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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften  
 

 

1 Afbakeningslijn 

 

 

Artikel 0. Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen 

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. 

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op 
het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onver-
minderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe geweste-
lijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA’s worden vervangen. 

Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepa-
lingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de verbin-
dende waarde van die ruimtelijke structuurplannen. 

 

2 Woongebieden 

2.1 Woongebied Merksemsebaan noord  

 

 

Artikel 1A.1. Woongebied 

1A.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1A.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 
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1A.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie moet voor 
dit gebied ook een onderzoek bevatten naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maat-
regelen in het kader van de geluidsbuffering ten aanzien van de N12. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1A.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1A.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1A.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 
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2.2 Woongebied Hofke Moons 

 

 

Artikel 1B.1. Woongebied 

1B.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1B.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1B.1.3. De Dorpsloop is een structuurbepalend element in het plangebied en moet gevrijwaard blijven. 
Inbuizing van de beek, bebouwing en/of verharding langs de beekoevers is niet toegelaten.  

1B.1.4. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1B.1.5. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  
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Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1B.1.6. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

2.3 Woongebied Kwade Gat 

 

 

Artikel 1C.1 Woongebied 

1C.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1C.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1C.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie voor dit 
gebied moet een onderzoek bevatten naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maat-
regelen in het kader van de waterhuishouding, het beheersen van de waterproblematiek en het voorkomen 
van wateroverlast 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1C.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
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worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1C.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1C.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

2.4 Woongebied Koeisteerthof 

 

 

Artikel 1D.1. Woongebied 

1D.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.  

1D.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 
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1D.1.3. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1D.1.4. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

2.5 Woongebied Schaliehoevewijk Zuid  

 

 

Artikel 1E.1. Woongebied 

1E.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1E.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 
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1E.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1E.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1E.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1E.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

  

 

symbolische aanduiding in overdruk 

Artikel 1E.2. Hoogspanningsleiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg,  de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aan-
vragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening 
houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
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De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht. 

2.6 Woongebied Groot Hoofsveld  

 

 

Artikel 1F.1. Woongebied 

1F.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1F.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1F.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1F.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
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woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1F.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1F.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

2.7 Woongebied Zeven Huysen 

 

 

Artikel 1G.1. Woongebied 

1G.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1G.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1G.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
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1G.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1G.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1G.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

2.8 Woongebied Broekbosstraat  

 

 

Artikel 1H.1. Woongebied 

1H.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1H.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 
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- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1H.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1H.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1H.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1H.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

 

 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

1H.1.7. De ontsluiting van het plangebied gebeurt via interne wegenis aansluitend op de Kauwlei. De 
ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan, geeft niet de exacte ligging van de weg aan en 
is niet limitatief. 
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 Artikel 1H.2. Natuurgebied 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuur-
lijk milieu en bos. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding 
en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten. 

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt, zijn de volgen-
de werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken van het gebied 
voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden 
voor niet-gemotoriseerd verkeer; 

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande 
openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de 
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

 

  

symbolische aanduiding in overdruk 

Artikel 1H.3. Verbinding voor langzaam verkeer 

In het natuurgebied is langzaam verkeer toegelaten onder de vorm van een fiets- en voetgangersverbin-
ding. De pijlen duiden symbolisch aan wat met wat verbonden is 

2.9 Woongebied Duffelshoek  

 

 

Artikel 1I.1. Woongebied 

1I.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1I.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 
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1I.1.3. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1I.1.4. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1I.1.5. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

 

 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

1I.1.6. De ontsluiting van het plangebied gebeurt via interne wegenis aansluitend op de Deken Jozef Van 
Herckstraat, de Brugmanstraat en het Vitsenveld. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het gra-
fisch plan, geeft niet de exacte ligging van de weg aan en is niet limitatief. 

 

  

symbolische aanduiding in overdruk 

Artikel 1I.2. Verbinding voor langzaam verkeer 

Doorheen het woongebied moet minstens één fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd worden. De 
pijlen duiden symbolisch aan wat met wat verbonden is. 
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2.10 Woongebied Groeningen  

 

 

Artikel 1J.1. Woongebied 

1N.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen.  

1J.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1J.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie voor dit 
gebied moet tevens een onderzoek bevatten naar de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige 
maatregelen in het kader van de geluidsbuffering ten aanzien van de E19 en in het kader van de ontmoe-
diging van sluipverkeer tussen de N171 en de Groeningenlei. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1J.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  
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Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1J.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1J.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

 

 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

1J.1.7. De ontsluiting van het projectgebied moet verlopen via de Pierstraat, Groeningenlei, Koningin 
Fabiolalaan en de N171. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan, geeft niet de 
exacte ligging van de weg aan en is niet limitatief. 
 

 

 

Artikel 1J.2. Parkgebied 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de oude spoorweg-
berm als een lijnvormig park. Dit gebied heeft ook een sociale functie. 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Alle 
werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. 

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in 
het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden landschapswaarden en natuurwaarden in 
het gebied bewaard blijven..  

 

 

  

symbolische aanduiding in overdruk 

Artikel 1J.3. Verbinding voor langzaam verkeer 

Om functionele relaties te leggen kan in het parkgebied een verbinding worden gerealiseerd voor de zach-
te weggebruiker. De pijlen duiden symbolisch aan wat met wat moet verbonden worden. 
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symbolische aanduiding in overdruk 

Artikel 1J.4. Ontsluiting 

De ontsluiting van het projectgebied via de Koningin Fabiolalaan kan dwars doorheen het parkgebied 
verlopen. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan, geeft niet de exacte ligging van 
de weg aan. 

2.11 Woongebied Lindelei  

 

 

Artikel 1K.1. Woongebied 

1K.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. 
Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

1K.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

1K.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1K.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
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Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1K.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1K.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

2.12 Woongebied Boskouter  

 

 

Artikel 1L.1. Woongebied 

1L.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van minstens 
een halve hectare, pas afgeleverd worden indien een geluidsbuffer is gerealiseerd die de effecten van het 
wegverkeerslawaai van de E17 mildert.   

1L.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 
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1L.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het 
gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie bevat ook 
minstens  

- een onderzoek naar de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader van 
de ontmoediging van sluipverkeer doorheen het projectgebied. 

- een onderzoek naar de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader van 
de buffering ten aanzien van de E17 en de mogelijk te vrijwaren visuele relaties met het noordelijke 
open ruimtegebied. Beide aspecten moeten in samenhang met de landschappelijke kenmerken van het 
open ruimtegebied worden bekeken. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

1L.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

1L.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

1L.1.6. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 
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Artikel 1L.2. Gemengd openruimtegebied 

1L.2.1. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevenge-
schikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn 
toegelaten. 

