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0.  ALGEMEEN 
 
 
0. 1.  Plandocumenten 
 
a) De stedenbouwkundige voorschriften 
b) De kaarten bestaande toestand (1) en bestemmingsplan (2) zijn afzonderlijke plankaarten 
 
De kaartbladen vormen samen met bovengenoemde stedenbouwkundige voorschriften één geheel. 
 
 
0. 2.  Algemene voorschriften 
 
In geval van betwistingen hebben de grafische aanduidingen voorrang op de stedenbouwkundige voorschriften. 
 
0. 2. 1.  Hoofd- en nevenbestemming 
De hoofdbestemming (voor zover in onderhavig dossier vermeld) is die bestemming die meer dan 70% van de 
totale vloeroppervlakte (= som van de vloeroppervlaktes van alle bouwlagen) inneemt. 
De nevenbestemming ( voor zover in onderhavig dossier vermeld) is een bestemming die slechts in 
ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de hoofdbestemming. De nevenbestemming neemt maximum30% van 
de totale vloeroppervlakte in. 
 
0. 2. 2.  Gemeenschapsvoorzieningen 
Kleinschalige gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke 
bebouwingszone worden toegelaten mits ze qua volume en voorkomen voldoen aan de betreffende 
zonevoorschriften en qua uitbating geen abnormale hinder en/of risico betekenen voor de omgeving. 
 
0. 2. 3.  Bebouwingspercentage 
Is de verhouding van het grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel ten aanzien 
van de totale oppervlakte van het terrein of perceel. 
De terreinbezetting omhelst de bebouwde delen van het perceel, exclusief de verharde delen. 
 
0. 2. 4.  Bouwhoogtebepalingen 
De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. 
Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max. 0,40 meter hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn 
en aan de inkomdorpel gemeten. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de 
bovenkant kroonlijst. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een max. 
hoogte van 3,00 meter toebedacht, tenzij dit anders wordt bepaald in de betrokken zonevoorschriften 
(bijvoorbeeld bij wijze van maximale kroonlijst- en/of nokhoogte). 
 
0. 2. 5.  Handhavingsbepaling 
Gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig vergund zijn, kunnen qua bezetting en numerieke 
voorschriften gehandhaafd blijven. Bij grondige verbouwingen of vervangings- en nieuwbouw dienen de 
voorschriften van onderhavig bpa nageleefd te worden. 
 
0. 2. 6.  Deelzones 
Deelzones worden enkel besproken wanneer er voor een bepaald aspect afwijkende voorschriften gelden. 
Wanneer voor een bepaald aspect geen specifieke voorschriften vermeld worden, dient men de gewone 
zonevoorschriften te volgen. 
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1.  ZONE 1: ZONE VOOR OPEN BEBOUWING 
 
 
1. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
1. 1. 1.  Hoofdbestemming 
De gronden gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor ééngezinswoningen onder de 
vorm van open bebouwing met uitsluiting van meergezinswoning-bestemming (vanaf 3 gezinnen). 
 
1. 1. 2.  Nevenbestemming 
De nevenbestemming mag niet meer dan 30% bedragen van de totale, toegelaten vloeroppervlakte.  
Deze bedrijfsvoering kan slechts gezien worden als een nevenbestemming, naast de hoofdbestemming wonen. 
De nevenbestemming dient zich te beperken tot dienstverlening, kantoren en detailhandel, en dient qua volume 
en voorkomen te voldoen aan de desbetreffende zonevoorschriften. De woonfunctie zal hoedanook dominant 
blijven. 
Dancings, horecabedrijven, grootschalige detailhandel, tank- en servicestations en andere functies en activiteiten 
die niet verenigbaar zijn met de woonomgeving, die voor abnormale hinder zorgen en de rust van de 
woonomgeving kunnen aantasten, zijn binnen onderhavige zone niet toegelaten.  
 
1. 1. 3.  Deelzone voor bestaande gebouwen gebruikt voor ambachtelijke activiteiten en/of opslag 
Binnen de deelzone, op het bestemmingsplan aangeduid met , kan de bestaande bestemming als ambachtelijk 
bedrijf en/of opslagplaats behouden worden.  
 
 
1. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
1. 2. 1.  Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige 

bestemmingszone 
De niet-bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, 
dienen ingericht te worden als tuin.  
Maximaal 20% van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en 
bouwwerken die geen gebouwen zijn.  
 
1. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
1. 3. 1.  Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
Maximum 40% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd. 
Voor die percelen waar de terreinbezetting van de huidige, plaatselijk behoorlijk vergunde toestand meer dan 
40% bedraagt, kan deze bestaande terreinbezetting gehandhaafd worden, ook bij herbouwen. 
 
