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Artikel 0 Algemene bepalingen
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte

Voorschriften
Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of beheer vast van het gebied waarop het plan
van toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer
en het grafische plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht.

Schaal en maatvoering
De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. Het grafisch plan is opgemaakt op basis van
het GRB. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter plaatse worden
vastgesteld. De op het plan expliciet weergegeven maten zijn evenwel bindend.

Bestaande gebouwen en functies
Verschillende bestaande constructies kunnen gehandhaafd blijven en/of
verbouwd binnen bestaand volume (cfr. definitie verbouwing Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening), mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden (vergund
of vergund geacht).

Aan de bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die al of niet voldoen
aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-,
instandhoudings- en verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande vergunde volume.
Uitbreiding van het bestaande vergunde volume is toegelaten voor zover de nieuwe volumes beantwoorden
aan de inrichtings- en beheersvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.
Bij herbouw van het gebouw moet de nieuwe bebouwing beantwoorden aan de inrichtingsvoorschriften van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan.
De bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte functies kunnen behouden blijven. Nieuwe functies
moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

Onder kleinschalige gebouwen en/of constructies dienstig voor openbaar nut
wordt
begrepen:
electriciteitscabines,
verdeelkasten,
publieke
informatiepanelen, barelen, camerabewaking, … met een maximale
grondoppervlakte van 10m². Deze gebouwen zijn enkel toegelaten in
aansluiting bij bestaande vergunde gebouwen; behalve in de zone ‘Openbaar
domein’ (Art.7 –deelplan 1, Art. 7 – deelplan 2, Art.3 deelplan 4 en Art.3
deelplan 5) en in aansluiting met het openbaar domein daar kan van dit
principe afgeweken worden.
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Gebouwen en constructies voor openbaar nut
Kleinschalige gebouwen en/of constructies dienstig voor openbaar nut, kunnen in elke bestemmingszone
worden toegelaten ongeacht de voorschriften van de betreffende zone, mits de kleinschaligheid hiervan
gewaarborgd is, hun integratie in de omgeving verzekerd is en mits ze in hun exploitatie en/of gebruik geen
fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving en aan de voorschriften van het betrokken gebied.
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Principes van duurzaam (ver)bouwen
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen, constructies en infrastructuur dienen op een duurzame wijze te worden
opgericht. De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of
hieraan wordt voldaan. Bij de beoordeling hiervan worden daarbij minstens de volgende criteria afgewogen:
Zuinig ruimtegebruik:


Het bouwen van nieuwe gebouwen op een compacte manier.



Het vermijden van onbenutte restruimten.



Het verweven van meerdere functies binnen een zelfde ruimte door te stapelen of
meervoudig ruimtegebruik voor zover mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Waterhuishouding:


Het voldoen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning aan de vigerende
decretale bepalingen met betrekking tot het integraal waterbeleid.



Het gebruik van (semi-)waterdoorlatende verhardingen bij het aanleggen van
buiteninfrastructuur. Bepaalde delen kunnen volledig aangelegd worden in nietwaterdoorlatende verhardingen in functie van vigerende sectorale wetgeving,
veiligheidsvoorschriften of normen voor de toegankelijkheid voor andersvaliden. Nietfunctionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden.

Energie aspecten:
Installaties voor energievoorzieningen zoals (zonnepanelen, zonneboilers, warmtekrachtkoppeling,
energiesystemen met warmte-koudeopslag en/of dubbele ventilatiestroom,…)dienen op een oordeelkundig
gekozen plaats in het deelplan ingeplant worden op voorwaarde dat:
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ze niet hinderlijk zijn bij het uitoefenen van de activiteiten in het deelplan;



ze de eenheid en de eigenheid van het landschap niet verstoren;



technische installaties aansluiten bij de gebouwen, tenzij dit vanuit technisch-functioneel
oogpunt onmogelijk is.



enkel toegelaten op bestande vergunde of vergund geachte gebouwen, in een
(overdruk)zone voor bebouwing (Art.2, 3, of 4 in deelplan 1; Art.2 of Art.3 in deelplan 3;
Art.2, Art.3 en Art.4 in deelplan 6); of in volgende zones waar gebouwen zijn toegelaten :
Art.1 in deelplan 2, Art.1 in deelplan 4 en Art.1 in deelplan 5).



de bijzondere esthetische en erfgoedwaarde van de bouwen niet aantasten.
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Landschappelijke integratie:
De realisatie van de landschappelijke integratie en maatregelen met betrekking ontsluiting, parkeren en
waterbeheersing worden als dusdanig samen met de aanvraag voor vergunningsplichtige werken
samengebracht in één dossier en aldus ontworpen als één coherent geheel.

Parkeervoorzieningen
Bij de aanvraag voor een nieuwe functie of de wijziging van de omvang van een functie, dient steeds te worden
aangetoond dat de parkeerbehoefte die deze functie teweegbrengt, op het eigen terrein kan worden
ondervangen. Enkel deelplan ‘Steenbakkerswoning en Pastorie Sint-Lenaerts kan hier van gemotiveerd afwijken,
maar moet in dat geval een compensatoire vergoeding betalen aan het gemeentebestuur, zoals vastgelegd in
het ‘Belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen’ conform de Verordening
Parkeren en Fietsenstallingen.
Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen zijn de parkeernormen uit de laatst goedgekeurde
parkeerverordening of laatst goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening die parkeernormen
en hoeveelheid fietsparkeerplaatsen bepaalt, van toepassing.
Eventuele afwijkingen van de verordening moeten in het kader van de stedenbouwkundige vergunning bekomen
worden.

Verlichting
Deelplannen ‘Domein De Eester’, ‘Domein Verbrand Hof’ en ‘Gemeentepark Brecht’
Doelstelling is dat de lichtbundel maximaal het te verlichten element verlicht
(gebouw, wandelpad) en niet verloren gaat in de ruimte (en dus lichthinder
veroorzaakt).
De verlichting wordt bij voorkeur neerwaarts gericht, strooilicht dient te
worden vermeden.

De verlichting van de gebouwen en terreinen kan te gebeuren in functie van veiligheid en toegankelijkheid en/of
in functie van beperkte sfeerverlichting van het hoofdgebouw van het domein. Gebouwen zonder
erfgoedwaarden kunnen geen klemtoonverlichting krijgen. Bij de plaatsing van de verlichting en de keuze van
het type verlichting dient rekening gehouden te worden met het beperken van de lichthinder voor de omgeving.
Inzake de mogelijkheden voor verlichting wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verlichtingsvormen (doel
wat verlichting moet worden):
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klemtoonverlichting van gebouwen met erfgoedwaarde
waar mogelijk word getracht om de verlichting van bovenuit te doen. Indien toch van onderuit wordt
verlicht moet de hoofdlichtbundel een meter onder de dakgoot blijven.
terreinverlichting: minimum 60% van het licht dat deze lampen uitzenden moet naar beneden zijn
gericht
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Deelplanen ‘Domein De Sadeleer’ en ’Domein Steenbakkershuis en de Pastorie’
De aard en het materiaalgebruik van de verlichtinginfrastructuur moet inpasbaar zijn in de omgeving.

Begripsomschrijving
Ten behoeve van de leesbaarheid van de voorschriften is hierbij volgende verklarende begrippenlijst
toegevoegd:
Bebouwingspercentage: (terreinbezetting) de verhouding van het grondoppervlak van één of meer
bouwwerken op één terrein of kavel ten aanzien van de oppervlakte van het terrein of de kavel.
Bestaande activiteiten: de vergunde, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte activiteiten op het moment
van inwerkingtreding van voorliggend RUP.
Bestemming: een doeleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of een kaveldeel
(bv. gebouw), die met behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond
wordt toebedeeld.
Bijgebouw: het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, in gebruik voor de
berging van goederen, gebruiksmiddelen, voertuigen, enz., die inherent verbonden zijn aan de bestemming
voorzien in de bestemmingszone. Het bijgebouw kan niet los van het hoofdgebouw bestaan.
Bouwdiepte: de diepte in meter tussen de uiterste voorgevel, samenvallend of evenwijdig met de bouwlijn en
de uiterste achtergevel, aan de buitenkant gemeten exclusief balkons en/of terrassen.
Bouwhoogte: de totale hoogte van een bouwwerk inclusief bovenzijde nok.

Voor de berekening van het bruto-bouwvolume wordt vertrokken vanaf het
gemiddelde maaiveld. Men kan namelijk te maken hebben met hellende
terreinen. Bij bewoonbare kelders dient het plafond gemiddeld 1m boven het
maaiveld te liggen. Als gewone kelder geldt bijvoorbeeld een ondergronds
gelegen wasruimte, berging of stookruimte

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering op gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met uitsluiting van onderbouw en zolder (ook al is deze
bewoonbaar).
Bruto – bouwvolume: Het bruto-bouwvolume wordt berekend met inbegrip van buitenmuren en dak, te
vertrekken van het gemiddelde maaiveld.
Bruto – vloeroppervlakte: De bruto vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakten
van alle vloerniveau ’s. De bruto vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan
het gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. Hierbij zijn buitenvlakken van de begrenzingen bepalend.
Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijke met wanden
omsloten ruimte vormt.
Hoofdgebouw
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Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat:


gebouwen en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien deze vergund of
vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft;



overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien tenminste negentig procent
van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren
en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het
maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een
rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht
zijn, ook wat de functie betreft.

Kavel: een kadastraal bekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan één eigenaar of een groep eigenaars
dat samen met de gebouwen een ononderbroken ruimtelijk geheel vormen.
Kleine landschapselementen: alle individuele biotische onderdelen met een beperkte oppervlakte of een klein
volume, die het landschap mee opbouwen en er een inhoud en identiteit aan geven.
Kroonlijst: de snijlijn tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak.
Kroonlijsthoogte: hoogte van een bouwwerk gemeten vanaf het maaiveld tot de bovenkant van de kroonlijst of
de dakrand bij een plat dak.
Nachthoreca: Voor horeca bestemde ruimtes, die in belangrijke mate ’s nachts (tussen 24 en 06 uur) bezoekers
aantrekken: discotheek, danscafé, …
Natuurtechnische milieubouw: het geheel van ingrepen om natuur te realiseren en/of om negatieve effecten
van infrastructuurwerken op de natuur te verminderen. Eerst wordt aan de hand van de bodem, het reliëf en de
waterhuishouding een gunstige uitgangssituatie gecreëerd voor de ontwikkeling van natuur (= milieubouw).
Vervolgens laat men de natuur zich ontwikkelen, al dan niet met behulp van een bepaald beheer (=
natuurtechniek).
Nettovloeroppervlakte: is de binnenmaats gemeten oppervlakte van de wooneenheid (exclusief buitenmuren,
gemene muren, kelders en zolders).
Nevenbestemming: een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de eerstgenoemde
bestemming en daardoor steeds minder dan de helft van de hoofdbestemming bedraagt.
Nok: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw.
Openbaar nut: een functie die het algemeen nut dient.
Op dezelfde plaats: de nieuwe woning moet opgericht worden op minstens drie kwart van de oppervlakte van
de bestaande woning, met inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen.
Rooilijn: de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen.
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Verbouwen: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan
de buitenmuren voor tenminste zestig procent behouden worden.
Vergund gebouw / constructie: een gebouw / constructie waarvan de kenmerken en functies overeenstemmen
met de stedenbouwkundige vergunning(en) en andere bouwvergunning(en) die ervoor zijn afgeleverd.
Verhardingen: Alle bodembedekkingsmaterialen die het grondoppervlak hard minder waterdoorlatend maken.
Verhardingspercentage: verhouding van alle verharde oppervlaktes samen ten aanzien van het terrein.
Verkrot: woningen, gebouwen of constructies worden beschouwd als verkrot als ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot ver- of herbouwen.
Woongelegenheid: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.
Zone: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat voor een bepaald,
door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is.
Zonegrens grens tussen twee bestemmingszones.
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Deelplan 1 Domein De Eester
Artikel 1 Kasteelpark
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: parkgebied

Bestemmingsvoorschriften
De zone voor kasteelpark is in hoofdzaak een cultuurhistorisch en
landschappelijk waardevolle groene ruimte.
Naast de ontsluiting en de zones voor bebouwing (in overdruk) is de inrichting
van de zone gericht op het behoud en de aanleg van groen met een parkachtig
karakter, het behoud van de erfgoedwaarden en het behoud en de
ontwikkeling van een open ruimte waarin zowel agrarisch gebruik als natuuren landschapsbeheer en juist de wisselwerking tussen beiden, het gebied tot
een waardevol geheel maken.

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het kasteelpark als groene
ruimte. Tevens is het gebied bestemd voor:






de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de landschap- en erfgoedwaarden,
voor alle werken en handelingen in het kader van integraal waterbeheer,
voor alle werken en handelingen in het kader natuurbehoud,
landbouw en
recreatief medegebruik.

Binnen de zones in overdruk zijn bijkomende functies toegelaten. Voor elke overdrukzone gelden zowel
bijkomende bestemmingsvoorschriften als bijkomende inrichtingsvoorschriften. Binnen de overdrukzones Art.2
‘Kasteel De Eester’ en Art.3 ‘Koetshuis de Eester en omgeving’ zijn echter dezelfde type functies toegelaten (al
gelden niet dezelfde inrichtingsvoorschriften). De cumulatie van functies in deze twee overdrukzones mag echter
niet leiden tot een parkeervraag die groter is dan de beschikbare ruimte. Bij de aanvraag voor een nieuwe functie
of de wijziging van de omvang van een functie binnen de overdrukzones ‘Kasteel de Eester’ (Art.2) of ‘Koetshuis
de Eester’ (Art.3), dient dan ook steeds te worden aangetoond dat de parkeerbehoefte die deze functie
teweegbrengt, kan worden ondervangen binnen het gebied ‘Art.5 Zone voor parking’ overdruk en/of in een zone
in directe aansluiting bij de Remise waarbij in de Zone voor parking maximaal 60 parkeerplaatsen kunnen worden
voorzien en in de nabijheid van de Remise maximaal 5 parkeerplaatsen.