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden zijn, in uitzon-
dering op het onbebouwde karakter van het gebied, de volgende werken, handelingen en wijzigingen toe-
gelaten: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht op de sociale, educatieve of recreatieve 
functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één bouwlaag met een op-
pervlakte van ten hoogste 100 m² met uitsluiting van elke verblijfsaccomodatie; 

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande 
openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de 
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid; 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur die gericht op het gebruik van het gebied voor land-
bouw of hobbylandbouw. 

Binnen dit gebied zijn ook alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor 
de realisatie van een geluidsscherm- of berm langs de E17.  

 

1L.2.2. 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 comple-
mentaire functie; 

- aan het wonen complementaire toeristisch-recreatieve verblijven tot een maximum van acht verblijfs-
eenheden, 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 paardenhouderij, manege, dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, dierenkliniek, tuinaan-
legbedrijf, jeugdlogies, kinderboerderij of instelling waar hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblij-
ven en landbouwactiviteiten of aan de landbouw verwante activiteiten uitoefenen; 

De functiewijzigingen andere dan wonen, kunnen alleen toegelaten worden als aan de volgende voorwaar-
den is voldaan: 

- het gaat om hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen die voldoen aan de elementaire 
eisen van stabiliteit; 

- het nieuwe gebruik brengt de landbouwkundige bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven in de om-
geving niet in het gedrang; 

- de bestaande erfgoedwaarde van de bebouwing blijft ongeschonden of wordt verhoogd; 
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- Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als het aan ge-
bouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitge-
voerd hoeven te worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd 
kan worden als de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, 
waarbij het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen. 

1L.2.3. Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt gebracht, is het toegelaten 
bestaande woningen te verbouwen binnen het vergunde volume, op voorwaarde dat (1) de woning op het 
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot indien ze 
niet voldoet aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot 
verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de func-
tie betreft. 

Herbouw binnen hetzelfde bouwvolume is enkel vergunbaar indien de woning geheel of gedeeltelijk ver-
nield of beschadigd is door een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en op voorwaarde dat (1) de 
woning voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2) de woning volgens het bevolkingsregister 
in de loop van het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten 
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt; (4) de woning hoofdzakelijk 
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. Indien het bestaande bouwvolume 
vóór de vernieling of beschadiging meer bedroeg dan 1.000 m³, wordt de herbouwde woning beperkt tot 
1.000 m³.  

Bestaande woningen kunnen worden uitgebreid, voor zover de uitbreiding - met inbegrip van de woning-
bijgebouwen, die er fysiek één geheel mee vormen – slechts leidt tot een maximaal bouwvolume van 1000 
m³. Die uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden. 

Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt 
van de aanleg van een installatie voor het behandelen van afvalwater. 

Het aantal woongelegenheden blijft in alle gevallen beperkt tot het bestaande aantal. 

 

1L.2.4. Indien een gemeente of een provincie voor delen van dit gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan 
opmaakt met voorschriften voor gebouwen en constructies waarvan de functie geen verband houdt met 
de algemene bestemming van het gebied, krijgen de voorschriften van dat plan na goedkeuring ervan 
voorrang op de voorschriften opgenomen onder de artikels 1Q.2.1 tot 1Q.2.3. 

  

 

symbolische aanduiding in overdruk 

Artikel 1L.3. Enkelvoudige leiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg,  de exploitatie en de wijzigingen van een ondergrondse transportleiding en haar aanhorigheden.  
De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld reke-
ning houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de enkelvoudige leiding en haar aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht. 

 

 

  

Artikel 1L.4. Hoogspanningsleiding 
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In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg,  de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aan-
vragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening 
houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht. 

2.13 Reservegebied voor wonen Silzburg  

 

 

Artikel 2A.1. Reservegebied voor wonen 

2A.1.1. Het gebied is vanaf 31/12/2015 bestemd voor wonen zoals bepaald in artikel 2 A.2. ‘woongebied’.  

2A.1.2. Voor zover de toekomstige ontwikkeling van het reservegebied voor wonen niet in het gedrang 
wordt gebracht is het toegelaten bestaande woningen te verbouwen binnen het vergunde volume, op 
voorwaarde dat (1) de woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning 
wordt beschouwd als verkrot indien ze niet voldoet aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment 
van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht 
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. 

Herbouw binnen hetzelfde bouwvolume is enkel vergunbaar indien de woning geheel of gedeeltelijk ver-
nield of beschadigd is door een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en op voorwaarde dat (1) de 
woning voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2) de woning volgens het bevolkingsregister 
in de loop van het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten 
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt; (4) de woning hoofdzakelijk 
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. Indien het bestaande bouwvolume 
vóór de vernieling of beschadiging meer bedroeg dan 1.000 m³, wordt de herbouwde woning beperkt tot 
1.000 m³.  

Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt 
van de aanleg van een installatie voor het behandelen van afvalwater. 

Het aantal woongelegenheden blijft in alle gevallen beperkt tot het bestaande aantal. 

 

 

Artikel 2A.2. Woongebied 

2A.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

2A.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 
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- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

2A.2.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het 
gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie moet ook een 
onderzoek bevatten naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader 
van de geluidsbeperking ten aanzien van de Herentalsebaan. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

2A.2.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

2A.2.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

2.14 Reservegebied voor wonen Merksemsebaan zuid  

 

 

Artikel 2B.1. Reservegebied voor wonen 
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2B.1.1. Het gebied is vanaf 31/12/2015 bestemd voor wonen zoals bepaald in artikel 2 B.2. ‘woongebied’. 

2B.1.2. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

 

  

Artikel 2B.2. Woongebied 

2B.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

2B.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

2B.2.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie bevat een 
onderzoek naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader van de 
geluidsbuffering ten aanzien van de N12. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

2B.2.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 
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Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

2B.2.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

 

Artikel 2B.3. Hoogspanningsleiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg,  de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aan-
vragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening 
houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht. 

2.15 Reservegebied voor wonen Hoekakker  

 

 

Artikel 2C.1. Reservegebied voor wonen 

2C.1.1. Het gebied is vanaf 31/12/2015 bestemd voor wonen zoals bepaald in artikel 2 C.2. ‘woongebied’. 

