor parking 
VF zone voor voetgangers- en fietsersverbinding 
HG zone voor hoogstammig groen (buffer) 
AS zone voor achteruitbouw 



 

 

TABEL BESTEMMINGSZONES  

 
 
 
 

NR ZONE BESTEM- TYPOLO- MAXIMUM TE BEBOUWEN
MING GIE  OPPERVLAKTE 

rooilijn zijkavel- achter-
grens kavel-

grens
in % in m² V/T min max min min h H d D x h H x

paars

1 IA - 80 - - ZP - 3,5 3,5 9 9 - - - - - -
sienna

2 CA - 90 - - ZP ZP - - 6 9 - - 45 - - -
vermiljoen

3 Ho - 100 - - ZP ZP - - 4 6 - - - - - -
bruin

4 AA/H/W - 70 - - ZP - 0/3 4 6,5 7,5 - - 45 - - -
geel

5 STR -         AV       
olijfgroen

6 OP - AV
geel/dennegr.

7 PA - AV
grasgroen

8 VF -         AV       
lichtgroen

9 AS - AV
bronsgroen

10 HG - AV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAATSING VAN HET 
HOOFDGEBOUW IN M TOV

MAXIMUM VOLUME HOOFDGEBOUWEN

hoofdvolume nevenvolume

11 12

MAXIMUMDAKVORM AANVULLENDE NR
AANTAL VOORSCHRIFTEN
BOUW
LAGEN

type A B C

- - A B C1 1

- - A B C2 2

1 - A B C3 3

- - A B C4 4

  A - C5 5

A - C6 6

A - C7 7

  A - C8 8

A - C9 9

A - C10 10

13 14 15 16 17



 

AANVULLENDE BEPALINGEN 
 

A. algemene voorschriften : Deze voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. Waar de inhoud van het A-voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de bestemmingszone is dit voorschrift (logischerwijs) niet van toepassing. 

 

A1. Bestaande gebouwenvolumes 

Bestaande gebouwenvolumes die afwijken van de gestelde bepalingen (tabel en voor-
schriften) mogen behouden blijven en worden verbouwd. 

Elke uitbreiding van de bestaande gebouwen buiten het toegelaten gabariet is niet toe-
gelaten. 

Nieuwbouw moet aan het maximum toegelaten gabariet voldoen. Een bijkomende be-
perking op dit voorschrift kan worden vermeld in de zonevoorschriften. 

A2. Aansluiting der gebouwen 

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen met een ander gabariet dan voorzien in de 
zone, mag het nieuwe gebouw afwijken van de voorschriften van de zone om een har-
monische overgang mogelijk te maken. 

Wat betreft de bouwdiepte bij nieuwbouw moet, bij het aanbouwen aan gebouwen, re-
kening worden gehouden met de bouwdiepte van die bestaande gebouwen. Dit in func-
tie van voldoende lichtinval in de bestaande gebouwen. 

Bij het aanbouwen aan gebouwen met een wachtgevel, moet het nieuw te bouwen 
hoofdgebouw het bestaand gabariet respecteren. 

Indien bij het aanbouwen bepaalde delen van de aanpalende wachtgevel niet afge-
bouwd worden (wat voordien wel het geval was), moeten deze delen van de wachtgevel 
door diegene die aanbouwt worden afgewerkt. 

A3. Harmonieregel 

Bij nieuwe bebouwing moet in de bouwaanvraag worden aangetoond dat rekening 
wordt gehouden met de bestaande ruimtelijke structuur en omringende bebouwing. 

A4. Uitbouwen 

Op de verdiepingen is een uitbouw aan de straatzijde toegelaten, die minimum 0,75 m 
van de rijweg ligt. De diepte van de uitbouw is beperkt tot 0,60 m. Gemeten vanaf het 
voetpad moet de hoogte onder de uitbouwen minimum 2,50 m bedragen. 