Inrichtingsvoorschriften
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.
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Voor zover de ruimtelijk-ecologische en cultureel-landschappelijke draagkracht van het gebied bewaard blijft,
zijn ook volgende handelingen toegelaten:
Onder werken en specifieke constructies i.f.v. het landschappelijke en
horticulturele karakter van de zone wordt verstaan: boomgaard, moestuinen,
prieel, historische serres of serres met verwijzing naar historische situatie,
paviljoen, slotgracht, bruggen, ornamenten, …
Onder kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet toegankelijk maken van
het gebied voor educatief of recreatief medegebruik kan worden verstaan: het
verharden van paden met waterdoorlatende verharding, zitbanken,
infopanelen….






Er mogen geen verharde paden worden aangelegd in functie van
gemotoriseerde voertuigen i.f.v. beheer van het domein zoals gemotoriseerde
maaiwagen.


werken en specifieke constructies i.f.v. het landschappelijke en horticulturele karakter van de zone;
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, vuilbakken, bewegwijzering. indien deze voldoen aan
volgende criteria: De vormgeving past in een uniforme visie omtrent straatmeubilair die in relatie
staat tot het gehele domein;
Het aanbrengen van interne wegenis voor gemotoriseerd verkeer enkel en alleen in functie van de
directe ontsluiting van de gebouwen in de overdrukzones vanaf de wegen rond het domein én in
functie van de aanleg van een verbindingsweg tussen het kasteel en de Remise in functie de
bevoorrading van het kasteel en de remise (deze verbinding kan niet toegankelijk worden gesteld
voor bezoekers). Deze wegen hebben een breedte van maximum 5m die kan worden verhard in
natuurlijke of cultuurhistorisch verantwoorde materialen die waterdoorlatend zijn. Monoliete
verhardingen zoals asfalt en beton zijn niet toegestaan.
De inrichting van een speelbos.

Het herstellen, heraanleggen of plaatsen van (ondergrondse) nutsleidingen is toegelaten.
Onthaalinfrastructuur zoals infoborden of panelen, vlaggenmasten, verlichting, vuilbakken en bewegwijzering
kunnen worden toegestaan in deze zone indien de vormgeving past in een uniforme visie omtrent
straatmeubilair die in relatie staat tot het gehele domein.

Bebouwing
Binnen deze zone is de oprichting van gebouwen verboden, uitgezonderd:
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in de overdrukzones ‘Art.1’, ‘Art.2’ en ‘Art.3’.
bestaande vergunde of vergund geachte bijgebouwen kunnen behouden blijven en verbouwen
binnen bestaand volume. Eventuele verbouwing moeten gebeuren door een geïntegreerde
architectuur, waarbij de opbouw en de geleding van het volume t.o.v. het kasteel wordt
gerespecteerd.
Constructies worden verbouwd in natuurlijke of natuurlijk ogende materialen en dienen
landschappelijk te worden geïntegreerd in hun omgeving. Andere materialen worden enkel
toegestaan indien gemotiveerd vanuit de cultuurhistorische identiteit van de plek.
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Verhardingen:
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot de gebouwen.
Afwijkingen hiervan zijn mogelijk:



in de overdrukzones ‘Art.2’, ‘Art.3’,‘Art.4’ en ‘Art.5’.
voor de aanleg van zithoeken, voetwegen en fietspaden. Verhardingen worden maximaal uitgevoerd
in waterdoorlatende materialen en hebben een maximale breedte van 2.50m, behoudens voor
zithoeken die ruimer kunnen zijn, namelijk deze kunnen een maximale oppervlakte hebben van 10m²
.

Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn toegestaan indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik de waterbeheersing en of
het esthetisch karakter. Constructies en reliëfwijzigingen in functie van het waterbeheer en de waterberging
kunnen worden gerealiseerd voor zover een integratie in de historisch en landschappelijke omgeving wordt na
gestreefd.

Afsluitingen
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houtkant, heggen,
… Voor heggen worden enkel inheemse heggen toegestaan.
Onder afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van
het domein wordt verstaan: tuin- of parkomwalling.
Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.

Eventuele afsluitingen moeten de openheid binnen het kasteelpark maximaal waarborgen. Afsluitingen zijn
maximaal 2,00m hoog en bestaan uit natuurlijke materialen ten einde een landschappelijke integratie na te
streven. Dit eventueel in combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van geplastificeerde draad met een
max. hoogte van 2,00m.
Nieuwe betonnen afsluitingen of muurconstructies worden niet toegestaan.
Bestaande stenen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen behouden
blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.

Dreven
De dreven dienen te worden in standgehouden, waarbij de overige functies binnen het kasteeldomein de
dreefstructuur niet mogen hinderen noch de bomen mogen aantasten.
Aandacht wordt besteed aan het vrijzetten van de dreven (kappen onderbegroeiing).
De bestaande dreefbeplanting wordt maximaal bewaard omwille van cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarden.
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Met een enkele dreef wordt bedoeld:

Met een dubbele dreef wordt bedoeld:

Indien omwille van landschappelijke, cultuurhistorische, ziekten, plagen of o.a. veiligheidsreden het aanplanten
van nieuwe bomen is vereist dient gebruik gemaakt te worden van bomen met een stamomtrek van minimum
20/25.
Bij de werkzaamheden in de nabijheid van de bomen zullen maatregelen genomen worden teneinde de
bestaande bomen voldoende te beschermen.
Volgende dreven moeten minstens behouden en versterkt worden:




Bestaande kleine landschapselementen, bosfragmenten, dreven en
monumentale bomen worden maximaal gevrijwaard en geïntegreerd binnen
het parkachtig karakter van het domein.

Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden.

dubbele toegangsdreef naar het kasteel in de noordzijde van het domein, tevens opgenomen in een
apart artikel.Art.8
enkele dreef langs de zuidzijde van deze zone (zijde remise), ontsluitingsweg van o.a. landbouwbedrijf
en jeugdvereniging.
korte enkele dreef tussen bovenstaande dreef en remise.

Kleine landschapselementen, bosfragmenten en dreven
Het is niet toegelaten om kleine landschapselementen, bosfragmenten, monumentale bomen en dreven te
verwijderen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan deze, tenzij i.k.v. veiligheid, tenzij bij ziekte (het geval
van vegetatie) tenzij niet meer levensvatbaar (het geval van vegetatie).
Voor de dreven gelden specifieke inrichtingsvoorschriften zoals hierboven beschreven.
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.
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Artikel 2 Kasteel De Eester (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Bestemmingsvoorschriften

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Kasteelpark’. Deze overdruk wijzigt geen bestemming, maar legt extra
mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende
bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven
ongewijzigd.

Het kasteel wordt omwille van zijn belangrijke cultuurhistorische waarde in stand gehouden. Dit betekent dat
enkel werken en handelingen zijn toegelaten die verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van de
gebouwen. Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk:

In functie van het behoud van dit waardevol gebouw, worden de mogelijke
invullingen verbreed.

De zone is enkel bestemd voor laag-dynamische activiteiten.

Mogelijke vormen van eet- en/of drankgelegenheid zijn: café, restaurant,
multifunctionele ruimte van maximum 50m² waar kleinschalige feesten zoals
babyborrel georganiseerd kunnen worden.

Onder laag-dynamische activiteiten wordt verstaan dat zij dienen te fungeren
op het niveau van het kasteelpark De Eester en dat daarbij is voldaan aan
volgende voorwaarden:




geluidsimpact: geen sterk geluidsproducerende activiteiten zoals een
dancing, paintball, enz.;
verkeersimpact: activiteiten moeten afgestemd zijn op de
beschikbare parkeercapaciteit;
schaalniveau: opleggen van een maximum oppervlakte voor de
functies bv. voor de eetgelegenheid

Onder laag-dynamische socio-educatieve functies kan worden verstaan: kunstatelier, opvangtehuis voor jongeren, multifunctionele ruimte voor
verenigingen en organisaties, …
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Toegelaten activiteiten










Laagdynamische kamergerelateerde verblijfsrecreatie: meer specifiek B&B, gastenkamers en hotel.
Eet- en/of drankgelegenheid: De maximale oppervlakte ingenomen door permanente eet- en
drankgelegenheden samen (inclusief keuken, opslagruimte, productie, personeels- en opslagruimte)
bedraagt maximaal 400m². Er is een maximum van één eetgelegenheid binnen de ganse
bestemmingszone Art.1 Kasteelpark. Dit wel zeggen dat wanneer reeds binnen de overdrukzone Art.3
‘Koetshuis de Eester en omgeving’ een eetgelegenheid aanwezig is (enige andere zone waar dit is
toegelaten), er geen eetgelegenheid meer kan voorzien worden binnen de overdrukzone Art.2 ‘Kasteel
de Eester’.
Laag-dynamische socio-educatieve functies
Laag-dynamische bejaardenzorg en serviceflats
Kantoren en diensten
Wonen: met een maximum van 5 woongelegenheden met elk een nettovloeroppervlakte van minstens
200m² en van minstens 2,5m vrije hoogte.
Wonen in relatie tot de hogervermelde functies: één woning voor uitbater en/of medewerker en/of
conciërgewoning.

Niet -toegelaten activiteiten




Geluidsintensieve activiteiten
Nachthoreca
Autonome feestzaal
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Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een nieuwe functie in het kasteel, moet
aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig
integreerbaar is met de rest van het kasteel(park).
Binnen de overdrukzones Art.2 ‘Kasteel De Eester’ en Art.3 ‘Koetshuis de Eester en omgeving’ zijn dezelfde type
functies toegelaten (al gelden niet dezelfde inrichtingsvoorschriften). De cumulatie van functies in deze twee
overdrukzones mag echter niet leiden tot een parkeervraag die groter is dan de beschikbare ruimte. Bij de
aanvraag voor een nieuwe functie of de wijziging van de omvang van een functie binnen de overdrukzones
‘Kasteel de Eester’ (Art.2) of ‘Koetshuis de Eester’ (Art.3), dient dan ook steeds te worden aangetoond dat de
parkeerbehoefte die deze functie teweegbrengt, kan worden ondervangen binnen het gebied ‘Art.5 Zone voor
parking’ overdruk en/of in een zone in directe aansluiting bij de Remise waarbij in de Zone voor parking maximaal
60 parkeerplaatsen kunnen worden voorzien en in de nabijheid van de Remise maximaal 5 parkeerplaatsen.

Bij alle werkzaamheden binnen de zone dient een kwalitatief ruimtelijk en
architecturaal geheel te worden gerealiseerd. Daartoe dient bij een
vergunningsaanvraag getoetst te worden of de voorgenomen ingrepen een
bijdrage leveren aan de goede ruimtelijke ordening en de duurzame
instandhouding of versterking van de erfgoedwaarde van het domein. Deze
toetsing gebeurt minstens op basis van volgende criteria:


of het voorgenomen project ruimtelijk en functioneel inpasbaar is met wat
al gerealiseerd is binnen het gebied;



of het voorgenomen project ruimtelijk en functioneel kadert binnen de
mogelijke toekomstige ontwikkeling van de rest van het gebied;



of binnen het project voldoende maatregelen worden getroffen opdat de
erfgoedwaarde van de omgeving ongeschonden blijft of verhoogt.

Een voorbeeld van een specifieke constructie in functie van het garanderen van
de toegankelijkheid en veiligheid van het kasteel is een brandtrap of helling
voor rolstoelgebruikers.
Het gelijkvloerse niveau van het kasteel is grotendeels boven het
maaiveldniveau gelegen. De toegang tot het kasteel wordt dan ook ontsloten
via een trap.

Inrichtingsvoorschriften
Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen en constructies
Plaatsing van het gebouw
Instandhoudings- en renovatiewerkzaamheden zijn toegestaan voor zover de erfgoedwaarde van het kasteel
ongeschonden blijft of verhoogt.
Een beperkte uitbreiding van het kasteel of het oprichten van nieuwe constructies in aansluiting ermee is
toegelaten mits deze in het geheel worden geïntegreerd en waarbij de maximale uitbreiding is beperkt tot
uitbreiding van het gelijkvloers met een vloeroppervlakte van 150m². Aanvullend kunnen specifieke constructies
worden toegelaten in functie van het garanderen van de toegankelijkheid en veiligheid van het kasteel. De
uitbreiding moet door een kwaliteitsvolle en geïntegreerde architectuur gebeuren.
Elke vergunningsaanvraag voor uitbreiding moet de nood tot uitbreiding omstandig motiveren in de aanvraag.
Aansluitend kan een functioneel open lucht terras gerealiseerd worden met volgende maximumoppervlakte
(afhankelijk van de functie):



maximum 150m² in functie van horeca
maximum 50m² in functie van wonen.