2C.1.2. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

2C.1.3. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 
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Artikel 2C.2. Woongebied 

2C.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. On-
der aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

2C.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

2C.2.3. In het gehele plangebied moeten minstens twee oost-west georiënteerde voet- en fietsverbindin-
gen gerealiseerd worden en minstens één noord-zuid georiënteerde voet- en fietsverbinding. 

2C.2.4. De Oudelandse beek is een structuurbepalend element in het plangebied en moet gevrijwaard 
blijven. Inbuizing van de beek, bebouwing en/of verharding langs de beekoevers is niet toegelaten. Enkel 
de noodzakelijke constructie(s) ter realisatie van de noord-zuid georiënteerde voet- en fietsverbinding(en) 
over de beek is(zijn) toegelaten.      

2C.2.5. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief docu-
ment 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie moet voor 
dit gebied ook een onderzoek bevatten naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maat-
regelen in het kader van de waterhuishouding, het beheersen van de waterproblematiek,het voorkomen 
van wateroverlast en het uitwerken van visuele relaties met het domein Hof van Delft. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

2C.2.6. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  
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Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

2C.2.7. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

2C.2.8. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de handelin-
gen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering 
van landbouwbedrijven, met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

2.16 Gebied voor stedelijke activiteiten Vredebaan  

 

 

 

 

Artikel 3.1. Gebied voor stedelijke activiteiten 

3.1.1. Het gebied is bestemd voor lokale bedrijfsactiviteiten, wonen en aan het wonen verwante activitei-
ten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: 
handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzienin-
gen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen. 
Onder lokale bedrijfsactiviteiten wordt verstaan: productie van goederen, verwerking en bewerking van 
goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 

De volgende activiteiten zijn in het gehele plangebied niet toegelaten: 

- afvalverwerkingsbedrijven 

- logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, fysieke distributie en groupage), groothandel en bedrijven 
met een hoog mobiliteitsprofiel en/of een grote parkeerbehoefte.      

3.1.2.a De lokale bedrijfsactiviteiten worden gebundeld in één bedrijvenzone. Deze bedrijvenzone, inclu-
sief de buffer zoals voorzien in artikel 3.1.2.f, neemt minimum 25% en maximum 30% in van de totale 
oppervlakte van het gebied voor stedelijke activiteiten. De ontsluiting van de bedrijvenzone moet gebeu-
ren via een toegangsweg die rechtstreeks aansluit op de R11. Een secundaire ontsluiting van het bedrijven-
terrein via de Fort V-straat, de Minervastraat en/of de Jacob De Roorestraat is niet toegelaten, uitgezon-
derd fietsverkeer en hulpdiensten. 

In de bedrijvenzone zijn niet toegelaten: 

- kleinhandel 

- autonome kantoren      

3.1.2.b Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens 
aandacht besteed aan:  

- het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de verplichtingen inzake veilig-
heid; 

SA 
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- de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te brengen in gemeenschappelijke gebouwen op het be-
drijventerrein; 

- het groeperen en organiseren op het bedrijventerrein van parkeermogelijkheden voor de gebruikers en 
bezoekers 

3.1.2.c Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
lokale bedrijventerrein, zijn toegelaten. 

3.1.2.d Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de pro-
ductieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie heb-
ben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de toonzaal-
oppervlakte mag maximaal 500 m² zijn. 

3.1.2.e Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten. 

3.1.2.f Tussen de bedrijvenzone en de aangrenzende functies wordt een bufferstrook van minstens 20 
meter breedte voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsaf-
scherming, landschappelijke inpassing en afstand. 

De bufferstrook wordt dicht beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op 
het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.  

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten, 
met inbegrip van de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van 
brandveiligheid wordt opgelegd of van waterbeheersingswerken.  

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. 

3.1.2.g Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- De relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- De relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

3.1.3. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha en/of 25 
woongelegenheden en/of een project vanaf 1 ha voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein, wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenen-
de overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruim-
telijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied, de bedrijfsactiviteiten en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De in-
richtingsstudie 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. 

3.1.4. In dit gebied kan een verkavelingsvergunning voor woningbouw voor een totale oppervlakte van 
minstens een halve hectare, pas afgeleverd worden indien minstens de helft van de loten een kleine of 
middelgrote oppervlakte heeft en de verkavelingsvoorschriften bepalen dat op die loten een woning kan 
worden opgericht met een klein of middelgroot volume. Van het aandeel kleine en middelgrote loten of 
woningen bestaat minstens de helft uit kleine loten of woningen. Onder een kleine kavel wordt verstaan 
een kavel van maximum 500 m². Onder een middelgrote kavel wordt verstaan een kavel van maximaal 750 
m². Onder een kleine woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 550 m³. 
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Onder een middelgrote woning wordt verstaan een woning met een maximaal bouwvolume van 650 m³. 
Indien de verkavelingsvergunning voorziet in oprichting van één of meer gebouwen met verschillende 
woongelegenheden, of in de oprichting van aaneengesloten woningen met gemeenschappelijke buiten-
ruimte, wordt voor de toepassing van deze bepaling het aandeel van elke woongelegenheid in de grond-
oppervlakte als kavel beschouwd. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor de gegroepeerde bouw van woningen op een totale terreinop-
pervlakte van minstens een halve hectare, kan pas worden afgeleverd indien minstens een de helft van de 
woongelegenheden kleine of middelgrote woningen zijn. Van het aandeel kleine en middelgrote woningen 
bestaat minstens de helft uit kleine woningen.  

Indien een eigenaar of ontwikkelaar in het gebied meer dan een halve hectare aaneengesloten gronden 
bezit of kan ontwikkelen, maar het verkavelen of bebouwen van de betrokken gronden faseert en daar-
voor opeenvolgende aanvragen voor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning in-
dient, waarbij één of meer aanvragen een oppervlakte beslaan van minder dan een halve hectare, dan gel-
den niettemin de verplichtingen van het eerste en tweede lid, met dien verstande dat de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd. 

3.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

3.1.6.Tot een vergunning verleend is voor de ontwikkeling van een substantieel deel van het plangebied, 
zijn de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoe-
ring van het bestaande regionaal bedrijf met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en gelijkaardige 
constructies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

3.1.7. De ontsluiting van de bedrijvenzone moet verlopen via een toegangsweg die rechtstreeks aansluit op 
de R11. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan en geeft niet de exacte ligging van 
de weg aan. Een secundaire ontsluiting van het bedrijventerrein via de Fort V-straat, de Minervastraat 
en/of de Jacob De Roorestraat is niet toegelaten, uitgezonderd fietsverkeer en hulpdiensten..  