De afstand van de uitbouw vanaf de zijkavelgrens dient gelijk of groter te zijn dan de 
diepte van de uitbouw voor de gevelvlakte, gemeten aan de zijkavelgrens. 

De samengevoegde breedte van de uitbouwen moet kleiner zijn dan de helft van de to-
tale gevelbreedte. 

A5. Dakterrassen 

Dakterrassen zijn toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de aangelanden ge-
waarborgd wordt. 

Voor dakterrassen gelegen buiten het volume van het hoofdgebouw, zijn de volgende 
bepalingen van toepassing: 

* Het terras mag enkel aangelegd worden op het dak van de gelijkvloerse bebouwing op 
een hoogte van maximum 3,50 m boven het vloerpas van het gelijkvloers. 

* In de strook met een breedte van 2,00 m, gemeten vanaf de zij- of achterkavelgrens, 
mogen geen dakterrassen worden aangelegd. Indien aan de andere zijde van de ka-
velgrens reeds een dakterras bestaat, mag het dakterras evenwel tot op de kavel-
grens worden aangelegd. De visuele schermen mogen maximum 1,90 m hoog zijn. 

A6. Bijgebouwen 

Bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de maximum te bebouwen oppervlakte, bepaald 
in de tabellen, niet wordt overschreden. 

De vloeroppervlakte mag tot 1/3 van de bebouwde oppervlakte van het hoofdgebouw 
bedragen, met maximum 60 m². 

Maximum gabariet vanaf de perceelsgrens : 
 
 
 
 
      30°  
 
 
    3,50 m    6,00 m 
 
 
     perceelsgrens 
 
 
 

Bijgebouwen (met uitzondering van carports) kunnen geplaatst worden vanaf 5,00 m 
achter de voorbouwlijn van het hoofdgebouw. 

Indien op de perceelsgrens wordt gebouwd (aanpalend) moet deze wand van onder-
houdsvrije materialen worden opgetrokken (indien baksteen moet ook aan de buiten-
kant worden gevoegd). 

Indien niet op de perceelsgrens gebouwd wordt, dient een afstand van minimum 1,00 
m tot de perceelsgrens in acht genomen te worden. 

Indien aan de andere zijde van de perceelsgrens reeds gebouwd is, dient daartegen 
aangesloten te worden. 

A7. Afsluitingen 

a/ op perceelsgrenzen in de achteruitbouwstrook: 
In de achteruitbouwstrook (op rooilijn en zijkavelgrens) zijn afsluitingen in duurzame 
materialen toegelaten. De maximum hoogte bedraagt : 
 - afsluitingen in baksteen - 0,60 m; 
 - afsluitingen in hagen - 1,00 m. 

b/ op andere perceelsgrenzen: 
In andere zones zijn afsluitingen in onderhoudsvrije materialen of hout en hagen 
toegelaten tot een maximum hoogte van 2,00 m, gemeten vanaf het vloerpas (ge-
lijkvloers) van de hoger gelegen woning. 

Indien een bedrijf van die aard is dat speciale afsluitingen dienen geplaatst, dan kun-
nen afwijkingen worden bekomen, mits deze afsluitingen opgetrokken worden in esthe-



 

tisch verantwoorde materialen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden opgelegd 
door bevoegde personen. 

A8. Materialen 

Het materiaal, gebruikt voor alle gebouwen, moet constructief en esthetisch verant-
woord zijn en moet de bestaande omgeving respecteren. Blinde gevels moeten afge-
werkt worden in volwaardige materialen. 

A9. Stapelen van goederen 

Gestapelde goederen die hoger zijn dan 2,50 m moeten binnen (in schuur, loods, enz.) 
worden geplaatst. 

Gestapelde goederen, lager dan 2,50 m mogen buiten worden opgeslagen (achter de 
voorbouwlijn), op voorwaarde dat ze visueel worden afgeschermd vanaf het openbaar 
domein. 

Tussen de rooilijn en de voorbouwlijn mogen geen goederen worden gestapeld. 