Dit terras mag ook worden aangelegd boven het maaiveld in functie van het te laten aansluiten bij het
gelijkvloerse niveau van het kasteel. Het terras dient landschappelijk en architecturaal te worden ingepast met
het kasteel en met het omliggende kasteelpark, door een doordachte inrichting, vorm en materiaal gebruik.
Herbouw van het historische gebouw is niet toegestaan, tenzij na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar
of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw moet
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in dit geval geschieden op dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding tot het
oorspronkelijke historische gebouw.
Bijgebouwen
De oprichting van maximum één bijgebouw met een grondoppervlakte van maximum 100m², binnen een zone
van 80m rond het kasteel, is toegelaten op voorwaarde dat de bestaande onvergunde bijgebouwen gesloopt
worden. Constructies worden gerealiseerd in natuurlijke of natuurlijk ogende materialen en dienen
landschappelijk te worden geïntegreerd in hun omgeving. Andere materialen worden enkel toegestaan indien
gemotiveerd vanuit de cultuurhistorische identiteit van de plek.
Het oprichten van overige nieuwe bijkomende gebouwen of constructies in deze zone is niet toegestaan.
Welstand van gebouw en constructies
Er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in harmonie met de
bestaande gevels van het kasteel. Materialen voor gevels en dakbedekking zijn in overeenstemming met het
bestaande gebouw. Voor kleinere oppervlakten kan hiervan afgeweken worden in harmonie met de bestaande
materialen.
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houtkant, heggen,
… Voor heggen worden enkel inheemse heggen toegestaan.
Onder afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van
het domein wordt verstaan: tuin- of parkomwalling.
Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.

De historische en karakteristieke kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven mogen niet aangetast
worden. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.

Terreinaanleg
Private tuinen zijn in deze zone niet toegelaten, tenzij deze landschappelijk volledig geïntegreerd zijn in het
kasteelpark.
Verhardingen
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten, een inkomzone
en een terras in aansluiting met het kasteel.
Afsluitingen
Afsluitingen van private delen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit natuurlijke materialen ten einde een
landschappelijke integratie na te streven. Dit eventueel in combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van
geplastificeerde draad met een max. hoogte van 2,00m.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.
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Artikel 3 Koetshuis de Eester en omgeving (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Bestemmingsvoorschriften
Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Kasteelpark’. Deze overdruk wijzigt geen bestemming, maar legt extra
mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende
bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven
ongewijzigd.

De vergunde of vergund geachte gebouwen kunnen blijven behouden als onderdeel van het cultuurhistorische
landschap.
De zone is enkel bestemd voor laag-dynamische activiteiten.








Laagdynamische kamergerelateerde verblijfsrecreatie: meer specifiek B&B, gastenkamers en hotel.
Eet- en/of drankgelegenheid: De maximale oppervlakte ingenomen door permanente eet- en
drankgelegenheden samen (inclusief keuken, opslagruimte, productie, personeels- en opslagruimte)
bedraagt maximaal 400m². Er is een maximum van één eetgelegenheid binnen de ganse
bestemmingszone Art.1 Kasteelpark. Dit wel zeggen dat wanneer reeds binnen de overdrukzone Art.2
‘Kasteel De Eester’ een eetgelegenheid aanwezig is (enige andere zone waar dit is toegelaten), er geen
eetgelegenheid meer kan voorzien worden binnen de overdrukzone Art.3 ‘Koetshuis De Eester en
omgeving”.
Laag-dynamische socio-educatieve functies
Laag-dynamische bejaardenzorg en serviceflats.
Kantoren en diensten
Wonen: met een maximum van 2 woongelegenheden in deze overdrukzone.

Niet -toegelaten activiteiten




Geluidsintensieve activiteiten
Nachthoreca
Autonome feestzaal

Binnen de overdrukzones Art.2 ‘Kasteel De Eester’ en Art.3 ‘Koetshuis de Eester en omgeving’ zijn dezelfde type
functies toegelaten (al gelden niet dezelfde inrichtingsvoorschriften). De cumulatie van functies in deze twee
overdrukzones mag echter niet leiden tot een parkeervraag die groter is dan de beschikbare ruimte. Bij de
aanvraag voor een nieuwe functie of de wijziging van de omvang van een functie binnen de overdrukzones
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‘Kasteel de Eester’ (Art.2) of ‘Koetshuis de Eester’ (Art.3), dient dan ook steeds te worden aangetoond dat de
parkeerbehoefte die deze functie teweegbrengt, kan worden ondervangen binnen het gebied ‘Art.5 Zone voor
parking’ overdruk en/of in een zone in directe aansluiting bij de Remise waarbij in de Zone voor parking maximaal
60 parkeerplaatsen kunnen worden voorzien en in de nabijheid van de Remise maximaal 5 parkeerplaatsen.

Inrichtingsvoorschriften
Plaatsing van de gebouwen en gabariet/uitbreiding-verbouwingsmogelijkheden
De bestaande en vergunde gebouwen kunnen niet uitbreiden.

Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.

Herbouw op een gewijzigde locatie en nieuwbouw is niet toegestaan. Herbouw op dezelfde locatie is enkel
toegestaan na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging
van het historisch gebouw tot gevolg had. Bij al deze ingrepen komen immers de eenheid, waarden en zichten
van het waardevol landschappelijk geheel in het gedrang.
Het oprichten van nieuwe bijkomende gebouwen of constructies in deze zone is niet toegestaan.
Elke vergunningsaanvraag voor uitbreiding moet de nood tot uitbreiding omstandig motiveren in de aanvraag.
Welstand van gebouwen en constructies
Er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in harmonie met de
bestaande gevels en de omgeving.
De historische en karakteristieke kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven mogen niet aangetast
worden. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.
Verhardingen
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot het
hoofdgebouw en de bijgebouwen, waarbij de aanleg van een inkomzone en terras in aansluiting met de
woningen is toegelaten.
Afsluitingen
Afsluitingen (van private tuinen) zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit natuurlijke materialen ten einde een
landschappelijke integratie na te streven. Dit eventueel in combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van
geplastificeerde draad met een max. hoogte van 2,00m.

Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houtkant, heggen,
… Voor heggen worden enkel inheemse heggen toegestaan.
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Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.
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Artikel 4 Woningen in kasteelpark zonder erfgoedwaarde (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Kasteelpark’. Deze overdruk wijzigt geen bestemming, maar legt extra
mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende
bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven
ongewijzigd.

Bestemmingsvoorschriften
De vergunde of vergund geachte woningen blijven behouden als onderdeel van het cultuurhistorische
landschap. Ongeacht de ligging van de woningen zonder erfgoedwaarde gelden volgende bepalingen:
De woningen worden bestemd voor eengezinswoningen in een groene omgeving. Indien verzoenbaar met de
woonfunctie en de onmiddellijke omgeving kunnen volgende nevenbestemmingen worden toegestaan:
diensten of vrije beroepen, waarbij deze gezamenlijk maximaal 100m² in beslag nemen.

Inrichtingsvoorschriften
Plaatsing van de gebouwen
Het verbouwen of uitbreiden van de bestaande woningen kan éénmalig tot maximum 10% van het bestaande
vergunde volume in functie van het wooncomfort en dit tot een max. bruto bouwvolume van 1.000m³.
Elke vergunningsaanvraag voor uitbreiding moet de nood tot uitbreiding omstandig motiveren in de aanvraag.
Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder
om, die de quasi volledige vernietiging van het gebouw tot gevolg had.
Afmetingen van gebouwen en constructies
Bij verbouwen, uitbreiden of herbouw van de gebouwen gelden de huidige kroonlijsthoogte en bouwhoogte als
referentie.
Welstand van gebouwen en constructies
Er moet gebruik gemaakt worden van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in harmonie met de
bestaande gevels en de omgeving.
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Verhardingen
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot het
hoofdgebouw en de bijgebouwen, waarbij de aanleg van een inkomzone en terras in aansluiting met de
woningen is toegelaten.
Bijgebouwen
Aan de bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte bijgebouwen kunnen
onderhouds-, instandhoudings- en verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande vergunde
volume. De bijgebouwen kunnen echter niet uitbreiden.
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.

Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.

Afsluitingen
Afsluitingen van private tuinen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit natuurlijke materialen ten einde een
landschappelijke integratie na te streven. Dit eventueel in combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van
geplastificeerde draad met een max. hoogte van 2,00m. Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies
worden niet toegestaan.
Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.

Artikel 5 Zone voor parking (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Kasteelpark’. Deze overdruk wijzigt geen bestemming, maar legt extra
mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende
bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven
ongewijzigd.
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Bestemmingsvoorschriften
Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk: de aanleg van een parking. De omvang en
afmeting van de zone voor parking werd weergegeven op het grafisch plan evenals de te hanteren afstand ten
opzichte van de toegangsdreef. De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn echter indicatief. De
werkelijke ligging van de dreef zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter plaatse worden
vastgesteld. Het is echter cruciaal dat een minimale afstand ten opzichte van de dreef wordt gehanteerd.
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Inrichtingsvoorschriften
Er moeten zo veel mogelijk maatregelen getroffen worden om de bestaande
bomen van de hoofddreef niet te beschadigen.

Het groene karakter kan bijvoorbeeld worden nagestreefd door de
parkeerplaatsen aan te leggen in betongrasdallen opgevuld met gazon of grind,
of elementverharding met groene voegen (gras).

De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk te worden ingepast. De parking wordt gefaseerd
aangelegd en gedimensioneerd op basis van de parkeerbehoefte. Er kunnen maximaal 60 parkeerplaatsen
voorzien worden waarbij volgende inrichtingsvoorschriften gelden:






De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd in open lucht.
De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
Verhardingen worden tot een minimum beperkt, met name de noodzakelijke toegangen tot de
individuele parkeerplaatsen.
Het geheel dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte inrichting en materiaal
gebruik, met een overwegend groen karakter.
Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op de parkeerbehoefte.

Artikel 6 Agrarisch gebied
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: landbouwgebied

Bestemmingsvoorschriften
De gronden binnen deze zone zijn bestemd voor beroepslandbouw, in het bijzonder de grondgebonden
landbouw. De zone is tevens bestemd voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het open landschap.
Een landschappelijke inpassing van houtkanten en bomenrijen wordt nagestreefd, bij voorkeur verankerd aan
de trage wegen.
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Inrichtingsvoorschriften
Het agrarisch landschap rondom het kasteelpark wordt maximaal gevrijwaard
van bijkomende bebouwing, zodat het zicht op de relictzone niet verstoord
wordt. De bestaande landbouwbedrijven (die gelegen zijn binnen het
plangebied of gelegen zijn op percelen die grenzen aan het plangebied) mogen
uitbreiden binnen deze zone mits aandacht voor landschappelijke inpassing).

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van
landbouwbedrijven zijn toegelaten.
Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de woning van de exploitanten
bevatten, alsook verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten voor zover die een
integrerend deel van het grondgebonden landbouwbedrijf uitmaken.
Het oprichten van nieuwe landbouwbedrijven en bijhorende constructies is verboden, gelet op het bouwvrije
karakter. Nieuwe gebouwen en constructies in functie van landbouwbedrijfsvoering (bedrijfsgebouwen, loods,
etc…) zijn enkel toegelaten als uitbreiding bij een bestaand landbouwbedrijf.
Verder kunnen bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en constructies worden
herbouwd en worden uitgebreid in functie van de exploitatie, mits de kroonlijsthoogte van de gebouwen wordt
afgestemd op deze van het huidige vergunde of vergund geachte gebouw.
De bestaande bedrijfswoning kan worden herbouwd en uitgebreid tot maximum 1.000m³.
Bestaande kleine landschapselementen, in het bijzonder bestaande hoogstambomen en bestaande inheemse
beplanting, dienen te worden behouden. Het is niet toegelaten om kleine landschapselementen,
bosfragmenten, monumentale bomen en dreven te verwijderen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan
deze, tenzij i.k.v. veiligheid, tenzij bij ziekte (het geval van vegetatie) tenzij niet meer levensvatbaar (het geval
van vegetatie).
Aanplantingen zijn enkel toegelaten met streekeigen en standplaatsgebonden beplanting, in functie van de
ontwikkeling en het behoud van transparante schermen van al dan niet opgaande vegetatie, onder de vorm van
kleine landschapselementen (houtkanten, solitaire of (lijnvormig) gegroepeerde hoogstambomen, …).
Enkel verhardingen die noodzakelijk zijn in het kader van de bestemming kunnen toegelaten worden indien deze
verenigbaar zijn met het landschappelijk karakter van deze zone.
Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk maken van de terreinen in functie
van de bestemming (toegangspoortjes, afsluitingen, etc.) en het realiseren van onverharde voetwegen en
wandelpaden is toegestaan;
Alle werken, handelingen, voorzieningen, maatregelen en functiewijzigingen die nuttig zijn voor de
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en de waterbeheersing zijn toegelaten.
Het oprichten van schuilhokken voor dieren voor een aaneengesloten graasweide van min. 50 are is toegestaan.
Voor deze schuilhokken geldt het gebruik van hout of natuurlijk ogende materialen.
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Artikel 7 Openbaar domein
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur

Bestemmingsvoorschriften
Deze gronden zijn bestemd voor wegen met verkeers- of verblijfsfunctie en de daarbij horende ruimtes,
eventueel plaatselijk verruimd tot openbare parkeerplaats, voet- en fietspaden, subzones met verkeersarm of
verkeersvrij karakter en openbaar groen.

Inrichtingsvoorschriften
Het openbaar domein wordt aangelegd en ingericht overeenkomstig de goedgekeurde gemeentelijke
reglementeringen. Alle constructies zijn er verboden, met uitzondering van verlichtingsapparatuur,
straatmeubilair, e.d.
Binnen het openbaar domein gevormd door wegen, straten en voetwegen kunnen ondergrondse nutsleidingen
zoals elektriciteit, gas, water, distributie, telefoon en riolering aangelegd worden.

Artikel 8 Zichtas (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: niet van toepassing (overdruk)

Inrichtingsvoorschriften
Deze aanduidingen op het grafisch plan geven aan waar zichtrelaties moeten bewaard blijven.
Langsheen het tracé van de zichtas zijn geen constructies noch hoogstammige vegetatie toegelaten, met
uitzondering van de bestaande vergunde of vergunde geachte constructies en bestaande hoogstammen. Voor

2298433035 / stedenbouwkundige voorschriften
RUP waardevolle domeinen – ontwerp

24 van 61
september ’18

het overige zijn alle handelingen, werken en wijzigingen toegelaten conform de voorschriften van artikel 1
zolang de zichtas niet onderbroken wordt.