Voor wat betreft de deelzone, op het bestemmingsplan aangeduid met , bedraagt het bebouwingspercentage 
maximum 60% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van de hoofd- en bijgebouwen.  
 
1. 3. 2.  Plaatsing van de hoofdgebouwen 
Gelegen langsheen de Bruggestraat: 
• Plaatsing ten opzichte van de rooilijn: 

Zie bestemmingsplan, waar de uiterste grens van het hoofdgebouw grafisch is aangeduid. 
• Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen: 

De plaatsing van de hoofdgebouwen ten opzichte van de zijkavelgrenzen bedraagt minimum 3,00 meter.  
• Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens: 

De plaatsing van de hoofdgebouwen ten opzichte van de achterkavelgrens bedraagt minimum 25,00 meter. 
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Gelegen langsheen de Akkerweg: 
• Plaatsing ten opzichte van de rooilijn: 

Op minimum 5,00 meter.  
• Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen: 

De plaatsing van de hoofdgebouwen ten opzichte van de zijkavelgrenzen bedraagt minimum 3,00 meter, 
behoudens bestaande vergunde toestand. 

• Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens: 
De plaatsing van de hoofdgebouwen ten opzichte van de achterkavelgrens bedraagt minimum 5,00 meter.  

 
1. 3. 3.  Toegelaten bouwdieptes voor hoofdgebouwen 
De maximaal toegelaten bouwdiepte bij open bebouwing bedraagt: 
• Op het gelijkvloers: 20,00 meter vanaf de uiterste grens van het hoofdgebouw 
• Op de verdieping: 15,00 meter vanaf de uiterste grens van het hoofdgebouw 
 
1. 3. 4.  Toegelaten bouwhoogtes van de hoofdgebouwen 
Binnen onderhavige bestemmingszone is maximum één bouwlaag toegelaten, met een maximale kroonlijsthoogte 
van 3,50 meter en een maximale nokhoogte van 7,00 meter. In het dakvolume kan max. één bouwlaag 
ondergebracht worden.  
 
1. 3. 5.  Toegelaten dakvormen voor de hoofdgebouwen 
De dakvorm is vrij te bepalen. Bij hellende daken (gebogen daken horen hier niet bij) mag de dakhelling niet meer 
bedragen dan 50°.  
 
1. 3. 6.  Materialen 
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken 
die geen gebouwen zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen voor de vanop de openbare 
weg zichtbare bouwdelen dienen qua kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen. 
 
1. 3. 7.  Bijgebouwen 
Constructies en bijgebouwen horende bij de woonfunctie, zoals garages, bergingen en tuinhuisjes kunnen binnen 
onderhavige zone worden voorzien, mits het bebouwingspercentage, beschreven in 1.3.1, niet wordt 
overschreden en aan volgende voorwaarden is voldaan : 
• De grondoppervlakte van deze bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 40m². 
• De bijgebouwen dienen opgericht te worden op minimum 5,00 meter van de achtergevelbouwlijn van de 

woning. 
• Ten opzichte van de zijperceelsgrenzen dient een afstand van ofwel 0,00 meter (indien koppeling met een 

gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel mogelijk is), ofwel min. 2,00 meter vrijgehouden te 
worden.  

• Bij koppeling op de perceelsgrens met een gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel, dient een 
harmonieuze koppeling/aaneenschakeling te gebeuren.  

• De inplanting van de constructie ten aanzien van de achterkavelgrens bedraagt minimum 2,00 meter. 
• De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. 
• De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 3,00 meter, terwijl de nokhoogte maximaal 4,00 meter mag 

bedragen. 
• De dakhelling mag maximum 45° bedragen.  
 
1. 3. 8.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting binnen onderhavige zone is toegelaten, voorzover deze 
afsluiting niet hoger is dan 2,00 meter.  
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2.  ZONE 2: ZONE VOOR HALFOPEN EN - OF GESLOTEN BEBOUWING 
 
 
2. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
2. 1. 1.  Bestemming 
De gronden gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, zijn bestemd voor woningbouw (zowel 
ééngezinswoningbouw als meergezinswoningbouw), onder de vorm van halfopen bebouwing, schakelbouw of 
gesloten bebouwing, evenals voor dienstverlening, kantoren, kleinhandel en horeca, voorzover de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, en de woonfunctie steeds aanwezig blijft.  
 