A10.Nutsvoorzieningen 

Binnen de zone zijn installaties, toestellen, constructies en aanhorigheden eigen aan de 
nutsvoorzieningen toegelaten. 

Binnen alle voor bebouwing bestemde zones kunnen constructies en bouwwerken voor 
openbaar nut worden toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorko-
men geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zo-
ne. 

De installaties voor draadloze telecommunicatie moeten voldoen aan de wetgeving ter 
zake. 

A11.Zuiveringsinstallaties 

Binnen de zone zijn installaties, toestellen, constructies en aanhorigheden eigen aan de 
collectieve zuiveringsstations toegelaten. 

A12.Hinder 

Alle activiteiten dienen te voldoen aan de milieuwetgeving. 

A13.Watertoets 

Bij elke beslissing over het plan, programma en/of vergunning binnen het plangebied 
moet het betreffende gebied aan de watertoets onderworpen worden. Dat betekent dat 
de bevoegde overheid moet nagaan of er door de constructie schade kan ontstaan aan 
het watersysteem. 

 

 

 

B. bijzondere voorschriften 

B1. Functies i.v.m. gemeenschapsvoorzieningen 

Binnen de bouwstroken van de betrokken zone kunnen functies i.v.m. gemeenschaps-
voorzieningen en openbaar nut toegelaten worden. De daarvoor noodzakelijke bouw-
werken moeten voldoen aan de voorschriften van de betreffende zone en moeten vere-
nigbaar zijn met het karakter van de betreffende zone. 

B2. Technische voorzieningen 

De technische voorzieningen van de gebouwen, zoals liftkamer, airconditioninginstalla-
ties, enz., zijn toegelaten bovenop het volume voorzien in de tabel, resp. 
C-voorschriften en dit voor een maximaal percentage van 20% van de bebouwde op-
pervlakte. Dit mag geen aanleiding zijn om op dit bijkomend verdiep ook andere func-
ties te voorzien. 

B3. Buitenruimte 

De niet-bebouwde delen van de zone zijn bestemd voor private of semi-publieke bui-
tenruimte. Hierin zijn toegelaten: bijgebouwen, tuinen (in ruime zin), siervijvers, par-
keerplaatsen, opritten, sportinfrastructuur (zwembad, tennisveld), enz. 
Openluchtzwembaden en bijhorende accommodatie worden als bijgebouw beschouwd 
(maximum oppervlakte van 60 m²) en moeten als dusdanig voldoen aan voorschrift A6. 

 



 

  

C. zonevoorschriften 

C1. Zone voor industriële milieubelastende activiteiten  (zone 1) 

Deze zone is bestemd voor industriële vestigingen, opslagplaatsen en andere groot-
schalige bedrijfsactiviteiten. Detailhandel wordt binnen de zone niet toegelaten. 

De bestaande gebouwen mogen behouden en verbouwd worden. De nieuw op te trek-
ken gebouwenvolumes dienen aan de verder vermelde bepalingen te voldoen. 

De afstand van de gebouwenvolumes t.o.v. de zijkavelgrens bedraagt in principe mi-
nimum 3,50 m. 

Tussen twee gebouwenvolumes, opgetrokken op twee aan mekaar palende percelen, 
dient de afstand van minimum 7,00 m gerespecteerd te worden. 
Als de afstand tussen een gebouw en de betreffende kavelgrens kleiner (of groter) is 
dan 3,50 m, dient het gebouwenvolume op het aanpalende perceel op minimum 
7,00 m van het eerste gebouw opgetrokken te worden.  

Het materiaal, gebruikt voor de gevels van alle gebouwen en constructies, moet con-
structief en esthetisch verantwoord zijn en moet de bestaande omgeving respecteren. 

