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Formele procedure

Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 29/06/2011

Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de 
gemeenteraadszitting van: 14/10/2011

Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: van 
31/10/2011 tot 30/12/2011

Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): 
30/01/2012

Defi nitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de 
gemeenteraadszitting van: 09/03/2012

Defi nitieve goedkeuring van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 12/07/2012

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit de volgende twee niet te scheiden 
onderdelen:
• bundel met toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften
• het verordenend grafi sch plan.
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9 .  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n 

• Het plan rechts is een verkleinde weergave van het verordenend grafi sch plan.
• Er is ook een verordenend grafi sch plan op groot formaat (schaal 1/2.500), 

afzonderlijk van deze bundel. 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN  TOELICHTING    

0 Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien 
van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar domein, 
zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, 
impact op de verkeerssituatie, kwalitatief materiaalgebruik, privacy en 
bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegdheid om hierover te waken.

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 
normale gebruik van de betrokken zone. 

Enkel omwille van ‘algemeen belang’ kunnen constructies en inrichtingen van 
openbaar nut afwijken van de gestelde voorwaarden.

Openbare nutsvoorzieningen: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse 
constructies...

0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen blijven bestaan, verbouwd en gerenoveerd worden op 
voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
voorschriften is enkel toegestaan als dit omwille van technische, hygiënische 
redenen nodig is. 

Enkel vergunde constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen (bv uitbreiding van sanitair bij een restaurant kan om aan de wetgeving 
terzake te beantwoorden). 

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale 
belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe 
van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt 
gevolgd: opvangen hemelwater voor hergebruik, infi ltratie in de grond, buffering 
van het verzamelde regenwater.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 
bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 
infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

1 0 .  V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, maar 
zijn niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone is dit voorschrift 
logischerwijs niet van toepassing.
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0.5 Parkeervoorzieningen bij nieuwbouw woonprojecten
Voor nieuwbouw woonprojecten gelden volgende minimale verplichtingen voor 
parkeervoorzieningen van personenwagens per woonéénheid:

Sociale ééngezinswoning (sociale huur, koop of kavel):
• 1 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Private ééngezinswoning: 
• 1 parkeerplaats op privaat domein 
• + 1 parkeerplaats op privaat of openbaar domein 
• + 0,5 parkeerplaats op openbaar domein 

Uitzonderingsbepaling: voor woonprojecten met specifi eke sociale doelgroepen 
(bv. senioren, alleenstaanden, éénoudergezinnen, lage inkomensgroepen) kan 
van deze parkeernormen gemotiveerd worden afgeweken.

Er geldt ook een norm van minimum 2 fi etsstalplaatsen per wooneenheid. 

Er dienen voldoende parkeerplaatsen binnen dezelfde eigendom te worden 
aangelegd, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften.

Afhankelijk van de verschillende woningtypes en –groottes worden specifi eke 
richtlijnen voor de parkeervoorzieningen van personenwagens opgesteld.

Parkeerplaats: carport, garage, parkeerplaats in open lucht op privaat terrein (bvb. 
oprit), parkeerplaats in parkeergebouw, parkeerplaats in ondergrondse parking, 
langse parkeerstroken bij een openbare weg, publieke parking...

Het parkeren op privaat domein hoeft niet steeds individueel te worden 
georganiseerd; dit kan ook gebundeld worden in bijvoorbeeld een collectieve, private 
parkeerhaven. 

0.6 Parkeervoorzieningen voor de niet-woonfuncties 

Voor de niet-woonfuncties dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 
aangelegd te worden, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. Er 
moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod worden 
gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van 
de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Er dienen voldoende parkeerplaatsen binnen dezelfde eigendom te worden 
aangelegd, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften.
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1 zone voor dagrecreatie en reca hoofdcategorie: recreatie

1.1 Deze zone is bestemd voor een terrein voor dagrecreatie of openluchtrecreatie 
en met mogelijkheid tot het behouden en verbouwen van de bestaande 
constructies en inrichtingen, het oprichten van nieuwe constructies en 
inrichtingen en het voorzien van de nodige wegenis en nutsvoorzieningen om het 
terrein uit te baten.