Artikel 9 Toegangsdreef (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Bestemmingsvoorschriften
De zone is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling of het herstel van de historische dreef.

Inrichtingsvoorschriften
Alle werken en handelingen of wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de voor de instandhouding, de
ontwikkeling of het herstel van de historische dreef zijn toegelaten. De centrale ontsluitingsas binnen de
dreefstructuur, heeft een breedte van maximum 5m die kan worden verhard in natuurlijke of cultuurhistorisch
verantwoorde materialen die waterdoorlatend zijn. Monoliete verhardingen zoals asfalt en beton zijn niet
toegestaan.
De dreef dient te worden in standgehouden, waarbij de overige functies binnen het kasteeldomein de
dreefstructuur niet mogen hinderen noch de bomen mogen aantasten.
Aandacht wordt besteed aan het vrijzetten van de dreef (kappen onderbegroeiing) en het voldoende afstand
bewaren met constructies en gebouwen.
Onthaalinfrastructuur zoals infoborden of panelen, vlaggenmasten, verlichting, vuilbakken en bewegwijzering
kunnen worden toegestaan op de centrale toegangsdreef indien de vormgeving past in een uniforme visie
omtrent straatmeubilair die in relatie staat tot het gehele domein.
Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen aangelegd worden.
Aanleg dreef
De bestaande dreefbeplanting wordt maximaal bewaard omwille van cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarden. Indien omwille van landschappelijke, cultuurhistorische, ziekten, plagen of o.a.
veiligheidsreden het aanplanten van nieuwe bomen is vereist dient gebruik gemaakt te worden van bomen met
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een stamomtrek van minimum 20/25. De keuze van de nieuwe bomen dient te gebeuren in overleg met de
administratie die zich ontfermt over het onroerend erfgoed.
Bij de werkzaamheden in de nabijheid van de bomen zullen maatregelen genomen worden teneinde de
bestaande bomen voldoende te beschermen.

Artikel 10 Trage weg - indicatieve aanduiding (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)
Deze zone vervult een verkeersfunctie voor niet-gemotoriseerd verkeer en voor de ontsluiting van de
aanpalende percelen voor voetgangers en fietsers. Een verkeersfunctie als doorgaande wegverbinding is enkel
toegestaan voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Het indicatief tracé wordt aangegeven op het grafisch plan.

Artikel 11 Waterloop
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur

Bestemmingsvoorschriften
De zone voor waterloop is bestemd voor waterberging en afvoer van het oppervlaktewater. De zone is bestemd
voor een waterloop en haar oevers gelegen in open bedding en geflankeerd door de nodige oeverstroken. De
waterloop dient optimaal te worden behouden voor waterberging en afvoer van het oppervlakte water
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Inrichtingsvoorschriften
Voor de inrichting van de waterloop worden principes van natuurtechnische milieubouw gehanteerd. In deze
zone zijn enkel constructies en werken toegelaten voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van de
waterloop.
De noodzakelijke overbruggingen in functie van de toegankelijkheid zowel voor mechanisch als niet-mechanisch
verkeer kan worden voorzien.
Het open karakter van de beek wordt maximaal gerespecteerd. De oeverzones worden zoveel als mogelijk
ingericht en beheerd op een ecologische verantwoorde wijze. Natuurontwikkeling is mogelijk in deze zone, de
oevers krijgen dan een natuurlijk karakter.
Binnen een zone van 5m langs weerzijden van de waterloop, gemeten vanaf de kruin van de waterloop, moet
de toegang tot de waterloop door machines voor het beheer van de waterloop onverhinderd mogelijk zijn.
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Deelplan 2 Domein Verbrand Hof
Artikel 1 Agrarisch gebied ‘Verbrand hof’
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: landbouwgebied

Bestemmingsvoorschriften
De site van het Verbrand Hof wordt omwille van zijn bijzondere
landschappelijke en historische waarden als geheel in stand gehouden. Dit
betekent dat enkel activiteiten worden toegelaten die fungeren op het niveau
van het Verbrand Hof.
De bestaande vergunde functies kunnen behouden blijven. Bij uitbreiding,
herbouw, nieuwbouw of bij aanvraag van een functiewijziging gelden de
inrichtingsvoorschriften van dit RUP. Nieuwe activiteiten moeten
beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Zowel agrarische als para-agrarische functies zijn toegelaten. Concretere
toelichting over wat agrarische functies inhouden is opgenomen in de
wetgeving rond het gewestplan (koninklijk besluit van 28/12/1972 en
bijhorende omzendbrieven, 08/07/1997 en latere wijzigingen). Met betrekking
tot bedrijven gerelateerd aan het houden van paarden kunnen we concluderen
dat de hoofdactiviteit gericht moet zijn op het fokken en/of houden van
paarden (en dus niet op een recreatief karakter). Zo worden maneges niet
meer beschouwd als para-agrarische activiteiten.

Toegelaten activiteiten
De gronden binnen deze zone zijn bestemd voor beroepslandbouw, in het bijzonder de grondgebonden
landbouw. Hierbij zijn volgende nevenbestemming toegelaten:



Wonen, waarbij maximum twee woongelegenheden gerealiseerd mogen worden met een maximum
volume van 1.250m³.
Thuiskantoren voor de bewoners met een maximum oppervlakte van 100m².

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een nieuwe functie in deze zone, moet
aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig
integreerbaar is met de rest van het domein.

Inrichtingsvoorschriften
De inrichting van het terrein dient in overeenstemming te zijn met de toegelaten activiteiten.
Inrichtingsvoorschriften Algemeen
De bestaande vergund of vergund geachte gebouwen kunnen niet uitbreiden, uitgezonderd uitbreiding i.f.v.
veiligheid of om te voldoen aan de geldende milieureglementering.
Het oprichten van nieuwe bijkomende gebouwen of constructies in deze zone is niet toegestaan.

De totaalvisie kan worden uitgewerkt middels een inrichtingsplan waarbij de
volledige landschappelijke integratie van de gebouwen als één geheel binnen
de site wordt ontworpen en gerealiseerd.
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Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder
om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had.
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Niet bebouwde ruimte
De niet bebouwde delen van de zone worden aangelegd als tuin / groenzone of verhard in functie van de aanleg
van terrassen, toegangen of parkeerplaats.
Enkel verhardingen die noodzakelijk zijn in het kader van de bestemming kunnen toegelaten worden indien deze
verenigbaar zijn met het landschappelijk karakter van deze zone.
Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk maken van de terreinen in functie
van de bestemming (toegangspoortjes, afsluitingen, etc.) en het realiseren van onverharde voetwegen en
wandelpaden is toegestaan;
Alle werken, handelingen, voorzieningen, maatregelen en functiewijzigingen die nuttig zijn voor de
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en de waterbeheersing zijn toegelaten
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden.

Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.

Verhardingen
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten, waarbij de aanleg
van een inkomzone en terras in aansluiting met de gebouwen is toegelaten.
Afsluitingen
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.
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Afsluitingen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit gevelsteen in aansluiting met het gebouw of uit natuurlijke
materialen eventueel in combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van geplastificeerde draad ten einde
een landschappelijke integratie na te streven.
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Artikel 2 Agrarisch gebied - bouwvrij
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: landbouwgebied

Bestemmingsvoorschriften
Een bouwvrij karakter wordt vooropgesteld, nieuwe landbouwbedrijven of
exploitatiewoningen zijn niet toegelaten, herbouwen of uitbreiden van
bestaande bedrijven is wel toegestaan. Dit is reeds bestaand landbouwgebied
volgens gewestplan, maar door dit op te nemen en het bouwvrije karakter
ervan te benadrukken, wordt het waardevolle open landschap rondom de kern
gewaarborgd.

Het agrarisch landschap rondom het Verbrand Hof wordt maximaal
gevrijwaard van bijkomende bebouwing, zodat het zicht op de erfgoedsite niet
verstoord wordt. De bestaande landbouwbedrijven (die gelegen zijn binnen
het plangebied of gelegen zijn op percelen die grenzen aan het plangebied)
mogen uitbreiden binnen deze zone mits aandacht voor landschappelijke
inpassing). Het oprichten van nieuwe landbouwbedrijven en bijhorende
constructies is verboden, gelet op het bouwvrije karakter met uitzondering van
de oprichting van open constructies in kader van de beroepslandbouw (zoals
bv. tredmolen, buitenpiste,…). Nieuwe gebouwen en constructies in functie
van landbouwbedrijfsvoering (bedrijfsgebouwen, loods, etc…) zijn enkel
toegelaten als uitbreiding bij een bestaand landbouwbedrijf. Verder kunnen
bestaande hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen en
constructies worden herbouwd en worden uitgebreid in functie van de
exploitatie, mits de kroonlijsthoogte van de gebouwen wordt afgestemd op
deze van het huidige vergunde of vergund geachte gebouw.

De gronden binnen deze zone zijn bestemd voor beroepslandbouw, in het bijzonder de grondgebonden
landbouw. De zone is tevens bestemd voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het open landschap.
Een landschappelijke inpassing van houtkanten en bomenrijen wordt nagestreefd, bij voorkeur verankerd aan
de trage wegen.

Inrichtingsvoorschriften
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van
landbouwbedrijven zijn toegelaten, m.u.v. oprichting van gebouwen en gesloten constructies.
Nieuwe gebouwen en constructies in functie van landbouwbedrijfsvoering (bedrijfsgebouwen, loods, serres,
etc…) zijn niet toegelaten, met uitzondering van de oprichting van open constructies in kader van de
beroepslandbouw (zoals bv. tredmolen, buitenpiste,…).
Bestaande kleine landschapselementen, in het bijzonder bestaande hoogstambomen en bestaande inheemse
beplanting, dienen te worden behouden. Het is niet toegelaten om kleine landschapselementen,
bosfragmenten, monumentale bomen en dreven te verwijderen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan
deze, tenzij i.k.v. veiligheid, tenzij bij ziekte (het geval van vegetatie) tenzij niet meer levensvatbaar (het geval
van vegetatie).
Aanplantingen zijn enkel toegelaten met streekeigen en standplaatsgebonden beplanting, in functie van de
ontwikkeling en het behoud van transparante schermen van al dan niet opgaande vegetatie, onder de vorm van
kleine landschapselementen (houtkanten, solitaire of (lijnvormig) gegroepeerde hoogstambomen, …).
Enkel verhardingen die noodzakelijk zijn in het kader van de bestemming kunnen toegelaten worden indien deze
verenigbaar zijn met het landschappelijk karakter van deze zone.
Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk maken van de terreinen in functie
van de bestemming (toegangspoortjes, afsluitingen, etc.) en het realiseren van onverharde voetwegen en
wandelpaden is toegestaan;
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Alle werken, handelingen, voorzieningen, maatregelen en functiewijzigingen die nuttig zijn voor de
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en de waterbeheersing zijn toegelaten.
Voor zover de cultureel-landschappelijke draagkracht van het gebied bewaard blijft, zijn ook volgende
handelingen toegelaten:




Door het beperken van de hoogte en het gebruiken van aangepaste
‘afsluitingen’ (bv. veeraster, klaphekje…) kan de visuele impact beperkt
worden.
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: afsluitingen in
kastanjehout, houtkant, heggen,…

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, vuilbakken, bewegwijzering. indien deze voldoen aan
volgende criteria: De vormgeving past in een uniforme visie omtrent straatmeubilair die in relatie
staat tot het gehele domein;
hierbij dienen minstens volgende missing-links te worden aangelegd:
o herstel buurt- en voetweg nr. 84
o herstel buurt- en voetweg nr.166
o missing link tussen buurt- en voetweg nr.166 en buurt –en voetweg nr. 84

Eventuele afsluitingen moeten de landschappelijke openheid van de open ruimte maximaal waarborgen. Verbod
voor dichte, zichtafnemende afsluitingen. Toegelaten vormen van afsluitingen:




Schrikdraad of draadafsluitingen met een maximale hoogte van 1,40 meter.
Afsluitingen in natuurlijke materialen met een maximale hoogte van 1,40 meter

Artikel 3 Waterloop
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur

De waterloop ’t Waterstraatje krijgt een eigen zone zodat een goed beheer
mogelijk blijft en de watervoerende functie wordt gegarandeerd.
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Bestemmingsvoorschriften
De zone voor waterloop is bestemd voor waterberging en afvoer van het oppervlaktewater. De zone is bestemd
voor een waterloop en haar oevers gelegen in open bedding en geflankeerd door de nodige oeverstroken. De
waterloop dient optimaal te worden behouden voor waterberging en afvoer van het oppervlakte water.
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Inrichtingsvoorschriften
Voor de inrichting van de waterloop worden principes van natuurtechnische milieubouw gehanteerd. In deze
zone zijn enkel constructies en werken toegelaten voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van de
waterloop.
De noodzakelijke overbruggingen in functie van de toegankelijkheid zowel voor mechanisch als niet-mechanisch
verkeer kan worden voorzien.
Het open karakter van de beek wordt maximaal gerespecteerd. De oeverzones worden zoveel als mogelijk
ingericht en beheerd op een ecologische verantwoorde wijze. Natuurontwikkeling is mogelijk in deze zone, de
oevers krijgen dan een natuurlijk karakter.
Binnen een zone van 5m langs weerzijden van de waterloop, gemeten vanaf de kruin van de waterloop, moet
de toegang tot de waterloop door machines voor het beheer van de waterloop onverhinderd mogelijk zijn.