Binnen de zone is slechts één woongelegenheid toegelaten per bedrijf (werkelijke ex-
ploitatie). De vestiging van meerdere bedrijfsexploitaties of meerdere bedrijfszetels 
op één perceel, wordt als één ruimtelijk geheel beschouwd en derhalve voor de toe-
passing van dit voorschrift als één bedrijf aangerekend. 
De maximum vloeroppervlakte van de woongelegenheid bedraagt 250 m². De woning 
dient in of bij de bedrijfsgebouwen op een stedenbouwkundig en architecturaal ver-
antwoorde manier te worden geïntegreerd. 

Het bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en 
circulatieruimte aan te leggen voor alle voertuigen van het bedrijf, het personeel en 
de bezoekers. 

Laden en lossen van vrachtwagens moet op eigen domein gebeuren; in functie daar-
van moet voldoende ruimte worden voorzien. 

Niet bebouwde delen mogen volledig worden verhard. 

Binnen de zone kan enkel het stapelen van die producten worden toegelaten die or-
delijk en niet hinderlijk en/of gevaarlijk zijn. 

C2. Zone voor commerciële activiteiten  (zone 2) 

De bestemming van deze zone is grootschalige detailhandelsactiviteiten. 

Binnen de zone is slechts één handelsbedrijf (werkelijke exploitatie) toegelaten. De 
vestiging van meerdere bedrijfsexploitaties of meerdere bedrijfszetels op één perceel, 
wordt als één ruimtelijk geheel beschouwd en derhalve voor de toepassing van dit 
voorschrift als één bedrijf aangerekend. 

Alle productieactiviteiten zijn binnen deze zone verboden. 

De bestaande activiteiten en functies dienen bestendigd en geoptimaliseerd te wor-
den. Dat betekent dat de vloeroppervlakte bestemd voor de commerciële activiteit in 
principe niet mag uitbreiden. 

De eventuele uitbreidingen van de bebouwde oppervlakte binnen de zone kan slechts 
in functie van de bovenvermelde doelstelling: optimalisatie van de ruimtelijke organi-
satie van de bedrijfsactiviteiten. 

De voorziene bestemming wordt als volgt ruimtelijk georganiseerd: 

• gelijkvloers: kleinhandelsactiviteiten, verkoopsoppervlakte; 

• bovengrondse bouwlagen: geen kleinhandelsactiviteiten, wel administratieve 
en andere functies complementair aan de hoofdactiviteit. 

Er dienen voldoende parkeerplaatsen voorzien te worden op eigen terrein van het be-
drijf (zone voor parking, zone 6) – minimum  1 parkeerplaats per  50 m² van de 
vloeroppervlakte met commercieel karakter. 

De capaciteit van de parking wordt gerekend ook buiten het plangebied van dit BPA 
(aan de overkant van de Drie Masten). 

De eventuele aanpassingen aan de gebouwen (verhoging, plaatsen van de hogere ar-
chitecturale accenten, of aanleg van verschillende verharde oppervlaktes) mag niet 
leiden tot vergroting van de vloeroppervlakte voor commerciële activiteiten. 

Binnen de zone is slechts één woongelegenheid toegelaten. De maximum vloeropper-
vlakte van deze woongelegenheid bedraagt 250 m². De woning dient in of bij de be-
drijfsgebouwen op een stedenbouwkundig en architecturaal verantwoorde manier te 
worden geïntegreerd. 

Het materiaal, gebruikt voor de gevels van alle gebouwen en constructies, moet con-
structief en esthetisch verantwoord zijn en moet de bestaande omgeving respecteren. 

Installaties, toestellen, constructies en aanhorigheden eigen aan de nutsvoorzienin-
gen zijn binnen de zone toegelaten. 

C3. Zone voor horeca (zone 3) 

Deze zone is bestemd voor de uitbating van een cafetaria / restaurant. 

Daarnaast worden functies complementair aan de hoofdactiviteit toegelaten. 

C4. Zone voor wonen, ambachtelijke activiteiten en diensten (zone 4) 

Deze zone is bestemd voor kleinschalige ambachtelijke activiteiten, handel, diensten 
en/of stapelplaatsen en wonen. 