Voorbeelden van recreatie zijn: een zwembad, voetbalveld voor niet-professioneel 
gebruik, speelruimten en voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, 
tennisvelden, enz..

Recreatieve constructies en inrichtingen omvatten ook alle publieke parkings, wandel- 
en fi etspaden, verkleedruimtes, uitrusting van sportvelden (verlichting, doelpalen, 
schuilhuisjes, afsluitingen ...) en andere permanente of tijdelijke infrastructuur om de 
zone uit te baten.

1.2 Naast de hoofdfunctie - dagrecreatie - zijn binnen deze zone ook recazaken 
toegelaten: restaurant, café en/of cafetaria. 

1.3 Binnen deze zone mag ook één logiesverstrekkende accommodatie voor een 
50-tal mensen ingericht worden (sportkampen). Deze accommodatie zal bij 
voorkeur in de bestaande gebouwen binnen deze zone 1 (boerderij Accou) 
gerealiseerd worden. Indien dit niet het geval zal zijn, dan kan binnen de zone 
2 een nieuwbouw opgetrokken worden. Er mag maximum 1 ruimtelijke volume-
eenheid met deze functie gerealiseerd worden.

1.4 De gebouwenvolumes binnen de zone mogen maximaal 12,0 m hoog zijn, 
met maximum 10,0 m op de zonegrens. Er moet gestreefd worden naar een 
clustering van de gebouwen.

1.5 Een globale inrichtingsstudie dient integraal deel uit te maken van de 
eerstvolgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De inrichtingsstudie 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

In de inrichtingsstudie dienen de volgende stedenbouwkundige aspecten aan 
bod te komen:
• structurele circulatieverbindingen,
• bestemmings- en ruimtelijke bepalingen i.v.m. grootte en plaatsing van de 

gebouwenvolumes
• de krachtlijnen voor het concept groen en de landschappelijke integratie.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag 
van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten.

De inrichtingsstudie is een globaal masterplan voor aanleg van de zone. Het moet 
voldoende inzicht geven op alle aspecten van de toekomstige inrichting.

1.6 Bij het afl everen van bouwvergunningen worden onderstaande specifi eke 
beoordelingscriteria in overweging genomen:

- de architectuur van de constructies is in harmonie met de omgeving en is 
eenvormig inzake uitzicht, bouw en materialen;

- het terrein is landschappelijk geïntegreerd in haar omgeving, zowel 
naar het landschap toe als naar de omgevende bebouwing. Aan de 
vergunningsverlenende overheid wordt een beplantingsplan voorgelegd;

- de vergunningsverlenende overheid kan randvoorwaarden bepalen met 
betrekking tot de uitvoering van milieutechnische werken.
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2 zone voor dagrecreatie en reca - bouwzone hoofdcategorie: recreatie

2.1 De zone is bestemd voor dagrecreatie en reca, met name het behoud en verdere 
optimalisering van het feestzalencomplex en aanhorigheden.

Reca: afkorting van restaurant, café en/of cafetaria. 

2.2 De bestaande bebouwde oppervlakte van het feestzalencomplex mag met 
maximum 30% uitgebreid worden. 

2.3 De gebouwenvolumes binnen de zone mogen maximaal 12,0 m hoog zijn, 
met maximum 10,0 m op de zonegrens. Er moet gestreefd worden naar een 
clustering van de gebouwen.

2.4 Enkel ten opzichte van de “zone voor opritten en parkings” mag tot op de 
zonegrens gebouwd worden. Ten opzichte van alle andere zones dient steeds 
een afstand van minimum 5,00 m te worden gerespecteerd.