Artikel 4 Bouwvrije zone voor de ruiming waterloop (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

De waterloop ’t Waterstraatje krijgt een eigen zone zodat een goed beheer
mogelijk blijft en de watervoerende functie wordt gegarandeerd.

Bestemmingsvoorschriften
De zone vervult een functie met betrekking tot de noodzakelijke ruiming van de waterloop.
Alle constructies, behoudens deze in functie van het beheer van de waterloop zijn hier verboden.

In aansluiting met de zone voor waterloop kan tevens een retentiezone worden uitgewerkt voor de tijdelijke
buffering van overtollig oppervlaktewater. De werken en constructies die hiervoor noodzakelijk zijn, kunnen
worden gerealiseerd.

2298433035 / stedenbouwkundige voorschriften
RUP waardevolle domeinen – ontwerp

32 van 61
september ’18

Inrichtingsvoorschriften
De inrichting is in overeenstemming met de noodzakelijke ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de
waterloop en voor het spreiden van de ruimingsproducten. Hiertoe dient ten opzichte van de kruin van de
waterloop een strook met een breedte van 5m te worden vrijgehouden. Bij eventuele verlegging van de
waterloop blijft de zone steeds gekoppeld aan de waterloop en blijven de voorschriften van toepassing.
Alle constructies en werken zijn verboden, behoudens deze in functie van de inrichting, de veiligheid en het
beheer van de waterloop alsook de noodzakelijke overbruggingen in functie van de toegankelijkheid.
Binnen de zone zijn alle vormen van verhardingen en toegangen voor mechanisch verkeer verboden, met
uitzondering van noodzakelijke doorgangen voor veiligheidsdiensten en onderhoudsverkeer.
Afsluitingen dienen op een afstand van minimaal 1,00m van de kruin van de waterloop te worden ingericht.
Afsluitingen langsheen de waterloop mogen niet hoger zijn dan 1,50m.

Artikel 5 Zone voor parking (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 2 –
‘Agrarisch gebied - bouwvrij’. Deze overdruk wijzigt geen bestemming, maar
legt extra mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften op binnen de
onderliggende bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de
grondbestemmingen blijven ongewijzigd.
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Bestemmingsvoorschriften
Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk:
Toegelaten activiteiten
De aanleg van een parking.

33 van 61
september ’18

Inrichtingsvoorschriften
Voorbeelden van halfverharding voor de aanleg van de parkeerplaatsen
grindgazon, grasdallen, enz. Waar mogelijk worden ze onverhard aangelegd;.

De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk te worden ingepast. De parking wordt gefaseerd
aangelegd en gedimensioneerd op basis van de parkeerbehoefte. Er kunnen maximaal 20 parkeerplaatsen
voorzien worden waarbij volgende inrichtingsvoorschriften gelden:





De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd in open lucht.
De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
Verhardingen zijn enkel toegelaten voor de interne wegenis en de noodzakelijke toegangen. De
individuele parkeerplaatsen mogen enkel in onverhard of in halfverharding worden aangelegd.
Het geheel dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte inrichting en materiaal
gebruik, met een overwegend groen karakter.

Artikel 6 Openbaar domein
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur

Bestemmingsvoorschriften
Deze gronden zijn bestemd voor wegen met verkeers- of verblijfsfunctie en de daarbij horende ruimtes,
eventueel plaatselijk verruimd tot openbare parkeerplaats, voet- en fietspaden, subzones met verkeersarm of
verkeersvrij karakter en openbaar groen.

Voorbeelden van elementverharding zijn: kasseien, platines, gebakken klinkers,
enz. Voorbeelden van monolietverharding zijn: asfalt, beton, enz.
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De aangewende verhardingsmaterialen voor de openbare weg moeten kaderen in een integrale visie inzake
materiaalgebruik en straatmeubilair op het ganse plangebied, met respect voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Hierbij geniet het gebruik van elementverharding de voorkeur op monolietverharding.
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Inrichtingsvoorschriften
Het openbaar domein wordt aangelegd en ingericht overeenkomstig de goedgekeurde gemeentelijke
reglementeringen. Alle constructies zijn er verboden, met uitzondering van verlichtingsapparatuur,
straatmeubilair, e.d.
Binnen het openbaar domein gevormd door wegen, straten en voetwegen kunnen ondergrondse nutsleidingen
zoals elektriciteit, gas, water, distributie, telefoon en riolering aangelegd worden.

Artikel 7 Te behouden ringgracht (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: niet van toepassing (overdruk)

Bestemmingsvoorschriften
Het behoud van de historische ringgracht wordt voorop gesteld
In geval van tegenstrijdigheden met de onderliggende zone, primeert het artikel ‘Art.7: Te behouden ringgracht
(overdruk)’.
Ter hoogte van de waterloop zijn alle werken en handelingen mogelijk in functie van het behoud van een
historisch relict.
Het oorspronkelijke patroon dient maximaal te worden behouden.
Voor de inrichting van de waterloop worden principes van natuurtechnische milieubouw gehanteerd. Het
verleggen, herprofileren of heropenen van grachten of waterlopen is enkel toegestaan voor zover deze kaderen
in het herstel van de historische gracht.
De zone is bouwvrij met uitzondering van constructies en werken gericht op de inrichting, de veiligheid en het
beheer van de waterloop.
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Artikel 8 Waardevolle bomenrij
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: niet van toepassing (overdruk)

Bestemmingsvoorschriften
Het behoud van dit kleine landschapselement, namelijk de bomenrij, wordt voorop gesteld. Het is niet
toegelaten om (delen van) dit landschapselement te verwijderen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan
deze, tenzij i.k.v. veiligheid, tenzij bij ziekte (het geval van vegetatie) tenzij niet meer levensvatbaar (het geval
van vegetatie).
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Deelplan 3 Domein De Sadeleer
Artikel 1 Woongebied met waardevol karakter
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: woongebied

Het landhuis biedt te weinig mogelijkheden om voldoende hedendaagse
invullingen te creëren. Gezien de ligging in aansluiting met een woonkern en
langsheen een verbindingsweg; wordt uitbreiding van de bebouwing hier
inpasbaar geacht.
Wonen kan zowel onder de vorm van groepsbonden eengezinswoningen,
cohousing als appartementen.
Onder laag-dynamische verblijfsrecreatie wordt verstaan: B&B, hotel,
gastenkamers,…
Onder laag-dynamische socio-educatieve functies kan worden verstaan: kunstatelier, muziekacademie, opvangtehuis voor jongeren, multifunctionele ruimte
voor verenigingen en organisaties, …
Onder een laag-dynamische zorgfunctie kan worden verstaan: een centrum
voor (drugs)-verslaafden, een leefconcept voor mindervaliden, een tehuis voor
mensen met psychiatrische stoornissen, een revalidatiecentrum, aanleunflats,
een rust- en verzorgingscentrum, … al deze functies mogen slechts een beperkt
aantal kamers hebben zodat de schaal en ruimtelijke draagkracht niet
overschreden wordt.

De historische hiërarchische relatie tussen de twee gebouwen moet behouden
blijven. De conciërgewoning moet ondergeschikt fungeren aan de bebouwing
centraal in gebied.
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Bestemmingsvoorschriften
De zone is bestemd voor wonen naast zorgwonen en aan wonen verwante voorzieningen. Onder aan het wonen
verwante voorzieningen wordt verstaan: diensten en vrije beroepen, kantoorfunctie, laagdynamische
verblijfsrecreatie, laag-dynamische socio-educatieve functies en laag-dynamische zorgfuncties. Deze dienen niet
gekoppeld te zijn aan het wonen en worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.
Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan de eigen gegenereerde parkeerbehoefte, die volledig opgevangen
worden op eigen terrein. Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen zijn de parkeernormen uit de
stedenbouwkundige parkeer verordening van Brecht van toepassing. Eventuele afwijkingen van de verordening
moeten in het kader van de stedenbouwkundige vergunning bekomen worden.
Het aantal parkeervoorzieningen staat in relatie tot de gerealiseerde vloeroppervlakte en aard van de
activiteiten en zal worden afgetoetst op niveau van de vergunningsaanvraag. De parkeerplaatsen worden
aangelegd in open lucht binnen Art.4, in open lucht binnen Art.1, of ondergronds binnen Art.1. De
parkeerbehoefte die ontstaat als gevolg van een eventuele uitbreiding van het hoofdgebouw (deelzone A), moet
ondergronds gerealiseerd worden
Binnen de zone wordt een onderscheid gemaakt tussen deelzone A – Landhuis en deelzone B –
Conciërgewoning.
Voor de deelzone A betreft de bestemming wonen en de hogervermelde aan het wonen verwante
voorzieningen, waarbij maximum 7 woongelegenheden gecreëerd mogen worden en de nettovloeroppervlakte
per woning minimum 125m² bedraagt.
Voor de deelzone B betreft de bestemming in hoofdzaak een woonfunctie, waarbij naast maximaal één
woongelegenheid, overige functies enkel als ondergeschikte nevenbestemming zijn toegelaten.
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Inrichtingsvoorschriften
De inrichting van het terrein dient in overeenstemming te zijn met de toegelaten activiteiten. Indien het
gelijkvloers een andere bestemming heeft dan wonen, dient de toegang tot eventuele woning(en) verzekerd te
worden via een afzonderlijke te bereiken ingang.
Inrichtingsvoorschriften Algemeen
Het landhuis kan uitbreiden óf er kan een nieuw gebouw gerealiseerd worden
onder voorwaarden.
Een bijkomend gebouw kan worden gerealiseerd, op voorwaarde dat dit
gebeurt in verhouding en met respect t.a.v. de erfgoedwaarde van het
hoofdgebouw en op voorwaarde dat het nieuwe gebouw in een zone naast of
in directe aansluiting achter het landhuis gebeurt.
Indien geen nieuw gebouw wordt gerealiseerd, kan het bestaande landhuis
uitbreiden met maximaal 100% volume-uitbreiding, mits minstens twee gevels
bewaard blijven en mits de erfgoedwaarde en landschapswaarde van het
domein bewaard blijft.

Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.
Met één architecturaal geheel wordt er bedoeld: dat er indien een afzonderlijk
gebouw wordt opgericht, dit gebouw in de bouwzone moet gerealiseerd
worden, niet te ver van het bestaande gebouw. De bebouwde oppervlakte kan
dus uitbreiden door het voorzien van een volledig losstaand gebouw.
Gezien de conciërgewoning zal blijven functioneren als ondergeschikt gebouw,
blijven de uitbreidingsmogelijkheden hier beperkt. Het gebouw kan uitbreiden
i.f.v. veiligheid, (brand)veiligheid, instandhoudings- en onderhoudswerken en
toegankelijkheid, mits de landschappelijke en erfgoedwaarde bewaard blijft en
de relatie tot het landhuis bewaard blijft.

De gebouwen dienen hun archetypische vormelijke en/ of ruimtelijke elementen waaraan de panden hun
waarde danken, te behouden.
Daarbij staan de vormelijke elementen niet op zich maar worden de gebouwen en hun onmiddellijke omgeving
als een geheel bekeken. Bedoeling is dat er gewaakt wordt over de historische, socio-culturele en/of
architecturale waarde van het geheel. De toetsing op het vlak van de ruimtelijke identiteit en beeldkwaliteit
gebeurt op het vlak van de eigenheid van de materialen en constructies, de relatie tot de cultuurhistorische
identiteit van de plek, een afweging op het vlak van vorm, kleur en materiaalgebruik.
Instandhoudings-, renovatie en verbouwingswerken zijn toegestaan, maar dienen te gebeuren op een
bedachtzame, zorgzame en verantwoorde manier met respect voor de waardevolle elementen van het
bestaande pand en met respect voor het concept van het geheel.
Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder
om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw op een gewijzigde
locatie wordt niet toegestaan.
Het landhuis – deelzone A kan uitbreiden met een maximale volume-uitbreiding van 100%, mits de
landschappelijke en erfgoedwaarde bewaard blijft en de historische relatie met de site gerespecteerd wordt. Bij
verbouwen of uitbreiden van het bestaande gebouw is het uitwerken van één architecturaal geheel
noodzakelijk. De uitbreiding kan tevens los van het bestaande hoofdgebouw worden gerealiseerd, op
voorwaarde dat dit gebeurt in functie van de functionele werking van de plek; de realisatie gebeurt in de
onmiddellijke omgeving naast of achter het bestaande hoofdgebouw en de realisatie gebeurt in verhouding en
met respect tot erfgoedwaarde van het oorspronkelijk gebouw.
Voor de deelzone B kan het gebouw maximaal uitbreiden met een volume-uitbreiding van 10 %, mits de
landschappelijke en erfgoedwaarde bewaard blijft en de historische relatie tot het landhuis bewaard blijft.
Elke vergunningsaanvraag voor uitbreiding moet de nood tot uitbreiding omstandig motiveren in de aanvraag.
Niet bebouwde ruimte
De niet bebouwde delen van de zone worden aangelegd als tuin / groenzone of verhard in functie van de aanleg
van terrassen, toegangen of parkeerplaats.

2298433035 / stedenbouwkundige voorschriften
RUP waardevolle domeinen – ontwerp

38 van 61
september ’18

Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden.

Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.
Verhardingen
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot het
hoofdgebouw en de bijgebouwen, waarbij de aanleg van een inkomzone en terras in aansluiting met de
woningen is toegelaten.

Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.

Afsluitingen
Afsluitingen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit gevelsteen in aansluiting met het gebouw of uit natuurlijke
materialen eventueel in combinatie met hekwerk of een draadafsluiting van geplastificeerde draad.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.