Dancings, discotheken, tank- en servicestations en andere functies en activiteiten die niet verenigbaar zijn met de 
woonomgeving, die voor abnormale hinder zorgen en de rust van de woonomgeving kunnen aantasten, zijn 
binnen onderhavige zone niet toegelaten.  
 
 
2. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
2. 2. 1.  Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige 

bestemmingszone  
De niet-bebouwde delen van het perceel op het perceelsdeel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, 
dienen ingericht te worden als tuin.  
Maximum 30% van deze ruimte mag worden verhard, ten behoeve van oprit, parkeerplaats, tuinpaden en 
bouwwerken die geen gebouwen zijn.  
 
 
2. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
2. 3. 1.  Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
Maximum 60% van de perceelsoppervlakte, met inbegrip van hoofd- en bijgebouwen, mag worden bebouwd.  
 
2. 3. 2.  Plaatsing van de hoofdgebouwen 
• Plaatsing ten opzichte van de weggrens: 

Zie bestemmingsplan, waar de uiterste grens van het hoofdgebouw of de rooilijn grafisch is aangeduid. 
Hiervan kan beperkt worden afgeweken indien het voorstel waarbij ingesprongen wordt een meerwaarde kan 
betekenen t.o.v. het straatbeeld. 
De bestaande gebouwen die afwijken van deze inplanting ten opzichte van de rooilijn, kunnen in stand 
worden gehouden, verbouwd en herbouwd worden, voorzover het huidige volume van de bestaande, 
behoorlijk vergunde gebouwen hierdoor niet overschreden wordt.  

• Plaatsing ten opzichte van de zijkavelgrenzen: 
De plaatsing van de hoofdgebouwen ten opzichte van de zijkavelgrenzen bedraagt 0,00 meter (gesloten 
bebouwing), voor zover op het perceel dat aan de zijkavelgrens paalt geen onbebouwde vrije zijstrook 
bestaat. In dat geval (bij een onderbreking van de aaneengesloten bebouwing) dient een bouwvrije strook 
van minimum 3,00 meter ten opzichte van de zijkavelgrens gerespecteerd te worden. 

• Plaatsing ten opzichte van de achterkavelgrens: 
De plaatsing van de hoofdgebouwen ten opzichte van de achterkavelgrens bedraagt minimum 8,00 meter, 
behoudens bestaande toestand. 
 

2. 3. 3.  Toegelaten bouwdiepten voor de hoofdgebouwen 
De maximaal toegelaten bouwdiepte bedraagt: 
• Op het gelijkvloers: 20,00 meter vanaf de uiterste grens van het hoofdgebouw  
• Op de verdieping: 14,00 meter vanaf de uiterste grens van het hoofdgebouw 
Eventuele balkons en uitbouwen zijn inbegrepen in deze maximum toegelaten diepte. 
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In de deelzone, op het bestemmingsplan aangeduid met  is de maximaal toegelaten bouwdiepte op het 
gelijkvloers gelijk aan 25,00 meter. 
 
2. 3. 4.  Toegelaten bouwhoogten voor de hoofdgebouwen 
Binnen onderhavige zone zijn maximum twee bouwlagen toegelaten, eventueel vermeerderd met één onderdakse 
bouwlaag. De maximum toegelaten kroonlijsthoogte bedraagt 7,00 meter, terwijl de nokhoogte beperkt wordt tot 
12,00 meter. 
 
2. 3. 5.  Toegelaten dakvorm voor de hoofdgebouwen 
Overwegend hellende daken. De dakvorm is vrij te bepalen op voorwaarde dat de vereiste harmonie wordt 
bewerkstelligd ten aanzien van de aanpalende en/of omliggende gebouwen. Bij hellende daken (gebogen daken 
horen hier niet bij) mag de dakhelling niet meer bedragen dan 50°. 
 
2. 3. 6.  Materialen 
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken 
die geen gebouwen zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn. De materialen voor de vanop de openbare 
weg zichtbare bouwdelen dienen qua kleur, textuur en schaal de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen. 
 
2. 3. 7.  Aansluiting op aanpalende gebouwen 
De dakvormen, de kroonlijst en de materialen van de zichtbare gevels moeten harmonieus aansluiten op de 
aanpalende gebouwen. Er dient een kwalitatieve en esthetisch verantwoorde aansluiting te gebeuren tussen 
aanpalende gebouwen, zodat continuïteit in het straatbeeld bewerkstelligd wordt. 
De delen van de bestaande gevel op de zijkavelgrens waar niet tegenaan wordt gebouwd of die om redenen 
visueel zichtbaar blijven, dienen op een harmonieuze en esthetisch verantwoorde manier afgewerkt te worden. 
 