2.5 De niet-bebouwde delen zijn bestemd voor kwalitatieve aanleg van de 
omgeving.

2.6 Gezien de situering in de ruimtelijke context, de strategische positie in de site 
en de pertinente visuele aanwezigheid van de gebouwen dient het architecturaal 
concept van het areaal van hoge kwaliteit te zijn.
Het waardevolle open zicht (vista) vanuit de Marremstraat naar de waterpartij 
moet behouden blijven. 

2.7 Een globale inrichtingsstudie dient integraal deel uit te maken van de 
eerstvolgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De inrichtingsstudie 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

In de inrichtingsstudie dienen de volgende stedenbouwkundige aspecten aan 
bod te komen:
• structurele circulatieverbindingen,
• bestemmings- en ruimtelijke bepalingen i.v.m. grootte en plaatsing van de 

gebouwenvolumes
• de krachtlijnen voor het concept groen en de landschappelijke integratie.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag 
van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten.

De inrichtingsstudie is een globaal masterplan voor aanleg van de zone. Het moet 
voldoende inzicht geven op alle aspecten van de toekomstige inrichting.

2.8 Binnen deze zone is één geïntegreerde woongelegenheid toegelaten van
max. 1.000 m³ bruto-volume.

2.9 Binnen deze zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten met 
het oog op een publieke functie, bestemd voor een breed publiek en met een 
recreatief/sportief/toeristisch doel.

2.10 Indien dit binnen de zone 1 niet mogelijk is, dan kan binnen deze zone 2 een 
nieuwbouw opgetrokken worden voor één logiesverstrekkende accommodatie 
voor een 50-tal mensen (sportkampen).

2
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3 zone voor verblijfsrecreatie hoofdcategorie: recreatie

3.1 Deze zone is bestemd voor laagdynamische recreatie: een combinatie van dag- 
en verblijfsrecreatie.

3.2 Het geheel van de zone moet ingericht worden als kwalitatief recreatief 
verblijvenpark. Hierbij moet veel aandacht gaan naar de combinatie van 
alle elementen van de verblijfsrecreatie (gebouwen, groen, speel- en 
sportinfrastructuur, enz.).

3.3 Deze zone kan bevatten:
• infrastructuur voor dagelijkse openluchtrecreatie en recreatieve sporten;
• weekend- en vakantieverblijven (slechts vaste constructies, geen 

stacaravans, enz.);
• daarnaast kan eveneens een kiosk of cafetaria ingeplant worden;
• de onbebouwde delen dienen ingericht te worden met een kwalitatieve 

groenaanleg.

3.4 Een globale inrichtingsstudie dient integraal deel uit te maken van de 
eerstvolgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De inrichtingsstudie 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 

In de inrichtingsstudie dienen de volgende stedenbouwkundige aspecten aan 
bod te komen:
• structurele circulatieverbindingen,
• bestemmings- en ruimtelijke bepalingen i.v.m. grootte en plaatsing van de 

gebouwenvolumes
• de krachtlijnen voor het concept groen en de landschappelijke integratie.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag 
van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten.

De inrichtingsstudie is een globaal masterplan voor aanleg van de zone. Het moet 
voldoende inzicht geven op alle aspecten van de toekomstige inrichting.

3.5 Binnen de zone kunnen maximum 15 nieuwe bijkomende weekend- en 
vakantieverblijven gerealiseerd worden, bovenop de reeds bestaande weekend- 
en vakantieverblijven.
Parameters per eenheid: maximum 60 m² bebouwde oppervlakte, 1 bouwlaag / 
verticale gevels 3,5 m, hoogte 7,5 m.
De bestaande gebouwen binnen de zone mogen behouden blijven.

3.6 Parameters cafetaria (hoogstens één eenheid): maximum oppervlakte 100 m² 
bebouwde oppervlakte, 1 bouwlaag / verticale gevels 3,5 m, hoogte 7,5 m. 

3.7 De bestaande gebouwen mogen behouden blijven, indien ze aangewend worden 
voor de hoofdfunctie van de zone.

3.8 Alle bestaande waardevolle hoogstammen moeten bewaard en in de groenaanleg 
geïntegreerd worden. Binnen de onbebouwde delen kunnen installaties en 
aanhorigheden eigen aan de recreatieve hoofdfunctie ingeplant worden: 
zwembaden, tennisvelden, sport- en ontspanningsinfrastructuren, collectieve 
waterzuiveringsinstallaties, enz.