  

 

Artikel 3.2. Enkelvoudige leiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg,  de exploitatie en de wijzigingen van een ondergrondse transportleiding en haar aanhorigheden.  
De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld reke-
ning houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   
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De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de enkelvoudige leiding en haar aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht. 

2.17 Gebied voor stedelijke activiteiten Post X  

 

 

 

 

Artikel 3B.1. Gebied voor stedelijke activiteiten 

3B.1.1. Het gebied is bestemd voor wonen, handelsactiviteiten, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-
culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen. Onder handelsactiviteiten wordt verstaan: ondersteu-
nende, thematisch georiënteerde commerciële verkoopsoppervlakte in functie van een regionaal afzetge-
bied.  

De activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

- bij een concentratie van handelsactiviteiten wordt de totale bruto vloeroppervlakte van de verschillen-
de handelsactiviteiten samen beperkt tot 15.000 m², inclusief netto verkoopoppervlakte, reserve, tech-
nische en sociale lokalen, bureaus en andere handelsruimten. De minimale netto verkoopoppervlakte 
bedraagt 10.000 m². 

De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- afvalverwerkingsbedrijven 

- logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, fysieke distributie en groupage), groothandel en bedrijven 
met een hoog mobiliteitsprofiel en/of een grote parkeerbehoefte.      

 

 

 

 

3B.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- De relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- De relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

3B.1.3.Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van volgen-
de criteria: 

- zorgvuldig ruimtegebruik 

- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied 

- de afwerking van de gebouwen en de architecturale bakenfunctie langsheen de R1, de Singel en de 
spoorlijn  

- de ruimtelijk stedenbouwkundige maatregelen in het kader van de verkeersafwikkeling inzake commer-
cieel verkeer en de afstemming ervan op de bewoning en het functioneren van de Singel 

 SA 
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Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden: 

- het bouwen in meerdere lagen 

- een functionele en ruimtelijk kwalitatieve relatie creëren tussen het plangebied, het stationsplein van 
Berchem station, de Singel, het bermenlandschap langsheen de R1, de groengebieden Wolvenberg en 
Rode Kruislaan     

- parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
voor zover het beheer dit toelaat 

- gebouwen langsheen de R1 en de Binnensingel (R10) dienen zodanig te worden geschikt dat zij de 
indruk van één architectonisch en stedenbouwkundig geheel geven ter ondersteuning van de baken-
functie. 

3B.1.4.  In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

3B.1.5. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverle-
nende 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

 

3 Regionale bedrijventerreinen 

3.1 Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel Robianostraat  

 

 

Artikel 4.1. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel 

4.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met als hoofdactiviteit grootschalige klein-
handel. Het betreft individuele grootschalige winkels, concentraties van grootschalige winkels. 

Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten: 

- concentraties van kleinschalige winkels die zich als geheel ruimtelijk grootschalig manifesteren 

- groothandel  

- horeca 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- autonome kantoren 

- overdekte recreatieve bedrijven inclusief grootschalige attractieparken of grootschalige dagrecreatie 
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4.1.2. Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het functioneren van het speci-
fiek regionaal bedrijventerrein zijn toegelaten als ook inrichtingen voor de huisvesting van bewakingsper-
soneel van maximaal 200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. 

4.1.3. Voor de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt gebracht is het toegelaten bestaande 
woningen te verbouwen binnen het vergunde volume, op voorwaarde dat (1) de woning op het moment 
van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt beschouwd als verkrot indien ze niet vol-
doet aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot ver-
bouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie 
betreft. 

Herbouw binnen hetzelfde bouwvolume is enkel vergunbaar indien de woning geheel of gedeeltelijk ver-
nield of beschadigd is door een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en op voorwaarde dat (1) de 
woning voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2) de woning volgens het bevolkingsregister 
in de loop van het jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten 
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt; (4) de woning hoofdzakelijk 
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft. Indien het bestaande bouwvolume 
vóór de vernieling of beschadiging meer bedroeg dan 1.000 m³, wordt de herbouwde woning beperkt tot 
1.000 m³.  

Het aantal woongelegenheden blijft in alle gevallen beperkt tot het bestaande aantal. 

4.1.4. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenen-
de overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruim-
telijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie geeft ook 
aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de moge-
lijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie bevat minstens: 

 

 

- een voorstel voor de ordening van het gehele plangebied en mogelijke ontsluitingsvoorstellen 

- een onderzoek naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader 
van de afwerking van de gebouwen en de architecturale bakenfunctie langsheen de R11   

- een onderzoek naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader 
van het groeperen en organiseren van parkeermogelijkheden op het terrein 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

4.1.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 

 

Buffer in overdruk 
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4.1.6. Tussen de bedrijven en de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer moet vol-
doen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, af-
stand en beheersing van veiligheidsrisico’s. 

De buffer wordt dicht beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het 
bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten 
met inbegrip van de aanleg en het onderhoud van toegangswegen en met inbegrip van de aanleg van 
brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of 
van waterbeheersingswerken.  

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn.  

4.1.7. De bepalingen van artikel 4.1.6. gelden niet voor de delen van de buffer waar vergunde (be-
drijfs)gebouwen gesitueerd zijn.  Deze gebouwen kunnen verbouwd worden binnen het bestaande volu-
me. Herbouw en/of uitbreiding is niet toegelaten. Bij de gehele of gedeeltelijke afbraak van deze gebou-
wen wordt artikel 4.1.6. van toepassing voor de delen waar de overdruk van de buffer geldt.   

 

 

 

 

 

 

3.2 Gemengd regionaal bedrijventerrein Schaarbeek – Hogen Akkerhoek  

 

 

Artikel 5A.1. Gemengd regionaal bedrijventerrein  

5A.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: 

- Productie, opslag en verwerking van goederen 

- Productie van energie 

- Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 

- afvalverwerking met inbegrip van recyclage 

- Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- kleinhandel 

- autonome kantoren 

- verwerking en bewerking van mest of slib 

- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

5A.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens 
aandacht besteed aan:  
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- het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de verplichtingen inzake veilig-
heid; 

- de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te brengen in gemeenschappelijke gebouwen op het be-
drijventerrein; 

- het groeperen en organiseren op het bedrijventerrein van parkeermogelijkheden voor de gebruikers en 
bezoekers 

5A.1.3. Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
regionaal bedrijventerrein, zijn toegelaten. 

5A.1.4. Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de pro-
ductieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie heb-
ben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de toonzaal-
oppervlakte mag maximaal 500 m² zijn. 

5A.1.5. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten. 