2. 3. 8.  Bijgebouwen 
Constructies en bijgebouwen horende bij de woonfunctie, zoals garages, carports, bergingen en tuinhuisjes 
kunnen binnen onderhavige zone worden voorzien, mits het bebouwingspercentage, beschreven in 2.3.1, niet 
wordt overschreden en aan volgende voorwaarden is voldaan : 
• De grondoppervlakte van deze bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50m². In afwijking van voorgaande 

mag bij collectieve garages (garage-eiland) de totale oppervlakte van de collectieve garage niet meer 
bedragen dan 300m². 

• De inplanting van deze gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te gebeuren, waarbij 
esthetische, functionele en ruimtelijke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van de in de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning voorgestelde inplanting. De inplanting mag geenszins hinder veroorzaken 
ten aanzien van de eigenaars van aanpalende percelen.  

• Bij koppeling op de perceelsgrens met een gelijkaardige constructie op het aanpalend perceel dient een 
harmonieuze koppeling / aaneenschakeling te gebeuren. 

• De gebruikte materialen dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. 
• De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 3,00 meter, terwijl de nokhoogte maximaal 4,00 meter mag 

bedragen. 
 
2. 3. 9.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting, met een maximale hoogte van 2,00 meter is binnen 
onderhavige bestemmingszone toegelaten. 
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3.  ZONE 3: ZONE VOOR VOORTUINSTROOK 
 
 
3. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
3. 1. 1.  Bestemming 
Deze bouwvrije zones, gelegen tussen de rooilijn en de uiterste grens van gebouwen, zijn bedoeld om ingericht te 
worden als voortuinstroken.  
 
 
3. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
3. 2. 1.  Algemeen 
Deze bouwvrije zone bestaat hoofdzakelijk uit groenaanleg onder de vorm van gazon of beplanting. Maximum 1/3 
van deze zone kan verhard worden als toegangweg of als oprit. Elke vorm van bebouwing is in bedoelde zone 
verboden evenals het stapelen van goederen, afval etc.  
 
3. 2. 2.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting is binnen onderhavige bestemmingszone toegelaten, 
waarbij op de zijperceelsgrens een maximale hoogte van 2,00 meter  en op de rooilijn een maximale hoogte van 
1,20 meter geldt.  
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4.  ZONE 4: BOUWVRIJE ZONE 
 
 
4. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
4. 1. 1.  Bestemming 
Deze zone is bestemd als agrarisch gebied. Geen ander grondgebruik is toegelaten dan teelt van 
landbouwgewassen, weiland en hooiland, met inbegrip van rurale beplantingen, zoals bomenrijen, bebossing, 
houtkanten en perceelsbeplantingen. Het is niet toegelaten hier een landbouw- of andere bedrijfsvestigingen te 
vestigen. 
 
 
4. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
4. 2. 1.  Algemeen 
Bij het aanbrengen van beplantingen mogen enkel streekeigen soorten worden aangewend. 
 
 
4. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
4. 3. 1.  Algemeen 
Per weiland is één schuilhok met een maximum oppervlakte van 25m² toegelaten. De minimum oppervlakte van 
een schuilhok is 10m². De schuilhokken hebben een maximum hoogte van 3,00 meter, moeten worden opgericht 
in donker gekleurd hout en afgedekt in donkere materialen en moeten minstens aan 1 zijde open zijn.  
 
4. 3. 2.  Plaatsing van de schuilhokken 
• Ten opzichte van de zonegrenzen:  

De plaatsing van een schuilhok ten opzichte van de zonegrenzen bedraagt minimum 10,00 meter. 
 
4. 3. 3.  Afsluitingen 
Als afsluitingen zijn, behoudens hagen en sloten, slechts palen met draad met een maximale hoogte van 1,20 
meter toegelaten.  
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5.  ZONE 5: AMBACHTELIJKE EN KMO ZONE 
 
 
5. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
5. 1. 1.  Hoofdbestemming 
De percelen of perceelsdelen binnen deze zone gelegen zijn bestemd voor kleinschalige, niet hinderlijke 
ambachtelijke bedrijvigheid, stapelplaatsen en bergplaatsen, voor zover de ruimtelijke draagkracht van de 
(woon)omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met zijn (woon)omgeving en de aard van 
het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteiten geen abnormale hinder en/of risico’s met zich meebrengen.  
 
Bij het verdwijnen van de huidige aldaar gevestigde bedrijvigheid kan slechts die bedrijvigheid zich binnen 
onderhavige bestemmingszone vestigen, die niet méér storend en/of hinderend is voor de (woon)omgeving en 
het milieu dan de aldaar huidig gevestigde bedrijvigheid. 
 