3.9 Het geheel moet landschappelijk geïntegreerd worden.
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3.10 Interne ontsluitingsstructuur wordt aangeduid met de aslijn voor lokale wegenis. 
De exacte ligging dient vooraf vastgelegd te worden in de inrichtingsstudie.

Deze wegenis dient ontsloten te worden op de Marremstraat. Via deze wegenis 
moet ook de bestaande verkaveling aan de oostkant van de waterpartij naar de 
Marremstraat ontsloten worden.

4 zone voor agrarische activiteiten hoofdcategorie: landbouw

4.1 Deze zone is bestemd voor de beroepslandbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de 
woning van de exploitanten bevatten, alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende 
en dienstverlenende activiteiten voor zover die een integrerend deel van het 
bedrijf uitmaken. 

4.2 Bestaande bedrijfsgebouwen en bedrijfsconstructies kunnen behouden blijven en 
verbouwd worden.
Nieuwe bedrijfsgebouwen moeten ruimtelijk op de bestaande bebouwing 
aansluiten en de confi guratie van de gebouwen moet zo compact mogelijk 
gehouden worden.

4.3 De maximum hoogte van de gebouwen moet even groot of kleiner zijn dan de 
afstand tot de perceelsgrenzen, met een maximum toegelaten bouwhoogte van 
10,00 m.

4.4 De niet-bebouwde delen van de huiskavels zijn bestemd voor agrarische 
activiteiten, tuinen (in ruime zin), parkeerplaatsen, opritten, stapelplaatsen 
eigen aan het landbouwbedrijf.

4.5 Het wijzigen van de functie van de bestaande agrarische bebouwing kan 
toegelaten worden, voor zover de nieuwe functie betrekking heeft op:

- wonen, met een maximum van één eengezinswoning per gebouwencomplex;
- kantoor- of dienstenfunctie die aan het landbouwbedrijf of wonen 

complementair is, tot een maximum van 100 m², en waarbij de landbouw- of 
woonfunctie een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie;

- aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve verblijven tot een 
maximum van acht verblijfseenheden, met uitsluiting van elke vorm van 
restaurant of café;

- aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten 
en landbouwverwante activiteiten;

- de opslag van allerhande materialen of materieel;
- een paardenstoeterij, manege, dierenartsenpraktijk, tuinaanlegbedrijf, 

jeugdlogies, kinderboerderij of instelling waar hulpbehoevenden al dan niet 
tijdelijk verblijven en landbouwactiviteiten of aan de landbouw verwante 
activiteiten uitoefenen.

4.6 Bestaande verspreide woningen binnen deze zone kunnen verbouwd/herbouwd 
worden onder de voorwaarden vermeld in het volgende paragraaf (4.7).
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4.7 Voor zover de bestaande woningen voldoen aan de elementaire eisen van 
stabiliteit, vergund (geacht) zijn en langs uitgeruste wegen (eventueel met 
private oprit) gelegen zijn, worden volgende ingrepen toegelaten: 
• onderhouds- en instandhoudingswerken, 
• verbouwen, 
• herbouwen op dezelfde plaats, 
• uitbreiden en combinaties hiervan, 

mits volgende beperkingen in acht worden genomen: 
• het totale bruto-volume blijft beperkt tot 1.000 m³.
• de volumevermeerdering blijft beperkt tot 100%.

4.8 De woning kan enkel van lokatie veranderen ten gevolge van rooilijn 
en voorbouwlijn of in het kader van een goede plaatselijke ordening of 
verkeersveiligheid. Dit dient in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te 
worden gemotiveerd.