Artikel 2 Parkgebied
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte

Categorie van gebiedsaanduiding: parkgebied

Voor de onbebouwde ruimte blijft de bestemming parkgebied behouden.
Waarbij volgende elementen m.b.t. de inrichting worden vooropgesteld:
behoud van de landschappelijke eigenheid van het gebied ; behoud van de
kleine landschapselementen zoals bos-fragmenten en monumentale bomen;
behoud voldoende groenbuffering naar de E19.
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Bestemmingsvoorschriften
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de erfgoedwaarden, de
natuur- en het landschapswaarden en recreatief medegebruik.
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Naargelang de nieuwe invulling kan worden onderzocht om een deel van het
parkdomein publiek toegankelijk te stellen via een padennetwerk, al dan niet
beperkt in de tijd.

Inrichtingsvoorschriften
De inrichting van de zone is gericht op het behoud en de aanleg van groen met een parkachtig karakter, het
behoud van de erfgoedwaarden en het behoud en de ontwikkeling van een open ruimte waarin zowel open
groene ruimten als natuur- en landschapsbeheer en juist de wisselwerking tussen beiden, het gebied tot een
waardevol geheel maken. Bestaande kleine landschapselementen, bosfragmenten en monumentale bomen
worden maximaal gevrijwaard en geïntegreerd binnen het parkachtig karakter van het domein. Bestaande kleine
landschapselementen, in het bijzonder bestaande hoogstambomen en bestaande inheemse beplanting, dienen
te worden behouden. Het is niet toegelaten om kleine landschapselementen, bosfragmenten, monumentale
bomen en dreven te verwijderen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan deze, tenzij i.k.v. veiligheid, tenzij
bij ziekte (het geval van vegetatie) tenzij niet meer levensvatbaar (het geval van vegetatie).
Het herstellen, heraanleggen of plaatsen van nutsleidingen is toegelaten.
In het gebied kunnen werken toegelaten worden die noodzakelijk zijn voor het behoud en de uitbouw van het
parkgebied als groene ruimte, die gericht zijn op het beheer van natuur en landschap, werken en handelingen
in het kader van integraal waterbeleid als voor het inrichten van de parkzone met bijzondere horticulturele
waarden (serres, boomgaard, moestuinen,…) als voor het al dan niet gedeeltelijk openstellen van de parkzone
en de inrichting van kleinschalige recreatiezones (speelzones, hondenweide, …).
Ten aanzien van het openbaar domein wordt een transparante groenzone gecreëerd zodat de site zijn rol als
beeldbepalend elementen bij de inkom van de dorpskern kan vervullen. Het creëren van voldoende zichtassen
tussen het openbaar domein en het hoofdgebouw met waardevol karakter is verplicht.

Het markante landhuis moet terug een beeldbepalende bijdrage kunnen
leveren aan het straatbeeld. Bij een herinvulling van het domein, dient de zone
tussen het hoofdgebouw en de openbare weg te worden heringericht als een
transparante groene “inkomzone”. In deze zone dienen voldoende open
zichten op het waardevolle gebouw(en) te worden gecreëerd en is de
oprichting van bijkomende gebouwen niet toegelaten. Gezien de ligging aan de
rand van de kern, langsheen een invalsweg, heeft dit domein bijkomend de
potentie om te fungeren als toegangspoort tot de dorpskern.
Onder kleinschalige infrastructuur voor het al dan niet gedeeltelijk openstellen
van het gebied kan worden verstaan: het verharden van paden met
waterdoorlatende verharding, zitbanken, infopanelen, wegwijzers….
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Ten aanzien van de snelweg E19 wordt een functionele groenbuffer behouden dan wel uitgewerkt, om mogelijke
visuele hinder te milderen.
Binnen de zone kunnen constructies en gebouwen worden opgericht in overeenstemming met het
landschappelijke of horticulturele karakter van de zone (o.a. schuur, prieel, paviljoen) met een gezamenlijke
vloeroppervlakte van max. 150m² en een maximale bouwhoogte van 5,00m. Los daarvan is het plaatsen van een
schuilhok voor dieren met een maximale oppervlakte van 40m² per schuilhok en een maximale bouwhoogte van
3,00m toegestaan. Constructies worden gerealiseerd in natuurlijke of natuurlijk ogende materialen en dienen
landschappelijk te worden geïntegreerd in hun omgeving. Doorzichten vanaf het openbaar domein naar de
waardevolle gebouwen mogen hierdoor niet worden gehypothekeerd.
Verhardingen
Het aanleggen van verhardingen is onder meer toegestaan voor de aanleg van zithoeken, voetwegen,
toegangswegen, interne wegenis en fietspaden. Verhardingen worden enkel uitgevoerd in waterdoorlatende
materialen en hebben een maximale breedte van 2.50m, behoudens voor zithoeken die ruimer kunnen zijn,
namelijk deze kunnen een maximale oppervlakte hebben van 10m².
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Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn toegestaan indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik en/of de waterbeheersing.
Constructies en reliëfwijzigingen in functie van het waterbeheer en de waterberging kunnen worden
gerealiseerd voor zover een integratie in de historisch en landschappelijke omgeving wordt na gestreefd.
Afsluitingen

Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse
heggen toegestaan.

Eventuele afsluitingen moeten de openheid binnen het kasteelpark maximaal waarborgen. Erf- of
perceelsafsluitingen zijn enkel toegelaten in de vorm van paal en draad of natuurlijke materialen met een
maximale hoogte van 2,00m.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.

Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch
gebouw tot gevolg had.
Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel
van een beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn
onlosmakend met elkaar verbonden.

Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.

Artikel 3 Openbaar domein
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur

Bestemmingsvoorschriften
Deze gronden zijn bestemd voor wegen met verkeers- of verblijfsfunctie en de daarbij horende ruimtes,
eventueel plaatselijk verruimd tot openbare parkeerplaats, voet- en fietspaden, subzones met verkeersarm of
verkeersvrij karakter en openbaar groen.
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Inrichtingsvoorschriften
Het openbaar domein wordt aangelegd en ingericht overeenkomstig de goedgekeurde gemeentelijke
reglementeringen. Alle constructies zijn er verboden, met uitzondering van verlichtingsapparatuur,
straatmeubilair, e.d.
Binnen het openbaar domein gevormd door wegen, straten en voetwegen kunnen ondergrondse nutsleidingen
zoals elektriciteit, gas, water, distributie, telefoon en riolering aangelegd worden.

Artikel 4 Zone voor parking (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 2
‘Parkgebied’. Deze overdruk wijzigt geen bestemming, maar legt extra
mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende
bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven
ongewijzigd.

Bestemmingsvoorschriften
Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk: de aanleg van een parking.

Inrichtingsvoorschriften
De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk te worden ingepast. De parking wordt gefaseerd
aangelegd en gedimensioneerd op basis van de parkeerbehoefte. Er kunnen maximaal 16 parkeerplaatsen
voorzien worden waarbij volgende inrichtingsvoorschriften gelden:
Het groene karakter kan bijvoorbeeld worden nagestreefd door de
parkeerplaatsen aan te leggen in betongrasdallen opgevuld met gazon of grind,
of elementverharding met groene voegen (gras).
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De parkeerplaatsen moeten worden aangelegd in open lucht.
De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
Verhardingen worden tot een minimum beperkt, met name de noodzakelijke toegangen tot de
individuele parkeerplaatsen.
Het geheel dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte inrichting en materiaal
gebruik, met een overwegend groen karakter.
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Deelplan 4 Domein Steenbakkershuis en Pastorie Sint- Lenaarts
Artikel 1 Woongebied met waardevol karakter
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: woongebied

Wonen: De woonfunctie kan onder verschillende vormen gerealiseerd worden
(cohousing, meergezinswoning, meerdere ééngezinswoningen onder één dak,
assistentiewoningen), hierbij geldt wel als voorwaarde dat één ruimtelijk
geheel wordt nagestreefd. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
voor de realisatie van een nieuwe functie binnen deze bestemmingszone moet
aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject
nastreeft.
Mogelijke zorgfuncties zijn: aanleunflats, begeleid wonen voor mindervaliden.

Bestemmingsvoorschriften
De toegelaten functies betreffen:






wonen: Hierbij kunnen er maximaal vier woongelegenheden gerealiseerd worden waarvan maximaal
drie in de bestaande woning en maximaal één los van de bestaande woning in een apart volume,
Woningen moeten minimaal een oppervlakte van 90m² hebben.
diensten en vrije beroepen
kantoor
zorgfunctie
horeca

Inrichtingsvoorschriften
De inrichting van het terrein dient in overeenstemming te zijn met de toegelaten activiteiten.
Inrichtingsvoorschriften Algemeen
De gebouwen dienen de archetypische vormelijke en/ of ruimtelijke elementen waaraan de panden hun waarde
danken te behouden.
Daarbij staan de vormelijke elementen niet op zich maar worden de gebouwen en hun onmiddellijke omgeving
als een geheel bekeken. Bedoeling is dat er gewaakt wordt over de historische, socio-culturele en/of
architecturale waarde van het geheel. De toetsing op het vlak van de ruimtelijke identiteit en beeldkwaliteit
gebeurt op het vlak van de eigenheid van de materialen en constructies, de relatie tot de cultuurhistorische
identiteit van de plek, een afweging op het vlak van vorm, kleur en materiaalgebruik.
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Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.

Instandhoudings-, renovatie en verbouwingswerken zijn toegestaan, maar dienen te gebeuren op een
bedachtzame, zorgzame en verantwoorde manier met respect voor de waardevolle elementen van het
bestaande pand en met respect voor het concept van het geheel.
Afbraak van gedeelten van de waardevolle panden is niet uitgesloten voor zover de architecturaal typische
vormelijke en/of ruimtelijke elementen waaraan de betreffende panden hun waarde danken, behouden blijven
en de realisatie van één ruimtelijk geheel wordt nagestreefd. Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan
na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het
historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw op een gewijzigde locatie wordt niet toegestaan.
Indien het gelijkvloers een andere bestemming heeft dan wonen, dient de toegang tot een eventuele woning
verzekerd te worden via een afzonderlijke, van de straat te bereiken ingang, voor zover relevant.
Het Steenbakkershuis kan verbouwen en uitbreiden met een maximale volume-uitbreiding van 50%, mits via
een grondige motivatie, kan aangetoond worden dat zij een kwaliteitsvolle vernieuwing en/of architecturale
meerwaarde inhouden voor het gebouw of de omgeving. Bij verbouwen of uitbreiden van het bestaande
gebouw is het uitwerken van één architecturaal geheel noodzakelijk. De uitbreiding kan tevens los van het
bestaande hoofdgebouw worden gerealiseerd, op voorwaarde dat dit gebeurt in functie van de functionele
werking van de plek; de realisatie gebeurt in de onmiddellijke omgeving naast of achter het bestaande
hoofdgebouw en de realisatie gebeurt in verhouding en met respect tot erfgoedwaarde van het oorspronkelijk
gebouw. Het Steenbakkershuis kan ook deels afgebroken en herbouwd worden, namelijk de recentere
aanbouw.
Niet bebouwde ruimte

Een verankering van de waardevolle bomen binnen de site is wenselijk om de
beeldwaarde van de kern te versterken.

De niet bebouwde delen van de zone worden aangelegd als tuin / groenzone of verhard in functie van de aanleg
van terrassen, toegangen of parkeerplaats.

Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden..

Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.

Afsluitingen

Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.
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Afsluitingen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit gevelsteen in aansluiting met het gebouw of uit natuurlijke
materialen.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
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Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.

Artikel 2 Pastorie Sint-Lenaarts
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschapsvoorzieningen

Bestemmingsvoorschriften
De toegelaten functies:
Onder laag-dynamische functies voor openbaar nut kan worden verstaan:
kunst-atelier, muziekacademie, kinderopvang, opvangtehuis voor jongeren,
multifunctionele ruimte voor verenigingen en organisaties
Wonen: De woonfunctie kan onder verschillende vormen gerealiseerd worden
(cohousing, meergezinswoning, meerdere ééngezinswoningen onder één dak,
assistentiewoningen), hierbij geldt wel als voorwaarde dat één ruimtelijk
geheel wordt nagestreefd. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
voor de realisatie van een nieuwe functie binnen deze bestemmingszone moet
aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject
nastreeft.
De woongelegenheden in de pastorie kunnen zowel op zichzelf staan, als onder
de vorm van twee woningen onder één-dak als onder de vorm van
appartementen.




hoofdbestemming laagdynamisch functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen.
De combinatie met maximaal vier woongelegenheden is toegelaten als ondergeschikte functie.
Woningen moeten minimaal een oppervlakte van 90m² hebben.

Inrichtingsvoorschriften
De inrichting van het terrein dient in overeenstemming te zijn met de toegelaten activiteiten.
Inrichtingsvoorschriften Algemeen
De gebouwen dienen de archetypische vormelijke en/ of ruimtelijke elementen waaraan de panden hun waarde
danken te behouden.
Daarbij staan de vormelijke elementen niet op zich maar worden de gebouwen en hun onmiddellijke omgeving
als een geheel bekeken. Bedoeling is dat er gewaakt wordt over de historische, socio-culturele en/of
architecturale waarde van het geheel. De toetsing op het vlak van de ruimtelijke identiteit en beeldkwaliteit
gebeurt op het vlak van de eigenheid van de materialen en constructies, de relatie tot de cultuurhistorische
identiteit van de plek, een afweging op het vlak van vorm, kleur en materiaalgebruik.
Instandhoudings-, renovatie en verbouwingswerken zijn toegestaan, maar dienen te gebeuren op een
bedachtzame, zorgzame en verantwoorde manier met respect voor de waardevolle elementen van het
bestaande pand en met respect voor het concept van het geheel.
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Afbraak van gedeelten van de waardevolle panden is niet uitgesloten voor zover de architecturaal typische
vormelijke en/of ruimtelijke elementen waaraan de betreffende panden hun waarde danken, behouden blijven
en de realisatie van één ruimtelijk geheel wordt nagestreefd. Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan
na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het
historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw op een gewijzigde locatie wordt niet toegestaan.
Indien het gelijkvloers een andere bestemming heeft dan wonen, dient de toegang tot een eventuele woning
verzekerd te worden via een afzonderlijke, van de straat te bereiken ingang, voor zover relevant.
Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.