5A.1.6. De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5000 m². 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor: 

- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen binnen de zone; 

- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen; 

- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen; 

- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere 
terreinoppervlakte verkrijgen; 

- percelen met aaneengesloten gebouwen of gebouwen die architectonisch een geheel vormen maar voor 
verschillende bedrijven bestemd zijn. 

5A.1.7. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van vol-
gende criteria: 

- zorgvuldig ruimtegebruik 

- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen 

Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden: 

- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit 
toelaat 

- de gebouwen dienen zodanig te worden geschikt dat zij de indruk van één architectonisch en steden-
bouwkundig geheel parallel met de hoofdweg E17 geven, rekening houdende met hoogteaccenten en 
transparantie naar het achterliggende gebied. 

- parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
voor zover het beheer dit toelaat 

- de ontsluiting van de westelijke zones van het regionaal bedrijventerrein sluit aan op de bestaande 
wegen van de reeds ontwikkelde delen van het bedrijventerrein: Schaarbeekstraat, Zwaluwbeekstraat, 
Kasteleinsstraat, Hogenakkerhoekstraat en Heirbaan. 

5A.1.8. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverle-
nende 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.  
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De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied, de afstemming en verhoudingen tussen bedrijfsactiviteiten en glastuinbouw, de mogelijke ont-
wikkeling van de rest van het gebied. 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. 

5A.1.9. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

5A.1.10. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de hande-
lingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor wonen in bestaande wonin-
gen en voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande landbouwbedrijven en voor de bestaande be-
drijven met aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

  

Buffer in overdruk 

5A.1.11. Tussen de bedrijven en de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer moet 
voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, 
afstand en beheersing van veiligheidsrisico’s. 

De buffer wordt dicht beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het 
bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. 

Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten 
met inbegrip van de aanleg en het onderhoud van toegangswegen en met inbegrip van de aanleg van 
brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of 
van waterbeheersingswerken. De toegangswegen mogen geen verbinding realiseren tussen het bedrijven-
terrein en de Biestraat/ Galgenstraat,  alleen oost-west georiënteerde voet- en fietsverbindingen doorheen 
de buffer zijn toegelaten.  

Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de 
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn. 

  

 

In overdruk 

5A.1.12. Tussen het regionaal bedrijventerrein en de bestaande woningen langs de Krijgsbaan wordt een 
zone voor niet hinderlijke bedrijfsactiviteiten voorzien zoals aangeduid op het grafisch plan. 
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In de zone aangeduid met deze overdruk zijn enkel verharding en/of groenvoorzieningen toegelaten.  

Deze bepaling geldt niet voor de delen van de overdruk waar vergunde bedrijfsgebouwen gesitueerd zijn. 
Deze bedrijfsgebouwen kunnen verbouwd worden binnen het bestaande volume. Indien ze herbouwd of 
uitgebreid worden kunnen enkel verharding en/of groenvoorzieningen toegelaten worden binnen deze 
zone.  

  

 

Artikel 5A.2. Woongebied 

5A.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen met 
uitzondering van scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen.  

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

5A.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 

5A.2.3. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

  

 

Artikel 5A.3. Hoogspanningsleiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden. De aan-
vragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld rekening 
houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.  

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht. 
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Artikel 5A.4. Enkelvoudige leiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een ondergrondse transportleiding en haar aanhorigheden. 
De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld reke-
ning houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.  

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de enkelvoudige leiding en haar aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht. 

3.3 Gemengd regionaal bedrijventerrein Satenrozen - Keizershoek  

 

 

Artikel 5B.1. Gemengd regionaal bedrijventerrein  

5B.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: 

- productie, opslag en verwerking van goederen 

- productie van energie 

- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 

- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel; 

 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- kleinhandel 

- agrarische productie 

- autonome kantoren 

- afvalverwerking met inbegrip van recyclage 

- verwerking en bewerking van mest of slib 

- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

5B.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens 
aandacht besteed aan:  

- het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de verplichtingen inzake veilig-
heid; 

- de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te brengen in gemeenschappelijke gebouwen op het be-
drijventerrein; 

- het groeperen en organiseren op het bedrijventerrein van parkeermogelijkheden voor de gebruikers en 
bezoekers 

5B.1.3. Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
regionale bedrijventerrein, zijn toegelaten. 

5B.1.4. Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de pro-
ductieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie heb-
ben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
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bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de toonzaal-
oppervlakte mag maximaal 500 m² zijn. 

5B.1.5.  Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten. 

5B.1.6. De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5000 m². 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor: 

- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen binnen de zone; 

- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen; 

- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen; 

- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere 
terreinoppervlakte verkrijgen; 

- percelen met aaneengesloten gebouwen of gebouwen die architectonisch een geheel vormen maar voor 
verschillende bedrijven bestemd zijn. 

5.B.1.7. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van vol-
gende criteria: 

- zorgvuldig ruimtegebruik 

- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen 

Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden: 

- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit 
toelaat 

- parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw 
voor zover het beheer dit toelaat 

5B.1.8. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverle-
nende 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

5B.1.9. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

5B.1.10. Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn per perceel de hande-
lingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor wonen in bestaande wonin-
gen en voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande landbouwbedrijven en voor de bestaande be-
drijven met aan de landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten. 
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In overdruk 

5B.1.11. Tussen het regionaal bedrijventerrein en de bestaande woningen langs de Pierstraat en Keizers-
hoek wordt een zone voor niet hinderlijke bedrijfsactiviteiten voorzien zoals aangeduid op het grafisch 
plan. 

In de zone aangeduid met deze overdruk zijn enkel groenvoorzieningen toegelaten.  

Deze bepaling geldt niet voor de delen van de overdruk waar vergunde bedrijfsgebouwen gesitueerd zijn. 
Deze bedrijfsgebouwen kunnen verbouwd worden binnen het bestaande volume. Indien ze herbouwd of 
uitgebreid worden kunnen enkel groenvoorzieningen toegelaten worden binnen deze zone. 

 

 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

5B.1.12. Vanaf het moment dat de zuidelijke bedrijvenzone Keizershoek wordt ontwikkeld, dient de ont-
sluiting van beide bedrijvenzones te verlopen via een nieuw kruispunt op de N171 met insteekwegen naar 
beide bedrijvenzones. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan en geeft niet de 
exacte ligging van de weg aan.  

  

 

 

Artikel 5B.2. Woongebied 

5B.2.1. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen met 
uitzondering van scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen.  