De uitbreiding gebeurt op een compacte manier: aansluitend bij en fysisch 
één geheel vormend met de bestaande bebouwing. Bestaande woningen 
kunnen samengevoegd worden tot één woongelegenheid binnen het bestaande 
bouwvolume, indien de nieuwe woning beperkt blijft tot  1.000 m³.

Indien het bestaande volume groter is dan 1.000 m³, mag de woning behouden 
blijven, onderhouden worden, verbouwd worden indien er slechts marginale 
volumevermeerderingen gebeuren. Dit kan gaan om een nieuwe gevelafwerking, 
maar niet om een wezenlijke uitbreiding zoals een garage, berging of veranda. 

5 zone voor wonen hoofdcategorie: wonen

5.1 Deze zone is bestemd voor residentieel wonen en in beperkte mate aan wonen 
verwante activiteiten.

Onder aan het wonen verwante activiteiten worden verstaan: diensten en 
kantoren.

Per perceel zijn de nevenfuncties slechts in het hoofdgebouw toegelaten.

De nevenbestemmingsindex wordt vastgelegd op maximum 20% van de totale 
vloeroppervlakte.

Alle activiteiten die een abnormale hinder genereren zijn binnen deze zone 
verboden.

Onder wonen worden woningen verstaan en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, 
tuinhuisjes, zwembad, garages, ...

Onder aan het residentieel wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden 
verstaan: private diensten en kantoren, zoals verzekeringsmakelaar, dokterspraktijk. 

5.2 Woonvorm:
 - eengezinswoningen

Typologie:
 - gegroepeerde bebouwing
 - open en halfopen bebouwing

Voor de halfopen bebouwing betekent dit dat:

 - ofwel op het aanpalende perceel een zijtuinstrook wordt geëerbiedigd van 
minimum 3,00 m,

 - ofwel het aanpalende perceel binnen deze zone een vrijliggend perceel is van 
minstens 10,00 m met aanbouwmogelijkheid aan de andere zijkavelgrens.

Eengezinswoning mag opgesplitst worden in maximum 2 wooneenheden in functie 
van het creëren van een tweedegeneratiewoning.
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5.3 Dakvorm is vrij, indien gekozen voor hellend dak, dan is de maximum helling 
45°.

Bouwhoogte hoofdvolume:
verticale delen: maximum 6,5 m + dakvolume
totaal: maximum 12,5 m

Bouwhoogte nevenvolume:
verticale gevels: maximum 3,0 m op de perceelsgrens en onder hoek van 30° 
stijgend tot maximum 4,5 m hoog
Bouwdiepte:
hoofdvolume: maximum 12,0 m
nevenvolume: maximum niet bepaald

Minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + nevenvolume) tot de 
achterkavelgrens bedraagt 8,0 m.

Maximum aantal bouwlagen: 2

De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel 
tot de nok van het gebouw of de dakrand in geval van een plat dak.
Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. De gelijkvloerse 
bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 3,5 m; vanaf de eerste verdieping 
geldt een maximale bruto-hoogte van 3 m. Enkel de bovengrondse ruimtes tellen 
mee als bouwlaag.
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.
Bij de bebouwing wordt het hoofdgebouw (A+B) en bijgebouw (C) onderscheiden. 
Het hoofdgebouw bestaat uit hoofdvolume (A) en nevenvolume (B) (zie schema).
Het hoofdvolume (A) is het bouwvolume tussen de voorbouwlijn en de maximum 
bouwdiepte op de verdieping van dit hoofdvolume.
Het nevenvolume (B) is het bouwvolume tussen de maximum bouwdiepte op 
de verdieping van het hoofdvolume en de totale bouwdiepte van de toegelaten 
bebouwing.
De zone tussen de maximum diepte van het hoofdgebouw en de achterkavelgrens is 
de tuinzone (C). Hierin kunnen bijgebouwen worden geplaatst.

