
BPA 19 B Industriezone zuid 
Zonevoorschriften 
Gedeeltelijke wijziging (opgemaakt volgens artikel 15 van het decreet 
betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22/10/96 – B.S. 
15/3/97) 
 
Paars – Zone voor industriële activiteiten 

• deze zone is bestemd voor industriële vestigingen, opslagplaatsen en andere 
grootschalige bedrijfsactiviteiten.  Detailhandel wordt binnen de zone niet toegelaten. 

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

• De afstand van de gebouwenvolumes t.o.v. de rooilijn is minimum 10 meter.  
Maximum 75 % van deze achteruitbouwstrook mag verhard worden.  De niet verharde 
delen dienen beplant te worden. 

• De afstand van de gebouwenvolumes t.o.v. de zijkavelgrens bedraagt in principe 
minimum 3,5 meter. 

• Tussen twee gebouwenvolumes, opgetrokken op twee aan mekaar palende percelen, 
dient de afstand van minimum 7 meter gerespecteerd te worden.  Als de afstand tussen 
een gebouw en de betreffende kavelgrens kleiner (of groter) is dan 3,5 meter, dient het 
gebouwenvolume op het aanpalende perceel op minimum 7 meter van het eerste 
gebouw opgetrokken te worden. 

• Binnen de zone is slechts één woongelegenheid toegelaten per bedrijf (werkelijke 
exploitatie).  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. 
De maximum vloeroppervlakte van de woongelegenheid bedraagt 250 m².  De woning 
dient in of bij de bedrijfsgebouwen op een stedenbouwkundig en architecturaal 
verantwoorde manier te worden geïntegreerd. 
 

 
Geel – zone voor wegenis 

• de zone is bestemd voor de aanleg van het openbaar domein 
• bij het gedeelte van deze zone, weergegeven op het bestemmingsplan van de aslijn, 

dient de ligging nog vastgelegd te worden; maximale afwijking t.o.v. de aslijn 
bedraagt maximaal 25 meter 
 

 
Dennegroen – zone voor groen 

• deze zone bevat de stroken voor visueel scherm, horende bij de zone voor nijverheid, 
de taluds van de snelweg A17 en de voetgangersverbinding tussen Kortrijkstraat, de 
Leie met aansluiting op de interne structuur van de zone voor nijverheid. 

• De verbindingsfunctie van de voetwegen dient zowel op het openbaar als op het 
privaat domein gegarandeerd te worden. 

• De wettelijke afstanden van eventuele bouwconstructies t.o.v. het domein van de 
snelwegen dient gerespecteerd te worden. 
 

 
Bronsgroen – zone voor ruimtelijke afwerking 
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• deze zone is bestemd voor realisatie van de visuele afwerking van de zone nr. 1 en 
tevens voor de aanleg van opritten 

• de zone bestaat in principe uit twee functionele stroken: het visuele scherm en de 
oppervlakte voor opritconstructies, circulatieruimte, parking enz…. 

• gabarit van de zone (principeschema) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• het visuele scherm (groene bufferzone) wordt bij de grens van het BPA gesitueerd 
• de beplanting moet zo gekozen worden vat de visuele afschermingsfunctie ook tijdens 

de winterperiode gewaarborgd wordt (combinatie van hagen, hoogstammige 
loofbomen en heesteraanplanting) 

• op plaatsen waar de minimumbreedte van de strook voor circulatie niet zou kunnen 
gerealiseerd worden, mag de minimumbreedte van het visuele scherm tot 1,00 meter 
beperkt worden 

• de niet verharde delen van de strook voor opritten en circulatieruimte dienen in 
principe met beplanting aangelegd te worden. 
 

 
Blauw – zone voor water 

• deze zone bevat de integrale bedding van de Leie – de waterloop, de oevers, de 
loskade en de jaagpaden 

• binnen de zone mogen geen industriële activiteiten worden uitgeoefend die de 
scheepvaart of aanverwante functies zouden kunnen hinderen 
 

Algemene bepalingen betreffende de bestemmingszones nr. 1, 2 en 6 
Nutsvoorzieningen 
Binnen de betreffende zones zijn installaties, toestellen, constructies en aanhorigheden eigen 
aan de nutsvoorzieningen toegelaten. 
Binnen deze zones zijn alle elementen eigen aan de inrichting van het openbaar domein 
toegelaten (bvb. Straatmeubilair, hoogstammige bomen, beelden, monumenten, aanvullende 
bouwconstructies…) 
De installatie van deze voorzieningen moet in overeenstemming met de bepalingen van de 
‘Code voor duurzame ruimtelijke inplanting van draadloze telecommunicatie-infrastructuur in 
Vlaanderen’(MB 4/6/98) te worden gerealiseerd. 
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