Het gebouw in deze bestemmingszone kan verbouwen en uitbreiden met een maximale volume-uitbreiding van
50%, mits via een grondige motivatie, kan aangetoond worden dat zij een kwaliteitsvolle vernieuwing en/of
architecturale meerwaarde inhouden voor het gebouw of de omgeving. Bij verbouwen of uitbreiden van het
bestaande gebouw is het uitwerken van één architecturaal geheel noodzakelijk.
Niet bebouwde ruimte
De niet bebouwde delen van de zone worden aangelegd als tuin / groenzone of verhard in functie van de aanleg
van terrassen, toegangen of parkeerplaats.
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.

Een verankering van de waardevolle bomen binnen de site is wenselijk om de
beeldwaarde van de kern te versterken.
Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden.

Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.

Voortuinstrook Pastorie
De voortuinstrook wordt ingericht als een representatieve groenzone waarbij voldoende zichten op het
waardevolle gebouw worden gecreëerd.
Afsluitingen

De voortuinstrook voor de Pastorie moet worden heringericht als
representatieve ‘inkomzone’. In deze zone dienen voldoende open zichten op
het waardevolle gebouw worden gecreëerd en is de oprichting van bijkomende
gebouwen niet toegelaten. Op die manier kan de Pastorie terdege bijdragen
aan de beeldwaarde van het plein
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Afsluitingen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit gevelsteen in aansluiting met het gebouw of uit natuurlijke
materialen.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.
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Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.

Artikel 3 Nabestemming wonen
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte

Bestemmingsvoorschriften
Wonen: De woonfunctie kan onder verschillende vormen gerealiseerd worden
(cohousing, meergezinswoning, meerdere ééngezinswoningen onder één dak,
assistentiewoningen), hierbij geldt wel als voorwaarde dat één ruimtelijk
geheel wordt nagestreefd. Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
voor de realisatie van een nieuwe functie binnen deze bestemmingszone moet
aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject
nastreeft.
De woongelegenheden in de pastorie kunnen zowel op zichzelf staan, als onder
de vorm van twee woningen onder één-dak als onder de vorm van
appartementen.

Vanaf de inwerkingtreding van de nabestemming behoort dit gebied tot de bestemmingscategorie ‘wonen’.
Bij verandering van de gebruiker van de pastorie en uiterlijk op 01.01.2033 gaat de nabestemming in werking
en wordt dit gebied bestemd voor wonen. Vanaf de inwerkingtreding van de nabestemming wonen, behoort
het gebied niet langer tot de categorie gemeenschapsvoorzieningen.
De zone is bestemd voor wonen naast zorgwonen en aan wonen verwante voorzieningen. Onder aan het wonen
verwante voorzieningen wordt verstaan: diensten en vrije beroepen, horeca, kantoren, openbare/private
nutsvoorzieningen en diensten, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen. Deze dienen niet
gekoppeld te zijn aan het wonen en worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.

Inrichtingsvoorschriften
De inrichting van het terrein dient in overeenstemming te zijn met de toegelaten activiteiten.
Inrichtingsvoorschriften Algemeen
De gebouwen dienen de archetypische vormelijke en/ of ruimtelijke elementen waaraan de panden hun waarde
danken te behouden.

Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had.
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Daarbij staan de vormelijke elementen niet op zich maar worden de gebouwen en hun onmiddellijke omgeving
als een geheel bekeken. Bedoeling is dat er gewaakt wordt over de historische, socio-culturele en/of
architecturale waarde van het geheel. De toetsing op het vlak van de ruimtelijke identiteit en beeldkwaliteit
gebeurt op het vlak van de eigenheid van de materialen en constructies, de relatie tot de cultuurhistorische
identiteit van de plek, een afweging op het vlak van vorm, kleur en materiaalgebruik.
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Instandhoudings-, renovatie en verbouwingswerken zijn toegestaan, maar dienen te gebeuren op een
bedachtzame, zorgzame en verantwoorde manier met respect voor de waardevolle elementen van het
bestaande pand en met respect voor het concept van het geheel.
Afbraak van gedeelten van de waardevolle panden is niet uitgesloten voor zover de architecturaal typische
vormelijke en/of ruimtelijke elementen waaraan de betreffende panden hun waarde danken, behouden blijven
en de realisatie van één ruimtelijk geheel wordt nagestreefd. Herbouw op dezelfde locatie is enkel toegestaan
na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het
historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw op een gewijzigde locatie wordt niet toegestaan.
Indien het gelijkvloers een andere bestemming heeft dan wonen, dient de toegang tot een eventuele woning
verzekerd te worden via een afzonderlijke, van de straat te bereiken ingang, voor zover relevant.

Een verankering van de waardevolle bomen binnen de site is wenselijk om de
beeldwaarde van de kern te versterken.
Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden..

Het gebouw in deze bestemmingszone kan verbouwen en uitbreiden met een maximale volume-uitbreiding van
50%, mits via een grondige motivatie, kan aangetoond worden dat zij een kwaliteitsvolle vernieuwing en/of
architecturale meerwaarde inhouden voor het gebouw of de omgeving. Bij verbouwen of uitbreiden van het
bestaande gebouw is het uitwerken van één architecturaal geheel noodzakelijk.
Niet bebouwde ruimte
De niet bebouwde delen van de zone worden aangelegd als tuin / groenzone of verhard in functie van de aanleg
van terrassen, toegangen of parkeerplaats.
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.

De voortuinstrook voor de Pastorie moet worden heringericht als
representatieve ‘inkomzone’. In deze zone dienen voldoende open zichten op
het waardevolle gebouw worden gecreëerd en is de oprichting van bijkomende
gebouwen niet toegelaten. Op die manier kan de Pastorie terdege bijdragen
aan de beeldwaarde van het plein

Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.

Voortuinstrook Pastorie
De voortuinstrook wordt ingericht als een representatieve groenzone waarbij voldoende zichten op het
waardevolle gebouw worden gecreëerd.

Afsluitingen
Afsluitingen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit gevelsteen in aansluiting met het gebouw of uit natuurlijke
materialen.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
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Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.

Artikel 4 Parkgebied
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: parkgebied

Bestemmingsvoorschriften
De delen van de bestemmingszone die niet worden gebruikt voor particuliere
doeleinden (private tuinzone), moeten integraal worden opgenomen in de
centrale groenstructuur voor de kern van Sint-Lenaarts. Er moet een integrale
visie worden opgesteld voor de inrichting van deze publieke delen, waarbij
volgende elementen van cruciaal zijn:
-

de aansluiting met de omgeving, door middel van een netwerk van
trage verbindingen.

-

Versterken transparantie en doorwaadbaarheid.

-

Zichtassen vastleggen; bv. zichtas op de kerk, op achterliggend
open ruimte.

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur- en
landschapswaarden en recreatief medegebruik.
De zone is opgedeeld in drie deelzones. Daarbij is:




Deelzone A bestemd voor de aanleg van groen met een parkachtig karakter met een privatief karakter
dat aansluit bij de Pastorie.
Deelzone B bestemd voor de aanleg van groen met een parkachtig karakter met zowel een openbaar
en/of een privaat karakter. Onder een parkgebied met een openbaar karakter wordt verstaan dat
overwegend toegankelijk is voor bezoekers.
Deelzone C bestemd voor de aanleg van groen met een met een parkachtig karakter met een openbaar
karakter dat grenst aan het kruispunt van de Dorpsstraat en de Kerkstraat. Onder een parkgebied met
een openbaar karakter wordt verstaan dat overwegend toegankelijk is voor bezoekers.

Algemene inrichtingsvoorschriften
De inrichting van de zone is gericht op het behoud en de aanleg van groen met een parkachtig karakter, het
recreatief medegebruik en de aanleg van een netwerk van trage wegen.
Het herstellen, heraanleggen of plaatsen van nutsleidingen is toegelaten.
Werken voor weginfrastructuur in het kader van algemeen belang moeten kunnen plaatsvinden in deze
bestemmingszone mits instemming van de eigenaar.
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In het gebied kunnen werken toegelaten worden die noodzakelijk zijn voor het behoud en de uitbouw van het
parkgebied als groene ruimte, die gericht zijn op het inrichten van de parkzone met bijzondere horticulturele
waarden (serres, boomgaard, moestuinen,…) als voor het al dan niet gedeeltelijk openstellen van de parkzone
en de inrichting van kleinschalige recreatiezones (speelzones, hondenweide, …).
Binnen de zone kunnen kleinschalige constructies en gebouwen worden opgericht in overeenstemming met het
karakter van de zone (o.a. tuinhuis, prieel, paviljoen,..) met een gezamenlijke vloeroppervlakte van max. 75m²
en een maximale bouwhoogte van 4,00m per deelzone. Constructies worden gerealiseerd in natuurlijke of
natuurlijk ogende materialen en dienen landschappelijk te worden geïntegreerd in hun omgeving.
Verhardingen
Het aanleggen van verhardingen is onder meer toegestaan voor de aanleg van zithoeken, voetwegen,
fietspaden en voor de aanleg van strikt noodzakelijke parkeervoorzieningen (uitgezonderd in deelzone B.
Verhardingen worden enkel uitgevoerd in waterdoorlatende materialen en hebben een maximale breedte van
2.50m, behoudens voor zithoeken die ruimer kunnen zijn, namelijk deze kunnen een maximale oppervlakte
hebben van 10m². Monoliete verhardingen zijn tevens mogelijk mits inpasbaar in de omgeving.
Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn toegestaan indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik en/of de waterbeheersing.
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houten
afsluitingen, houtkant, heggen, … Voor heggen worden enkel inheemse heggen
toegestaan.

Het herstellen, heraanleggen of plaatsen van nutsleidingen is toegelaten.
Afsluitingen
Afsluitingen zijn maximaal 2,00m hoog en bestaan uit natuurlijke materialen, eventueel in combinatie met
hekwerk of een draadafsluiting van geplastificeerde draad.
Nieuwe betonnen afsluitingen en muurconstructies worden niet toegestaan.
Bestaande stenen afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.

Specifieke inrichtingsvoorschriften voor deelzone A
Tussen Art.2 en Art.4 – deelzone C wordt een transparante groenzone gecreëerd zodat de site zijn rol als
beeldbepalend element in het centrum van de kern kan vervullen. Het creëren van voldoende zichtassen tussen
het openbaar domein en het hoofdgebouw met waardevol karakter is verplicht. Maximaal 50% van de
oppervlakte van deelzone A mag in aanmerking komen als particuliere tuin.
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Specifieke inrichtingsvoorschriften voor deelzone B
Deze zone kan deels als individuele particuliere tuin ingericht worden met een maximum van 50%.

Specifieke inrichtingsvoorschriften voor deelzone C
In deze deelzone is de aanleg van verhardingen eveneens mogelijk in functie van de aanleg van de noodzakelijke
toegangen (voor gemotoriseerd verkeer).

Artikel 5 Trage wegen – indicatieve aanduiding (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Het goed functioneren en het ‘toe-eigenen van de plek’ of de beleving ervan,
hangt in grote mate samen met de doorwaadbaarheid van de plek.

Deze zone vervult een verkeersfunctie voor niet-gemotoriseerd verkeer en voor de ontsluiting van de
aanpalende percelen voor voetgangers en fietsers. Een verkeersfunctie als doorgaande wegverbinding is enkel
toegestaan voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Dit artikel heeft een tijdelijk karakter en is slechts van kracht zolang de zone achter de pastorie niet ontwikkeld
is.
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Deelplan 5 Gemeentepark Brecht
Artikel 1 Parkgebied met historische en/of esthetische waarde
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: parkgebied

Bestemmingsvoorschriften
Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en
cultuurhistorische waarde van het gebied wordt als randvoorwaarde
ingeschreven.

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park. Dit gebied heeft
ook een sociale functie. Tevens is het gebied bestemd voor:





de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de landschap- en erfgoedwaarden,
voor alle werken en handelingen in het kader van integraal waterbeheer,
voor alle werken en handelingen in het kader natuurbehoud,
recreatief medegebruik.

Binnen de zones in overdruk zijn bijkomende functies toegelaten.
Bij de aanvraag voor een nieuwe functie of de wijziging van de omvang van een functie binnen deze zone, dient
steeds te worden aangetoond dat de parkeerbehoefte die deze functie teweegbrengt, kan worden ondervangen
ofwel binnen het gebied ‘Art.5 Zone voor parking’ overdruk ofwel op een perceel binnen 500m van deze zone.

Inrichtingsvoorschriften
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.

Onder werken en specifieke constructies i.f.v. het landschappelijke en
horticulturele karakter van de zone wordt verstaan: boomgaard, moestuinen,
prieel, tuinomwalling, historische serres of serres met verwijzing naar
historische situatie, paviljoen, slotgracht, bruggen, ornamenten, …

Voor zover de ruimtelijk-ecologische en cultureel-landschappelijke draagkracht van het gebied bewaard blijft,
zijn ook volgende handelingen toegelaten:
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handelingen en werken aan de gebouwen en constructies verbonden aan de bestaande vergunde
constructies t.h.v. de overdrukzones Art.2, Art.3 en Art.4 conform de respectievelijke voorschriften
van deze overdrukzones.
werken en specifieke constructies i.f.v. het landschappelijke en horticulturele karakter van de zone;
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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, vuilbakken, bewegwijzering. indien deze voldoen aan
volgende criteria: De vormgeving past in een uniforme visie omtrent straatmeubilair die in relatie
staat tot het gehele domein;

Het herstellen, heraanleggen of plaatsen van (ondergrondse) nutsleidingen is toegelaten.