6 zone voor historische hoevegebouwen hoofdcategorie: wonen

6.1 Deze zone is bestemd voor de historische bebouwing en omwalling van de hoeve 
“Marrem”, met hoofdbestemming wonen.
Volgende nevenbestemmingen met laagdynamische activiteiten zijn 
toegelaten binnen de bestaande hoevegebouwen: restaurant, café, cafetaria, 
plattelandstoerisme (bed-and-breakfast, gastenkamers, recreatieschuur), 
diensten en/of kantoren. 

6.2 De vloerindex voor de nevenbestemming mag maximum 50% van de 
vloeroppervlakte van alle gebouwen bedragen.

6.3 De bestaande architectonische kwaliteit en de cultuurhistorische kenmerken van 
de hoevegebouwen, evenals de aanwezige hoogstammige beplanting, moeten bij 
eventuele transformaties van het areaal maximaal gerespecteerd worden.

7 zone voor overig groen hoofdcategorie: overig groen

7.1 Deze zone voor overig groen bevat de private tuin en het weiland horende bij de 
historische hoeve “Marrem” en een groene strook langs de autosnelweg A19. 

7.2 Binnen deze zone is een paardenstalling of een schuilhok toegelaten. Deze 
constructies mogen maximaal 60,00 m² groot zijn, met een maximum 
bouwhoogte van 3,50 m en moeten opgetrokken worden in baksteen of 
hout. Verhardingen als toegang tot de stallingen zijn enkel toegelaten in 
waterdoorlatende materialen.

7.3 Een globaal beplantingsplan dient integraal deel uit te maken van de 
eerstvolgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Het beplantingsplan 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
Dit maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de 
behandeling van de aanvragen. 

7.4 Het landschappelijk en ruimtelijk concept van de groenaanleg moet rekening 
houden met de architectonische kwaliteit van het volledige areaal. De 
hoogstammige beplanting moet in maximaal mogelijke mate beschermd worden.
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8 zone voor buffer hoofdcategorie: overig groen

8.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van een groenscherm en/of berm als 
bufferzone.
Deze buffer heeft tot doel zowel de ruimtelijke afscheiding (visueel scherm) als 
een geluidsscherm te vormen naar het open agrarisch gebied.

8.2 De bufferzone wordt voor ten minste 80% (dicht)beplant met streekeigen 
struiken en hoogstammige bomen om een voldoende buffer te vormen t.o.v. de 
aanpalende. Met het oog op een voldoende behoud van de schermfunctie tijdens 
de wintermaanden zal het circa 20% blad- of naaldhoudende soorten bevatten.

8.3 Doorheen deze zone kunnen doorgangen voor fi etsers en voetgangers worden 
gerealiseerd.

8.4 Aan de bestaande gebouwenconstructies binnen de strook van 30,00 m vanaf 
de eigendomsgrens van het Gewest kunnen slechts instandhoudingwerken 
uitgevoerd worden.

Deze strook is geen bufferzone wel een zone met een juridische statuut.

8.5 Binnen de strook van 10,00 m vanaf de eigendomsgrens van het Gewest dient 
absoluut bouwverbod gerespecteerd te worden.

Ook de beplanting binnen deze strook zou de hoogte van 1,0 m niet mogen 
overschrijden.

9 zone voor lokale wegenis hoofdcategorie: lijninfrastructuur

9.1 Deze zone is bestemd voor de bestaande openbare wegen.

9.2 Alle constructies en verhardingen ter realisatie van het openbaar karakter en de 
inrichting van het openbaar domein zijn toegelaten.
Bij de inrichting worden de nodige voorzorgen genomen voor het behoud en de 
ondersteuning van het landelijk karakter en de lokale verblijfsfunctie.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan: 
al dan niet verharde bermen en grachten, de stationeer- en parkeerstroken, de 
wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, muurtjes, 
kunstwerken, straatmeubilair.
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

10 zone voor voetgangers- en fi etsersdoorgang hoofdcategorie: lijninfrastructuur

10.1 Deze zone is bestemd voor een voetgangers- en fi etsersverbinding, met toegang 
voor aangelanden en landbouwvoertuigen.
De wegen moeten zodanig ingericht worden dat ook de brandweervoertuigen er 
ten allertijde gebruik van kunnen maken. 