5. 1. 2.  Nevenbestemming 
De noodzakelijke kantoren, handelsactiviteiten, tentoonstellingsruimten, EHBO, sociale uitrustingen en 
voorzieningen in functie van de bestaande bedrijfsvoering, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en 
losplaatsen en stapelplaatsen zijn toegelaten. Handel in functie van de bestaande bedrijfsvoering is toegelaten. 
Bergplaatsen en garages in functie van de voorliggende bedrijfswoning zijn eveneens toegelaten. 
 
 
5. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
5. 2. 1.  Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige 

bestemmingszone. 
De niet-bebouwde delen van het perceel gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht te 
worden als groenzone of als private toeritten, rijstroken en private parkeerplaatsen. 
 
5. 2. 2.  Algemeen inrichtingsplan 
Bij  elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet een algemeen inrichtingsplan gevoegd van het 
volledige terrein, waarop, hetzij als bestaande toestand, hetzij als ontworpen toestand minimum de volgende 
gegevens zijn aangeduid : 

- de inplanting van alle (zowel bestaande, te slopen als nieuwe) bebouwing, met hun 
respectievelijke functie 

- de toegang tot het bedrijf 
- de parkeerplaatsen 
- de stapelplaatsen in open lucht 
- de laad- en losplaatsen 
- een gedetailleerd beplantingsplan van de bufferzones uit zone 9. 
- de voorzieningen voor de brandbestrijding 
- de voorzieningen i.v.m. de publiciteit e.d. 

In elk geval moeten de bufferzones gerealiseerd worden bij uitbreiding van de bedrijfsgebouwen binnen 
onderhavige bestemmingszone, rekening houdend met de handhavingsbepaling (zie voorschrift 0.2.5). Zoniet 
vervalt de stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
5. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
5. 3. 1.  Bebouwingspercentage (Terreinbezetting) 
Binnen de deelzone aangeduid met  (één asterisk): maximum 65% met inbegrip van hoofd- en bijgebouwen, en 
op voorwaarde dat er voldaan wordt aan voorwaarden betreffende toegankelijkheid van de brandweer, en andere 
wettelijke bepalingen. 
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Binnen de deelzone aangeduid met  (twee asterisken): maximum 35% met inbegrip van hoofd- en 
bijgebouwen, en op voorwaarde dat er voldaan wordt aan voorwaarden betreffende toegankelijkheid van de 
brandweer, en andere wettelijke bepalingen.  
 
5. 3. 2.  Plaatsing van de gebouwen 
Binnen de zone, zoals aangeduid op het bestemmingsplan. Bij nieuwbouw dienen de gebouwen ingeplant te 
worden op minimum een zelfde afstand van de BPA grenzen als de kroonlijsthoogte van de gebouwen. 
 
5. 3. 3.  Toegelaten bouwhoogten voor de gebouwen 
Binnen onderhavige zone bedraagt de kroonlijsthoogte maximaal 4,00 meter, de nokhoogte maximaal 6,00 meter.  
 
5. 3. 4.  Toegelaten dakvormen van de gebouwen 
Binnen onderhavige zone is de dakvorm vrij te bepalen, met een maximale helling van 45° indien het dak hellend 
is. 
 
5. 3. 5.  Materialen 
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, d.w.z., van hoofd- en bijgebouwen en van de bouwwerken die geen 
gebouwen zijn, dienen zowel eigentijds, duurzaam als esthetisch verantwoord te zijn. Tussen de bouwdelen 
onderling dient een eenheid in materiaalkeuze gebruikt te worden, zodat een harmonieus geheel wordt gevormd.  
De gevelconstructie dient dermate opgevat en geconcipieerd, dat zij een akoestische isolatie vormt naar de 
(woon)omgeving toe. 
T.a.v. de zichtlocatie vanaf het openbaar domein dient een architectuur voorgesteld die het utilitaire karakter 
overstijgt en die qua materialen in harmonie is met de aanpalende woningen. 
 
5. 3. 6.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting is toegelaten binnen onderhavige zone, voor zover ze niet 
hoger is dan 2,50 meter. 
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6.  ZONE 6: SLACHTHUISZONE 
 
 
6. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
Deze zone omvat de gronden die in gebruik en/of eigendom zijn van het slachthuis. 
Binnen de slachthuiszone zijn twee deelzones te onderscheiden, deze zijn aangeduid met de letters A en B. 
 