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruim-
ten en openbare verharde ruimten,  socioculturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 

5B.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; 

- de bestaande of gewenste woondichtheid; 

- de inpassing in de omgeving; 
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5B.2.5. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

3.4 Regionaal bedrijventerrein Petroleum Zuid 

 

 

Artikel 5C.1. Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 

5C.1.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met watergebonden karakter. Het water-
gebonden karakter bestaat uit het gebruik van de waterweg voor het vervoer van een substantiële hoe-
veelheid basisgrondstoffen en/of (half) afgewerkte producten, of uit het gebruik van het water als sub-
stantieel onderdeel van het productieproces. 

De hoofdactiviteiten van deze bedrijven zijn: 

- productie en verwerking van goederen; 

- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen;  

- productie van energie energierecuperatie; 

- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie;  

- logistiek complementaire en logistiek ondersteunende activiteiten inclusief exploitatie van intermodale 
en laad- en losinfrastructuur; 

- afvalverwerking met inbegrip van recyclage.  

- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en 
voor de exploitatie van het specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en de bedrij-
ven zijn toegelaten. Daartoe worden ook de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor 
de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde gerekend. 

 

De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- kleinhandel 

- agrarische productie 

- autonome kantoren 

- verwerking en bewerking van mest of slib 

5C.1.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens 
aandacht besteed aan:  

- het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de verplichtingen inzake veilig-
heid; 

- de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te brengen in gemeenschappelijke gebouwen op het be-
drijventerrein; 
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- het groeperen en organiseren van parkeermogelijkheden in relatie tot de parkeervoorzieningen voor 
het voetbalstadion 

5C.1.3. Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
bedrijventerrein, zijn toegelaten. 

5C.1.4. Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de pro-
ductieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie heb-
ben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de toonzaal-
oppervlakte mag maximaal 500 m² zijn.  

5C.1.5. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten. 

5C.1.6. De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5000 m². 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor: 

- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen binnen de zone; 

- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen; 

- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen; 

- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere 
terreinoppervlakte verkrijgen; 

- percelen met aaneengesloten gebouwen of gebouwen die architectonisch een geheel vormen maar voor 
verschillende bedrijven bestemd zijn. 

5C.1.7. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

5C.1.8. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverle-
nende 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.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

5C.1.9. In het specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter zijn per perceel de vergun-
de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoering 
van de bestaande bedrijven. De bestaande vergunde handelingen, voorzieningen en inrichtingen worden 
toegelaten tot 31 december 2035. 

 

  

Artikel 5C.2. Gemengd regionaal bedrijventerrein  
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5C.2.1. Het bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: 

- productie, opslag en verwerking van goederen 

- productie van energie 

- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 

- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel 

- afvalverwerking met inbegrip van recyclage 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- kleinhandel 

- agrarische productie 

- autonome kantoren 

- verwerking en bewerking van mest of slib 

- verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen 

5C.2.2. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze rekening houden met zuinig ruimtegebruik. Daarbij wordt minstens 
aandacht besteed aan:  

- het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de verplichtingen inzake veilig-
heid; 

- de mogelijkheid om bepaalde diensten onder te brengen in gemeenschappelijke gebouwen op het be-
drijventerrein; 

- het groeperen en organiseren van parkeermogelijkheden in relatie tot de parkeervoorzieningen voor 
het voetbalstadion 

5C.2.3. Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen, inherent aan het functioneren van het 
bedrijventerrein, zijn toegelaten. 

5C.2.4. Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en gekoppeld aan de pro-
ductieactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie heb-
ben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximaal 10% van de gelijkvloerse 
bebouwde oppervlakte innemen, ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht, en de toonzaal-
oppervlakte mag maximaal 500 m² zijn. 

5C.2.5. Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het 
bewakingspersoneel is de niet-integratie toegelaten. 

5C. 2.6. De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5000 m². 

Uitzonderingen zijn toegestaan voor: 

- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen binnen de zone; 

- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen; 

- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen; 

- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere 
terreinoppervlakte verkrijgen; 

- percelen met aaneengesloten gebouwen of gebouwen die architectonisch een geheel vormen maar voor 
verschillende bedrijven bestemd zijn. 

5C.2.7. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha, wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverle-
nende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 



gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.12_00195_00001  42/52 
Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen 

ruimtelijke ordening, de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied en de realisatie van de publiek 
toegankelijke groenzone. 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie voor dit 
gebied moet een onderzoek bevatten naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maat-
regelen in het kader van een vrijwaring van de Grote Leigracht. 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

5C.2.8. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

5C.2.9. In functie van de ontsluiting van het bedrijventerrein wordt een verbinding voorzien tussen de 
Emiel Vloorstraat en de Schroeilaan. De pijlen duiden symbolisch aan welke plaatsen met elkaar verbon-
den moeten worden.  

Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassen van 
deze wegeninfrastructuur en aanhorigheden.  

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, 
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal 
openbaar vervoer, lokale dienstwegen, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

  

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

5C.2.10. De ontsluiting van de bedrijvenzones moet in het zuidwesten verlopen via een nieuwe aansluiting 
op de aan te leggen verbinding tussen de Emiel Vloorstraat en de Schroeilaan. De ontsluiting is symbo-
lisch weergegeven op het grafisch plan en geeft niet de exacte ligging van de weg. Vanaf deze nieuwe aan-
sluiting moet alle weginfrastructuur in het bedrijventerrein op minimum 30 meter afstand van de Hobo-
kense polder voorzien worden. 

 

 

 

 

Artikel 5C.3. Gebied voor stedelijke activiteiten 

5C.3.1. Het gebied is bestemd voor handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen 
en recreatieve voorzieningen. 

 SA 
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De activiteiten zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

- bij een concentratie van handelsactiviteiten wordt de totale bruto vloeroppervlakte van de verschillen-
de handelsactiviteiten samen beperkt tot 15.000 m², inclusief netto verkoopoppervlakte, reserve, tech-
nische en sociale lokalen, bureaus en andere handelsruimten. De minimale netto verkoopoppervlakte 
bedraagt 10.000 m². 

De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- wonen 

- afvalverwerkingsbedrijven 

- logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, fysieke distributie en groupage), groothandel en bedrijven 
met een hoog mobiliteitsprofiel en/of een grote parkeerbehoefte.      

5C.3.2. In het gebied is de aanleg en exploitatie van een multifunctioneel voetbalstadion met een maximale 
bezoekerscapaciteit van 40.000 toeschouwers toegelaten. Alle werken, handelingen en wijzigingen die 
nodig of nuttig zijn voor de aanleg of exploitatie van het multifunctioneel voetbalstadion zijn toegelaten, 

5C.3.3. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- De relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- De relatie met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen; 

5C.3.4. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van vol-
gende criteria: 

- zorgvuldig ruimtegebruik 

- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en de integratie met de publiek toegankelijke groenzone 
uit artikel 5C.2.7. 

