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Zowel voor de hoofdbestemming (nijverheid) als voor de 
nevenbestemming (wonen) is de bouwlijn op minimum 10 m van de rooilijn 
bepaald en de afstand tot de zijkavelgrens op 3,5m.
Vanaf de rooilijn tot de minimum bouwlijn (10m) kan de 
achteruitbouwstrook maximum 50% van de oppervlakte worden 
verhard.Het resterende gedeelte dient te worden aangeplant met 
streekeigen hoog- en laagstammig groen. Bij nevenbestemming " W" is 
slechts één woongelegenheid  per bedrijf toegestaan. De maximum 
oppervlakte bedraagt 250 m². Deze woning dient harmonisch geïntegreerd 
te zijn in of bij het totale bedrijfscomplex.
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Zelfde voorschriften als voor zone 1 zijn van toepassing, behalve de 
bouwlijn die, zowel voor de hoofdbestemming (distributiebedrijf) als de 
nevenbestemming(wonen), bepaald wordt op minimum 8 m van de rooilijn. 
Langs de Kortrijkstraat wordt het aantal toegangen per bedrijf 
beperkt tot twee. De tussen de toegangen gesitueerde niet verharde 
ruimten worden aangelegd met een combinatie van gras, 
bodembedekkers en struiken.
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De verschillende bufferstroken zijn minimum 15 m breed en dienen 
aangeplant met streekeigen groen met een combinatie van hoogstammige 
loofbomen en heesteraanplanting.
Er kan geen uitweg genomen worden langs de Moraviëstraat. 
Nooduitgangen en toegangen zijn enkel voor brandpreventie toegelaten.
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Deze zone behelst de eigenlijke waterloop, de loskaaien en de jaagpaden. 
Ermogen geen industriële activiteiten worden uitgeoefend die de 
scheepvaart
of aanverwante activiteiten hinderen.
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Zowel voor de hoofdbestemming (nijverheid) als voor de nevenbestemming (wonen) is de 
bouwlijn op minimum 10 meter van de rooilijn bepaald en de afstand tot de zijkavelgrens op 
3,5 m. 
Vanaf de rooilijn tot de minimum bouwlijn (10 m) kan de achteruitbouwstrook maximum 
50% van de oppervlakte worden verhard.  Het resterend gedeelte dient te worden aangeplant 
met streekeigen hoog- en laagstammig groen. 
Bij nevenbestemming “W” is slechts één woongelegenheid per bedrijf toegestaan.  De 
maximum oppervlakte bedraagt 250m².  Deze woning dient harmonisch geïntegreerd te zijn in 
of bij het totale bedrijfscomplex. 
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Zelfde voorschriften als voor zone 1 zijn van toepassing, behalve de bouwlijn die, zowel voor 
de hoofdbestemming (distributiebedrijf) als de nevenbestemming (wonen), bepaald wordt op 
minimum 8 meter van de rooilijn. 
Langs de Kortrijkstraat wordt het aantal toegangen beperkt tot twee.  De tussen de toegangen 
gesitueerde niet verharde ruimten worden aangelegd met een combinatie van gras, 
bodembedekkers en struiken. 
 

3 %XIIHUVWURRN 
De verschillende bufferstroken zijn minimum 15 meter breed en dienen aangeplant met 
streekeigen groen met een combinatie van hoogstammige loofbomen en heesteraanplanting. 
Er kan geen uitweg genomen worden langs de Moraviëstraat.  Nooduitgangen en toegangen 
zijn enkel voor brandpreventie toegelaten. 
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Deze zone behelst de eigenlijke waterloop, de loskaaien en de jaagpaden.  Er mogen geen 
industriële activiteiten worden uitgeoefend die de scheepvaart of aanverwante activiteiten 
hinderen. 

 