6. 1. 1.  Bestemming 
 
Deelzone A 
De gronden gelegen binnen onderhavige deelzone, zijn bestemd voor slachthuisactiviteiten. In de deelzone A zijn 
gebouwen en constructies toegelaten die nodig zijn voor de bestendiging van de bestaande slachthuisfuncties 
(o.a. aanvoer, slachtlijn,…), zuiveringsactiviteiten, EHBO en voorzieningen in functie van de bestaande 
bedrijfsvoering. In onderhavige deelzone zijn eveneens de nodige bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en 
losplaatsen en stapelruimtes toegelaten.   
 
Deelzone B 
De gronden gelegen binnen onderhavige deelzone, zijn bestemd voor de randactiviteiten die in relatie staan tot 
het slachthuis (o.a. versnijding, opslag,  koeling,…)burelen, EHBO en voorzieningen in functie van de bestaande 
bedrijfsvoering. Deze activiteiten sluiten aan bij het slachthuis maar omvatten zelf geen slachtactiviteiten. 
Productieactiviteiten zijn binnen onderhavige deelzone niet toegelaten. De nodige bedieningswegen, 
parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en stapelruimtes zijn binnen onderhavige deelzone eveneens toegelaten.  
 
 
6. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
6. 2. 1.  Globaal inrichtingsplan 
Bij de eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ten behoeve van de slachthuiszone (zone 6) dient een 
globaal inrichtingsplan opgemaakt te worden. Dit plan geeft de toekomstige invulling van de deelzones aan en 
toont de conformiteit van de vooropgestelde ontwikkeling van het bedrijf met de bepalingen in onderhavig BPA 
aan. Iedere daaropvolgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient te kaderen binnen dit 
inrichtingsplan.  
Het inrichtingsplan bevat, hetzij als bestaande toestand, hetzij als ontworpen toestand, ten minste de volgende 
gegevens; 

- de toegangen naar de openbare weg 
- de parkeerplaatsen voor personenwagens en vrachtwagens 
- de laad- en losplaatsen 
- de afsluitingen t.o.v. de private vreemde eigendommen 
- een gedetailleerd beplantingsplan van de groenschermen binnen zone 9 “bufferzone”  
- de voorzieningen omtrent opvang van regenwater, brandbestrijding, uithangborden 
- bebouwing met respectievelijke functie 
- de af te breken gebouwen 
- de aanduiding van de belangrijkste interne circulatieruimtes 
- aanduiding van de maatregelen die genomen zijn en zullen genomen worden met betrekking tot 

veiligheidsaspecten, inclusief vluchtroutes, toegangen en bouwvrije ruimtes ten behoeve van 
brandveiligheid 

- de voorzieningen inzake zuiveringsinstallaties 
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De activiteiten die plaats vinden binnen onderhavige bestemmingszone dienen zodanig uitgebouwd en ingericht 
dat de directe omgeving er niet abnormaal wordt door belast. Rekening houdende met de ligging van de inrichting 
t.o.v. de omliggende woonomgeving dient bij de uitbating de best beschikbare technologie te worden aangewend 
voor wat betreft de voorkoming van overlast van geluid, geur, stoom, rook en eventueel andere uitwasemingen. 
Bovenvermeld globaal inrichtingsplan dient dan ook aan te tonen dat het slachthuis een verdere maximale 
integratie in de woonomgeving beoogt, o.a. door de aanduiding van de aan te planten of reeds aangeplante 
bufferzones. 
 
Teneinde de riolering onnodig te belasten met regenwater moeten bij de realisatie van deze zone maatregelen 
genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden naar een natuurlijk aangelegd bufferbekken binnen 
de  “bufferzones – groenzones” van zone 9. Dit bufferbekken kan tevens dienst doen als voorraad van bluswater. 
De schermfunctie rond dit natuurlijk aangelegd bufferbekken dient behouden te blijven, hiertoe dient een 
effectieve strook van minimum 12,00 meter breed als aangeplante buffer langsheen het bufferbekken behouden 
te blijven.   
 
 
6. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
6. 3. 1.  Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
 
Deelzone A 
De terreinbezetting mag maximaal 80% bedragen. De niet bebouwde gedeelten mogen volledig verhard worden. 
 
Deelzone B 
De terreinbezetting mag maximaal 100% bedragen. De niet bebouwde gedeelten mogen volledig verhard worden. 
 
6. 3. 2.  Plaatsing van de gebouwen binnen de deelzone A en de deelzone B 
Binnen de grenzen zoals op het bestemmingsplan aangeduid. 
 