In deze zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 
voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die voetgangers- en 
fi etsersverbinding en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de wegsignalisatie en 
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de plaatsing van 
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.
Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.

10.2 Binnen deze zone is de bouw van kleine inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang inbegrepen en toegelaten.  

Kleine inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang zijn 
ondermeer telefooncel, elektriciteitscabine, fi etsenstallingen, infobord.

10.3 De verbinding moet steeds publiekelijk toegankelijk blijven. 

11 zone voor opritten en parkings hoofdcategorie: recreatie

11.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van opritten en parkings.

11.2 Maximaal 80% van deze zone mag verhard worden, waarvan het eigenlijke 
parkeergedeelte in waterdoorlatend materiaal. 
Het geheel dient landschappelijk ingekleed te zijn en de overgang vormen 
tussen de zone voor overig groen en de bebouwing rondom de waterpartij van 
het Vijverhof. Concreet moeten er minimaal één hoogstammige boom per acht 
parkeerplaatsen worden aangeplant en moeten aan de rand van de zone ook 
hagen of andere laagstammige groenelementen worden voorzien.  
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11.3 Deze zone mag tevens multifunctioneel aangelegd worden. Dat betekent dat 
behalve parkeren de oppervlakte van de zone mag ingericht en gebruikt worden 
voor andere activiteiten (manifestaties, sport, enz.).

12 zone voor bevaarbare waterpartij hoofdcategorie: recreatie

12.1 Deze zone is bestemd voor een waterpartij met recreatieve doeleinden.

12.2 Alle constructies noodzakelijk voor de toegankelijkheid en de inrichting van de 
waterpartij voor waterrecreatie zijn toegelaten.

12.3 De landschappelijke integratie van de waterpartij moet zowel ruimtelijk als 
functioneel op een kwalitatieve manier gerealiseerd worden. Hierbij moet 
concreet aandacht besteed worden aan de inrichting van de oeverranden, het 
zoveel mogelijk visueel zichtbaar houden van de open waterpartij vanaf de 
oeverranden en het plaatselijk toegankelijk maken van het water (contactzones). 

13 aslijn voor lokale wegenis (overdruk)

13.1 De aslijn duidt aan waar lokale wegenis moet worden aangelegd. Alle bepalingen 
van de zone 9 voor lokale wegenis zijn van toepassing. 

13.2 De wegenis wordt op het verordenend plan schematisch weergegeven, bij 
middel van een aslijn. Voor het eigenlijk tracé is een afwijking van
± 20,00 m toegelaten. De rooilijnen worden bepaald in de globale 
inrichtingsstudie. Daarin moet duidelijk aangetoond worden dat alle delen van 
de zone 3 op een goede manier kunnen worden ontsloten.

De aanleg van het openbaar domein dient in een globale inrichtingsstudie 
gedetailleerd te worden uitgetekend. De inrichtingsstudie is een masterplan dat 
voldoende inzicht moet geven op alle aspecten van de toekomstige inrichting.
Hierbij dienen de volgende stedenbouwkundige aspecten aan bod komen:
• structurele circulatie verbindingen,
• bestemmings- en ruimtelijke bepalingen i.v.m. grootte en plaatsing van de 

gebouwenvolumes
• de krachtlijnen voor het concept groen

13.3 Alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en wijzigingen voor de 
aanleg, het functioneren of aanpassing van die openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden zijn toegelaten. 

14 strook voor toegang tot het water (overdruk)

14.1 Met de overdruk (arcering) wordt een strook (25 m) langs de oever aangeduid, 
waarbinnen er geen 3D-constructies opgetrokken mogen worden en alle 
maatregelen genomen moeten worden om de toegankelijkheid van het water 
optimaal te kunnen organiseren.

15 op te heffen verkavelingen (overdruk)

15.1 Op het verordenend plan worden de verkavelingen grafi sch aangeduid 
die vervallen bij het van juridisch van kracht worden van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan.
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