- de afwerking van de gebouwen en de architecturale bakenfunctie langs de R1 en de Schelde  

- het groeperen en organiseren van parkeermogelijkheden in relatie tot de parkeervoorzieningen op het 
bedrijventerreinen  

5C.3.5. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverle-
nende 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. De inrichtingsstudie moet 
een parkeerplan bevatten waaruit blijkt dat de benodigde parkeerfaciliteiten in het gebied zelf of in de 
omgeving beschikbaar zijn.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. 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 be-
handeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

3C.3.6.  In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 
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5C.3.7.Tot een vergunning verleend is voor de ontwikkeling van een substantieel deel van het plangebied, 
zijn de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor de bedrijfsvoe-
ring van het bestaande bedrijf met uitsluiting van het oprichten van gebouwen en gelijkaardige construc-
ties. 

  

 

 

 

symbolische aanduiding in overdruk 

5C.3.8. De ontsluiting van het gebied voor stedelijke activiteiten en de bedrijvenzones moet in het ooste-
lijke deel verlopen via de D’Herbouvillekaai. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch 
plan en geeft niet de exacte ligging van de weg aan. 

  

 

Artikel 5C.4. Gebied voor spoorinfrastructuur 

5C.4.1. Dit gebied is bestemd voor  spoorinfrastructuur en aanhorigheden.  

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of 
aanpassing van de spoorinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wij-
zigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastruc-
turen, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen, jaagpaden, 
recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

5C.4.2. Na aanleg van de infrastructuur kunnen voor het gedeelte van de zone dat voorlopig niet werd 
benut, de voorschriften van de naastliggende bestemming toegepast worden. 

5C.4.3. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de spoorinfrastructuur gebruikt wor-
den, worden op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving.   

 

Artikel 5C.7.  

Doorheen de gebieden met bestemming WA, GRB en SA moet een publiek toegankelijke groenzone 
gerealiseerd worden van minimaal 14,5 ha. In deze groenzone zijn natuurontwikkeling en recreatief mede-
gebruik nevengeschikte functies.  

De publiek toegankelijke groenzone  is oost-west georiënteerd en moet een ecologische corridor waarma-
ken tussen de Hobokense Polder en de R1. Doorheen het gebied is een langzaam verkeerverbinding ver-
plicht onder de vorm van een fiets- en voetgangersverbinding. De langzaam verkeerverbinding moet een 
verbinding maken tussen de D’Herbouvillekaai en de Hobokense Polder.   

In de publiek toegankelijke groenzone zijn volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is – vergunbaar: 

- alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn 
voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu; 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken voor het 
publiek (paden, toegangsconstructies, wegwijzers, wegafsluitingen);  

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie (informatieborden, verrekij-
kers, …); 
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- werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor het beheersen van waterover-
last voor zover zij conform de principes van natuurtechnische milieubouw worden uitgevoerd en pas-
sen binnen een integraal waterbeheer; 

- de afbraak van bouwwerken of constructies; 

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegenis en leidingen, voor zover 
dit de bestaande natuurwaarden en de potenties voor natuurontwikkeling in het gebied niet in het ge-
drang brengt. 

 

4 Grootstedelijke functies 

4.1 Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater Immerzeel  

 

 

Artikel 6.1. Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater  

Het gebied is bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater.  

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de infrastruc-
tuur voor de zuivering van afvalwater zijn toegelaten. 

Daarnaast zijn toegelaten: het aanleggen van nieuwe nutsleidingen, het herstellen of heraanleggen van 
bestaande nutsleidingen. Bestaande nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk 
is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk mili-
eu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

 

  

Artikel 6.2. Gebied voor overstap 

Het gebied is bestemd voor een overstapplaats, met name een gebied voor uitwisseling tussen individueel 
en collectief vervoer.  

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of 
het aanpassen van de overstapplaats en bijbehorende technische voorzieningen evenals voor ecologische 
verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen en telecommunicatie-infrastructuur. 

Complementaire voorzieningen ter ondersteuning van het functioneren van de overstapplaats zijn toegela-
ten. 

Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de overstapplaats gebruikt worden, worden 
op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving. 
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In overdruk 

Artikel 6.3. Reservatiezone voor lijninfrastructuur 

Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van verkeers- en 
vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of 
aanpassing van die verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, 
handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, 
kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale 
dienstwegen, jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd ver-
keer toegelaten. De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de vergunningen 
die afgeleverd worden tijdelijke vergunningen zijn. 

In de reservatiezone worden de overstapplaats en de toegangsinfrastructuur voor de RWZI tijdelijk toege-
staan. Ten laatste tijdens de aanleg van de weginfrastructuur voor de A102 moeten de overstapplaats en 
de toegangsinfrastructuur voor de RWZI verwijderd zijn, tenzij ze de aanleg van de A102 niet hinderen. 

4.2 Gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving Cleydael  

 

 

Artikel 7.1. Gebied voor golfterrein  

Het gebied is bestemd voor aanleg en exploitatie van golfterreinen. Gebruik van het gebied voor andere 
sporten en laagdynamisch recreatief medegebruik is toegelaten voor zover dat de exploitatie van het golf-
terrein niet in het gedrang brengt. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg of exploitatie van golfter-
reinen en andere ermee verenigbare sporten zijn toegelaten, onverminderd de bepalingen over de zone in 
overdruk voor specifieke gebouwen en constructies. 

 

De volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten: 

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het 
gebied, natuureducatie, recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van 
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; 

- de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de 
landschapswaarden; 

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen. Bestaande 
openbare wegen en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de 
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid. 
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In overdruk 

Artikel 7.2. Gebied met overdruk natuurverweving  

Het in overdruk aangeduide gebied is een natuurverwevingsgebied waarbij de functies natuurbehoud en 
recreatie nevengeschikt zijn. 

In het als natuurverwevingsgebied in overdruk aangeduide gebied gelden de volgende bijkomende bepa-
lingen: 

- De voor functie recreatie vermelde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de 
natuurwaarden van het gebied in stand gehouden worden. 

- Het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies is niet toegelaten. 

- Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 
de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 

  

 

 

aanduiding in overdruk 

Artikel 7.3. Gebouwen en verharde parkeerplaatsen  

Gebouwen en verharde parkeerplaatsen voor de exploitatie van het golfterrein met overdruk natuurver-
weving die een vloeroppervlakte hebben groter dan 25 m², zijn alleen toegelaten in de zones, aangeduid in 
overdruk.  De ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van die gebouwen en con-
structies op de omgeving wordt geminimaliseerd.  