6. 3. 3.  Toegelaten bouwhoogten van de gebouwen 
De kroonlijsthoogte mag niet meer bedragen dan 7,00 meter en de nokhoogte mag max. 11,00 meter bedragen. 
Deze maximum bouwhoogten gelden niet voor schoorstenen, verluchtingskanalen, silo’s en antennes voor zover 
deze maximum 2% van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan. Bovendien moeten deze technische 
installaties ingeplant worden op minimum 10,00 meter van de zonegrenzen. 
 
6. 3. 4.  Toegelaten dakvormen van de gebouwen 
De dakvorm is vrij te bepalen. Bij hellende daken mag de dakhelling niet meer bedragen dan 45°. 
 
6. 3. 5.  Materialen 
Alle gevels en daken zijn uit te voeren in esthetisch verantwoorde materialen, verscheiden in kleur die kunnen 
geïntegreerd en geharmonieerd worden in de omgeving en het landschap. Tussen de bouwdelen onderling dient 
een eenheid in de materialenkeuze te bestaan. De materialen dienen zo gekozen te worden dat zij een 
akoestische isolatie vormen. 
 
6. 3. 6.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting met een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen 
onderhavige zone toegelaten. 
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7.  ZONE 7: ZONE VOOR PRIVATE PARKEERPLAATSEN, TOERITTEN, LAAD- 
EN LOSPLAATSEN 

 
 
7. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
7. 1. 1.  Bestemming 
Bestemd voor rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen, stapelplaatsen in open lucht, 
groenvoorziening. Het stapelen van goederen is binnen onderhavige zone uitgesloten.  
 
7. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
7. 2. 1.  Afwatering 
Teneinde de riolering onnodig te belasten met regenwater, moeten bij de realisatie van deze zone maatregelen 
genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden naar een natuurlijk aangelegd bufferbekken binnen 
de  “bufferzones – groenzones” van zone 9. Dit bufferbekken kan tevens dienst doen als voorraad van bluswater. 
De schermfunctie rond dit natuurlijk aangelegd bufferbekken dient behouden te blijven, hiertoe dient een 
effectieve strook van minimum 12,00 meter breed als aangeplante buffer langsheen het bufferbekken behouden 
te blijven.   
 
 
7. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
7. 3. 1.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting met een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen 
onderhavige zone toegelaten. 
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8.  ZONE 8: ZONE VOOR MILIEUTECHNISCHE GEBOUWEN EN 
CONSTRUCTIES 

 
 
8. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
8. 1. 1.  Bestemming 
De gronden binnen deze zone gelegen zijn uitsluitend bestemd voor milieutechnische gebouwen en constructies 
en de hiervoor noodzakelijke voorzieningen en verhardingen in functie van de zuiveringsactiviteiten van het 
slachthuis. 
 
 
8. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
8. 2. 1.  Inrichting van de niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige 

bestemmingszone 
De niet-bebouwde delen van het perceelsdeel, gelegen binnen onderhavige bestemmingszone, dienen ingericht 
te worden als groenzone. De gronden binnen onderhavige zone, dienen een uitgesproken groen karakter te 
hebben. 
 
8. 2. 2.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting met een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen 
onderhavige zone toegelaten. 
 
 
8. 3.  Bebouwingsvoorschriften 
 
8. 3. 1.  Bebouwingspercentage (terreinbezetting) 
De terreinbezetting is de verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing ten aanzien van het 
perceelsdeel of de perceelsdelen waarop de betrokken bestemming van toepassing is. Onder bebouwing wordt 
verstaan: eventuele dienstgebouwen,gemalen en bekkens (al dan niet ingegraven), verhardingen. De gronden op 
het bestemmingsplan aangegeven voor onderhavige bestemming, mogen maximaal 100% bebouwd worden.  
 
8. 3. 2.  Plaatsing van de gebouwen en constructies 
Binnen onderhavige bestemmingszone, die aangeduid is op het bestemmingsplan. 
 
8. 3. 3.  Toegelaten (bouw)hoogtes van gebouwen en constructies 
Binnen onderhavige zone is voor gebouwen maximum één bouwlaag toegelaten, met een maximale hoogte van 
4,00 meter boven het referentiepeil. Het referentiepeil 0,00 meter is het peil van het midden van de aanliggende 
verharding binnen zone “zone 7: zone voor private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen”. De maximum 
bouwhoogte voor technische constructies en installaties wordt beperkt tot een hoogte van 11,00 meter. Deze 
technische constructies en installaties moeten ingeplant worden op minimum 5,00 meter van de zonegrenzen. 
 
8. 3. 4.  Toegelaten dakvormen voor de gebouwen 
De dakvorm is vrij te bepalen. 
 