Binnen de zone zijn geen bijkomende kleinhandelszaken en commerciële activiteiten 
toegelaten. De handelsfunctie kan alleen als complementair bij eigen productieactivi-
teit. 

De woningen kunnen alleen in combinatie met de bedrijfsactiviteiten gerealiseerd 
worden. Per bedrijf is 1 bedrijfswoning toegelaten. 

De bestaande gebouwen mogen behouden blijven, verbouwd en/of herbouwd worden. 

De niet-bebouwde ruimte van het bedrijfsperceel mag volledig verhard worden. 

Binnen het deel van de zone aangeduid met * is slechts één compact gebouwenvo-
lume voor 1 bedrijf toegelaten. 

Elk bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en 
circulatieruimte aan te leggen voor alle voertuigen van het bedrijf, het personeel en 
de bezoekers. 



 

Per perceel (per bedrijf) is 1 oprit toegelaten. 

C5. Zone voor wegenis  (zone 5) 

Binnen deze zone zijn parkeerplaatsen, aanplanting van groen, plaatsing van zitban-
ken, muurtjes, kunstwerken, fonteinen en/of een kiosk toegelaten, indien er voldoen-
de ruimte voor aanwezig is. 

C6. Zone voor private oprit  (zone 6) 

Deze zone biedt toegang van het gemotoriseerd verkeer tot de aanpalende bedrijven. 

De minimum breedte bedraagt 5,00 m. 

C7. Zone voor parking  (zone 7) 

Deze zone is bestemd voor aanleg van private parking horende bij de zone 2. 

Binnen de strook afgebakend door de uiterste grenzen van de bebouwing en palend 
aan de openbare weg mogen geen constructies geplaatst worden die de verkeers-
zichtbaarheid zouden belemmeren of beperken. 

Binnen deze zone zijn reclame-inrichtingen en uithangborden toegelaten, mits er vol-
daan wordt aan de algemeen geldende reglementering terzake. Ook het plaatsen van 
elementen (o.a. verlichtingspalen, vlaggenmasten en esthetische elementen als dra-
gers voor reclamepanelen) zijn toegelaten, zonder uitbreiding van het overdekte vo-
lume. 

De globale capaciteit van de parking mag door de eventuele bijkomende constructies 
niet verkleind worden. Dat betekent dat het parkeren moet gebeuren binnen de reeds 
bebouwde oppervlakte – onder het volume van de uitbreiding, of op het dak ervan. 

C8. Zone voor voetgangers- en fietsersdoorgang  (zone 8) 

Deze zone is bestemd voor de bestaande doorgang van voetgangers en fietsers. Deze 
verbinding mag door het gemotoriseerd verkeer niet worden gebruikt. 

De minimum breedte van de wegenis bedraagt 3,00 m. 

C9. Zone voor achteruitbouw  (zone 9) 

Deze zone moet als groenzone, parking en oprit aangelegd worden. 

Delen van deze zone die niet verhard worden moeten zo beplant worden dat de zicht-
baarheid bij het uitrijden niet beperkt wordt. 

Binnen de strook van 3,00 m breedte gemeten vanaf de rooilijn mogen geen con-
structies geplaatst worden die de verkeerszichtbaarheid zouden beperken. 

De bestaande hoogstammige beplanting van de openbare weg dient gerespecteerd te 
worden. 

C10. Zone voor buffer en parking  (zone 10) 

Deze zone is bestemd voor aanleg van visuele buffer. 

Binnen de zone zijn in principe geen verhardingen toegelaten; slechts opritten i.f.v. 
de brandweer. 

Op plaatsen waar de breedte van de zone groter is dan 8,00 m mogen verhardingen 
i.f.v. parking en opritten gerealiseerd worden. 

De zone dient zo aangeplant te worden dat de bufferfunctie ook tijdens de winterperi-
ode gegarandeerd wordt. 