In de overdrukzone A moet de cultuurhistorische erfgoedwaarde van het kasteel Cleydael bewaard blijven. 
Bijkomende uitbreiding van de bebouwing buiten de bestaande bebouwde oppervlaktes is niet toegelaten. 

In de overdrukzone B  is het aantal bouwlagen beperkt tot één. Er kan enkel bebouwing of infrastructuur 
worden opgetrokken voor het stallen en onderhouden van golfvoertuigen en de realisatie van kleinschalige 
technische installaties zoals een kleinschalige waterzuivering, pompstation en een composteerinstallatie.  

 

4.3 Regionale luchthaven Antwerpen  

 

 

Artikel 8.1. Afbakeningslijn regionale luchthaven Antwerpen  

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot de regionale luchthaven Antwerpen.  

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op 
het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onver-
minderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe geweste-
lijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA’s worden vervangen. 

Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepa-
lingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de verbin-
dende waarde van die ruimtelijke structuurplannen. 
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Artikel 8.2. Luchthavengebied 

8.2.1. Het gebied is bestemd om te functioneren als luchthavengebied, als onderdeel van de regionale 
luchthaven Antwerpen. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van de bestemming en voor de exploitatie en het beheer van de luchthaven zijn toegelaten.   

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, 
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal 
openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

8.2.2. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de luchthaven gebruikt worden, wor-
den op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving. 

8.2.3. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de hand van volgende 
criteria: 

- zorgvuldig ruimtegebruik 

- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de gebouwen 

- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van gebouwen waar de bedrijfs- en lucht-
havenactiviteiten dit toelaten 

8.2.4. In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

 

 

 

Symbolische aanduiding in overdruk 

8.2.5 De ontsluiting van de luchthaven en de nabestemmingsfuncties gebeurt via de Luchthavenlei aan-
sluitend op de Diksmuidelaan. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan en geeft niet 
de exacte ligging van de weg aan.  Een verbinding naar de R11  is niet toegestaan uitgezonderd fietsver-
keer, hulpdiensten en openbaar vervoer. 

 

 

 

Artikel 8.3 Nabestemming parkgebied 

Mocht de regionale luchthaven Antwerpen ophouden als vliegveld te worden gebruikt, dan krijgt het ge-
bied de bestemming parkgebied. Het parkgebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de 
ontwikkeling van een park. Dit gebied heeft ook een sociale functie. 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Alle 
werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. 

L 
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De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in 
het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden landschapswaarden en natuurwaarden in 
het gebied bewaard blijven. 

 

 

 

 

 

Artikel 8.4 Nabestemming gebied voor stedelijke activiteiten  

Mocht de regionale luchthaven Antwerpen ophouden als vliegveld te worden gebruikt, dan krijgt het ge-
bied binnen deze aangeduide contour de bestemming gebied voor stedelijke activiteiten zoals bepaald in 
artikel 8.5, met uitsluiting van artikel 8.5.2. 

 

 

 

 

Artikel 8.5. Gebied voor stedelijke activiteiten 

8.5.1. Het gebied is bestemd voor bedrijfsactiviteiten, kantoren en diensten, hotel, congresfaciliteiten, 
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimten, socio-
culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.  

De volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

- wonen 

- de combinatie van hotel en congresfaciliteiten 

- kleinhandel 

- afvalverwerkingsbedrijven 

- logistiek (op- en overslag, voorraadbeheer, fysieke distributie en groupage), groothandel en bedrijven 
met een hoog mobiliteitsprofiel en/of een grote parkeerbehoefte.      

8.5.2. De totale bruto vloeroppervlakte ontwikkeling van het gebied voor stedelijke activiteiten is beperkt  
tot 110.000 m².  Als er voorafgaand aan de ontwikkeling van het gebied een garantie kan worden aange-
toond tot realisatie van een duurzame openbaar vervoerontsluiting, dan wordt de totale ontwikkelbare 
bruto vloeroppervlakte verruimd tot 120.000 m². 

8.5.3. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestem-
ming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omge-
ving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:  

- De relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- De relatie met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen; 

8.5.4. Bij vergunningsaanvragen voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat vanaf 1 ha  wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenen-
de overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruim-
telijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.  
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De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in 
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie bevat 
minstens 

- een voorstel voor de ordening van het gehele plangebied 

- een onderzoek naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader 
van het beheersen van de mobiliteitsproblematiek 

- een onderzoek naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader 
van de afwerking van de gebouwen en de architecturale bakenfunctie langs de R11 en de spoorweg.   

- een onderzoek naar en de effectief te nemen ruimtelijk, stedenbouwkundige maatregelen in het kader 
van het groeperen en organiseren van parkeermogelijkheden op het terrein  

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige ver-
gunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepas-
selijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een be-
staande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

8.5.5.  In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, 
voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzi-
gingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van de water-
systemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten 
voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

 

 

 

Symbolische aanduiding in overdruk 

8.5.6. De ontsluiting van het gebied voor stedelijke ontwikkeling gebeurt via een aansluitingscomplex op 
de R11. Een verbinding naar de Luchthavenlei is niet toegestaan uitgezonderd fietsverkeer, hulpdiensten 
en openbaar vervoer. De ontsluiting is symbolisch weergegeven op het grafisch plan en geeft niet de exac-
te ligging van de weg aan.  

8.5.7. De stedenbouwkundige vergunning kan maar worden afgeleverd van zodra de financiering gegaran-
deerd is voor de heraanleg van de kruispunten R11/Herentalsebaan, R11/Robianostraat en het ontslui-
tingscomplex voorzien in artikel 8.6. 

   

In overdruk 

Artikel 8.6. Reservatiegebied voor lijninfrastructuur 

Het gebied aangeduid in overdruk is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegeninfra-
structuur en aanhorigheden. 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of 
aanpassing van de wegeninfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infra-
structuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en 
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 
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Artikel 8.7. Enkelvoudige leiding 

In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor 
de aanleg,  de exploitatie en de wijzigingen van een ondergrondse transportleiding en haar aanhorigheden.  
De aanvragen voor vergunningen voor een transportleiding en aanhorigheden worden beoordeeld reke-
ning houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.   

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de exploitatie en wijzi-
gingen van de enkelvoudige leiding en haar aanhorigheden niet in het gedrang worden gebracht.
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