8. 3. 5.  Materialen 
De gebruikte materialen van al de bouwdelen, dit wil zeggen, van gebouwen en van de bouwwerken die geen 
gebouwen zijn, dienen zowel eigentijds als duurzaam te zijn.  
De gekozen materialen en de kleur van de materialen moeten een optimale integratie van de gebouwen en 
constructies garanderen in hun omgeving. 
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9.  ZONE 9: BUFFERZONE 
 
 
9. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
9. 1. 1.  Bestemming 
De gronden, op het bestemmingsplan aangegeven voor onderhavige bestemming, zijn bestemd voor de aanleg 
van een groene buffer. 
 
Deze bufferzone dient om: 

• de bedrijven visueel af te schermen en in te kleden in de omgeving en om een efficiënte 
landschappelijke inkleding te bekomen; 

• een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving; 
• de nodige voorzieningen te kunnen aanleggen voor het vertraagd afvoeren van het hemelwater 

afkomstig van verharde oppervlakten en gebouwen; 
• te beletten dat de bedrijven hun activiteiten (stapelen, parkeren, verkeersontsluiting,…) uitbreiden naar 

aanpalende percelen. 
 
 
9. 2.  Inrichtingsvoorschriften 
 
9. 2. 1.  Algemeen 
In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. Ook het stapelen van goederen en het verharden van de 
oppervlakte is verboden. De bestaande, vergunde gsm – mast met bijhorende technische cabine is binnen 
onderhavige zone wel toegelaten. Binnen onderhavige bestemmingszone is de noodzakelijke doorgangsruimte, 
nodig voor brandweer en dergelijke, eveneens niet toegelaten. Deze doorgangsruimte dient voorzien te worden 
binnen de geëigende zones “zone 2: zone voor halfopen en – of gesloten bebouwing” of de zone “zone 5: 
Ambachtelijke en kmo zone”  of de zone  “zone 6: Slachthuiszone” of de zone “zone 7: Zone voor private 
parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen ”. Enkel ter hoogte van de controleput van aquafin, aangeduid 
met een  op het bestemmingsplan, is de noodzakelijke doorgangsruimte toegelaten.  
 
Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer absoluut 
verboden, met uitzondering ter hoogte van de plaatsen op het bestemmingsplan aangeduid met een  , waar de 
ontsluiting van de aanpalende zone mogelijk is.  
 
De uitbreiding van bestaande of de aanleg van nieuwe bufferzones dient te worden gerealiseerd met een dichte 
en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en 
gehandhaafd. Voor het realiseren van de groenzone dient een combinatie gehanteerd te worden van 80% 
bosplantsoen in struikvorm en 20% wintergroene struiken, met hierin minimum om de 10,00 meter een 
hoogstamboom. 
 
Voornoemd buffergroen en aanlegwijze dienen voorwerp uit te maken van de eerstvolgende aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning. Deze bufferzone -of uitbreiding van de bestaande- dienen uiterlijk het 
plantseizoen voorafgaand aan het opstarten van de te vergunnen werken aangelegd te zijn.  
De uitvoering van de bufferzone moet ook als voorwaarde gekoppeld worden aan de stedenbouwkundige 
vergunning. Het niet realiseren of in stand houden van de opgelegde bufferzone, maakt het voorwerp uit van een 
bouwmisdrijf.   
 
Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zones; zone 5: Ambachtelijke en kmo zone, de 
zone 6: Slachthuiszone, en de zone 8: zone voor milieutechnische gebouwen en constructies, moet een 
inrichtingsplan gevoegd worden van het volledige terrein waarop, hetzij als bestaande toestand, hetzij als 
ontworpen toestand een gedetailleerd beplantingsplan van deze bufferzones - groenzones zijn aangeduid.  
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9. 2. 2.  Afsluitingen 
Iedere duurzame en esthetisch verantwoorde afsluiting met een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen 
onderhavige zone toegelaten. 
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10.  ZONE 10: ZONE VOOR WEGEN EN DAARBIJ HORENDE VRIJE 
RUIMTEN 

 
 
10. 1.  Bestemmingsvoorschriften 
 
10. 1. 1.  Bestemming 
Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en daarbijhorende vrije ruimten zoals pleintjes, 
groenvoorzieningen en voetpaden, en is eveneens bestemd voor voorzieningen inzake het normaal functioneren 
van het verkeer en de aanwezige boven- en ondergrondse leidingen.  
Overheids- en nutsgebouwen (zoals bushaltes, verdeelkabines voor distributie, etc) kunnen eveneens worden 
opgericht. 