Verhardingen:
De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot de gebouwen.
Afwijkingen hiervan zijn mogelijk:



in de overdrukzones ‘Art.2’, ‘Art.3’ en ‘Art.4’.
voor de aanleg van zithoeken, voetwegen en fietspaden. Verhardingen worden enkel uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen en hebben een maximale breedte van 2.50m, behoudens voor
zithoeken die ruimer kunnen zijn, namelijk deze kunnen een maximale oppervlakte hebben van 10m².

Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn toegestaan indien te verantwoorden vanuit het ruimtegebruik en/of de waterbeheersing.
Constructies en reliëfwijzigingen in functie van het waterbeheer en de waterberging kunnen worden
gerealiseerd voor zover een integratie in de historisch en landschappelijke omgeving wordt na gestreefd.
Waardevolle bomen
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden of
verbouwen van de bestaande gebouwen waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid,
moet dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.
Bij elke vergunningsaanvraag voor een uitbreiding of herbouw of nieuwbouw van de bestaande bebouwing
moet worden aangetoond hoe het beheer van het domein zal gebeuren met bijzondere aandacht voor de
waardevolle bomen.
Onder afsluitingen in natuurlijke materialen wordt verstaan: houtkant, heggen,
… Voor heggen worden enkel inheemse heggen toegestaan.

Afsluitingen

Het aantonen van een geïntegreerde visie op beheer kan door middel van een
beheersomvormingsplan. Inrichting en beheer zijn onlosmakend met elkaar
verbonden.

Nieuwe betonnen of muurconstructies worden niet toegestaan.
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Eventuele afsluitingen moeten de openheid binnen het kasteelpark maximaal waarborgen. Afsluitingen zijn
maximaal 2,00m hoog en bestaan uit natuurlijke materialen ten einde een landschappelijke integratie na te
streven. Dit eventueel in combinatie met hekwerk met een max. hoogte van 2,00m.

Bestaande afsluitingen die een link hebben met de cultuur-historische waarde van het domein kunnen
behouden blijven en kunnen hersteld worden in geval van heirkracht.
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Artikel 2 Kasteel Neut (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Parkgebied met historische en/of esthetische waarde’. Deze overdruk wijzigt
geen
bestemming, maar legt extra mogelijke
functies
en
inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende bestemmingszone. De
gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven ongewijzigd.

Bestemmingsvoorschriften
Het kasteel wordt omwille van zijn belangrijke cultuurhistorische waarde in stand gehouden. Dit betekent dat
enkel werken en handelingen zijn toegelaten die verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van de
gebouwen. Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk:
Toegelaten activiteiten
Functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, socio-culturele en educatieve
voorzieningen, toeristisch-recreatieve voorzieningen, horeca

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een nieuwe functie in het kasteel, moet
aantonen dat het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig
integreerbaar is met de rest van het kasteel(park).

Inrichtingsvoorschriften
Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen en constructies
Plaatsing van het gebouw
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan:
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Het verbouwen van het gebouw binnen het bestaande volume.
Een uitbreiding van het bestaande volume met maximaal 100 %, ongeacht het totale bouwvolume op
voorwaarde dat:
o mits de landschappelijke en erfgoedwaarde bewaard blijft en de historische relatie met de
site gerespecteerd wordt;
o Uitbreiding gebeurt in oostelijke en/of zuidelijk richting;
o inheems hoogstammig groen zoveel mogelijk wordt behouden
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o

Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had..



de parkeerbehoefte moet worden opgevangen in de zone voor parking Art5 of binnen de
overdrukzone Art.4;
o enkel dienstvoertuigen en andersvaliden zijn toegelaten om tot aan het gemeentehuis te
rijden
o Bij verbouwen of uitbreiden van het bestaande gebouw is het uitwerken van één
architecturaal geheel noodzakelijk. De uitbreiding kan tevens los van het bestaande
hoofdgebouw worden gerealiseerd, op voorwaarde dat dit gebeurt in functie van de
functionele werking van de plek; de realisatie gebeurt in de onmiddellijke omgeving naast
of achter het bestaande hoofdgebouw en de realisatie gebeurt in verhouding en met
respect tot erfgoedwaarde van het oorspronkelijk gebouw.
Herbouw van het gebouw is niet toegestaan, tenzij na een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw tot gevolg had. Herbouw
moet in dit geval geschieden op dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding
tot het oorspronkelijke historische gebouw. Afbraak is enkel toegestaan voor de niet historische delen
van het gebouw.

De historische en karakteristieke kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven mogen niet aangetast
worden. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.

Terreinaanleg
Private tuinen zijn in deze zone niet toegelaten.

Artikel 3 Remise (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Parkgebied met historische en/of esthetische waarde’. Deze overdruk wijzigt
geen
bestemming, maar legt extra mogelijke
functies
en
inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende bestemmingszone. De
gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven ongewijzigd.

Bestemmingsvoorschriften
De remise wordt omwille van zijn belangrijke cultuurhistorische waarde in stand gehouden. Dit betekent dat
enkel werken en handelingen zijn toegelaten die verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van de
gebouwen. Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk:
Toegelaten activiteiten
Functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, socio-culturele en educatieve
voorzieningen, toeristisch-recreatieve voorzieningen, horeca.
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Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een nieuwe functie moet aantonen dat
het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig integreerbaar is
met de rest van het park.

Inrichtingsvoorschriften
Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen en constructies
Plaatsing van het gebouw
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan:


Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had..

Het verbouwen van het gebouw binnen het bestaande volume.
Het herbouwen van het gebouw in geval van heirkracht. Herbouw moet in dit geval geschieden op
dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding tot het oorspronkelijke historische
gebouw.

De historische en karakteristieke kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven mogen niet aangetast
worden. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.

Terreinaanleg
Private tuinen zijn in deze zone niet toegelaten.
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Artikel 4 Orangerie (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Parkgebied met historische en/of esthetische waarde’. Deze overdruk wijzigt
geen
bestemming, maar legt extra mogelijke
functies
en
inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende bestemmingszone. De
gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven ongewijzigd.

Bestemmingsvoorschriften
De orangerie wordt omwille van zijn belangrijke cultuurhistorische waarde in stand gehouden. Dit betekent dat
enkel werken en handelingen zijn toegelaten die verenigbaar zijn met de cultuurhistorische identiteit van de
gebouwen. Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk:
Toegelaten activiteiten
Functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, socio-culturele en educatieve
voorzieningen, toeristisch-recreatieve voorzieningen, horeca.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een nieuwe functie moet aantonen dat
het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig integreerbaar is
met de rest van het park.

Inrichtingsvoorschriften
Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen en constructies
Plaatsing van het gebouw
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan:
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Het verbouwen van het gebouw binnen het bestaande volume.
Een uitbreiding van het bestaande volume tot maximaal 50 %, ongeacht het totale bouwvolume en
aansluitend kan een functioneel open lucht terras gerealiseerd worden met een maximumoppervlakte
van 50m²:op voorwaarde dat:
o mits de landschappelijke en erfgoedwaarde bewaard blijft en de historische relatie met de
site gerespecteerd wordt;
o inheems hoogstammig groen zoveel mogelijk wordt behouden
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o



Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of
beheerder om, die de quasi volledige vernietiging van het historisch gebouw
tot gevolg had..

de parkeerbehoefte moet worden opgevangen in de zone voor parking, reeds als parking
ingericht zuidoostelijk deel van het park;
o uitbreiding moet fysisch één geheel vormen met bestaande gebouw;
o Bij verbouwen of uitbreiden van het bestaande gebouw is het uitwerken van één
architecturaal geheel noodzakelijk. De uitbreiding kan niet los van het bestaande
hoofdgebouw worden gerealiseerd, op voorwaarde dat dit gebeurt in functie van de
functionele werking van de plek; de realisatie gebeurt in de onmiddellijke omgeving naast
of achter het bestaande hoofdgebouw en de realisatie gebeurt in verhouding en met
respect tot erfgoedwaarde van het oorspronkelijk gebouw.
Het herbouwen van het gebouw in geval van heirkracht. Herbouw moet in dit geval geschieden op
dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect en in verhouding tot het oorspronkelijke historische
gebouw.

De historische en karakteristieke kenmerken die de gebouwen erfgoedwaarde geven mogen niet aangetast
worden. Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.

Terreinaanleg
Private tuinen zijn in deze zone niet toegelaten.

Artikel 5 Gemeenschapscentrum (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: n.v.t. (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1
‘Parkgebied met historische en/of esthetische waarde’. Deze overdruk wijzigt
geen bestemming, maar legt extra mogelijke functies en inrichtingsvoorschriften
op binnen de onderliggende bestemmingszone. De gebiedscategorieën van de
grondbestemmingen blijven ongewijzigd.

Bestemmingsvoorschriften
Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk:
Toegelaten activiteiten
Functies voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, socio-culturele en educatieve
voorzieningen.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting van een nieuwe functie moet aantonen dat
het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft dat bovendien ook volledig integreerbaar is
met de rest van het park.
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Inrichtingsvoorschriften
Inrichtingsvoorschriften m.b.t. gebouwen en constructies
Plaatsing van het gebouw
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan:




Heirkracht wil zeggen een calamiteit buiten de wil van de eigenaar of beheerder
om, die de quasi volledige vernietiging van het gebouw tot gevolg had..

Het verbouwen van het gebouw binnen het bestaande volume.
Het gebouw kan uitbreiden tot maximaal 10 %, van het bestaande volume i.f.v. veiligheid,
(brand)veiligheid, instandhoudings- en onderhoudswerken en toegankelijkheid, op voorwaarde dat:
o inheems hoogstammig groen zoveel mogelijk wordt behouden
o de parkeerbehoefte moet worden opgevangen in de zone voor parking, reeds als parking
ingericht zuidoostelijk deel van het park;
o uitbreiding moet fysisch één geheel vormen met bestaande gebouw;
Het herbouwen van het gebouw in geval van heirkracht. Herbouw moet in dit geval geschieden op
dezelfde plaats en dient te gebeuren met respect

Alle buitengevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.

Terreinaanleg
Private tuinen zijn in deze zone niet toegelaten.

Artikel 6 Zone voor parking (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: niet van toepassing (overdruk)

Deze bestemming, betreft een bestemming in overdruk bovenop Art. 1 ‘Artikel
1 Parkgebied met historische en/of esthetische waarde’. Deze overdruk wijzigt
geen
bestemming, maar legt extra mogelijke
functies
en
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Inrichtingsvoorschriften
Volgende activiteiten worden toegelaten binnen deze overdruk: de aanleg van een parking.
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inrichtingsvoorschriften op binnen de onderliggende bestemmingszone. De
gebiedscategorieën van de grondbestemmingen blijven ongewijzigd.

Er moeten zo veel mogelijk maatregelen getroffen worden om de bestaande
bomen van de hoofddreef niet te beschadigen.

De aanleg van de parkeerplaatsen dient landschappelijk te worden ingepast. De parking wordt gefaseerd
aangelegd en gedimensioneerd op basis van de parkeerbehoefte, waarbij volgende inrichtingsvoorschriften
gelden:




Het groene karakter kan bijvoorbeeld worden nagestreefd door de
parkeerplaatsen aan te leggen in betongrasdallen opgevuld met gazon of grind,
of elementverharding met groene voegen (gras).




De parkeerplaatsen kunnen zowel ondergronds als bovengronds worden ingericht. De aanleg van
ondergrondse parkeerplaatsen is enkel toegelaten als wordt aangetoond dat bovenop de
parkeerplaatsen een groenaanleg met parkkarakter voorzien of bewaard wordt.
De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
Verhardingen worden tot een minimum beperkt, met name de noodzakelijke toegangen tot de
individuele parkeerplaatsen.
Het geheel dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte inrichting en materiaal
gebruik, met een overwegend groen karakter.
Bestaande waardevolle bomen dienen zoveel mogelijk bewaard te blijven. Indien door het uitbreiden
of verbouwen van de parking waardevolle of beeldbepalende bomen dienen te worden gerooid, moet
dit worden gemotiveerd en dienen deze te worden gecompenseerd.

Artikel 7 Zichtas (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: niet van toepassing (overdruk)

Inrichtingsvoorschriften
Deze aanduidingen op het grafisch plan geven aan waar zichtrelaties moeten bewaard blijven.
Langsheen het tracé van de zichtas zijn geen constructies toegelaten. Voor het overige zijn alle handelingen,
werken en wijzigingen toegelaten conform de voorschriften van artikel 1 zolang de zichtas niet onderbroken
wordt.
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Artikel 8 Trage wegen – indicatieve aanduiding (overdruk)
Toelichtend gedeelte

Verordenend gedeelte
Categorie van gebiedsaanduiding: niet van toepassing (overdruk)

Inrichtingsvoorschriften
Het goed functioneren en het ‘toe-eigenen van de plek’ of de beleving ervan,
hangt in grote mate samen met de doorwaadbaarheid van de plek.
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Deze zone vervult een verkeersfunctie voor niet-gemotoriseerd verkeer en voor de ontsluiting van de
aanpalende percelen voor voetgangers en fietsers. Een verkeersfunctie als doorgaande wegverbinding is enkel
toegestaan voor niet-gemotoriseerd verkeer. De wegenis mag maximaal 2m breed zijn. De inrichting van het
tracé is verplicht.
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