
STAD RONSE – RUP ZONEVREEMDE RECREATIE 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

DEFINITIEVE VASTSTELLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER OPDRACHTHOUDER 

 
 

Grote Markt 12 – 9600 Ronse 

T 055 23 27 11 – F 055 23 27 18  – E info@ronse.be 

Joseph Cardijnstraat 60 – 9420 Erpe-Mere 

T 053 64 65 20 – F 053 64 65 30 – E info@so-lva.be 



 
 

 



 

 

Gezien en voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van ………. 
Op bevel, 
De Secretaris,                                                                                  De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

Zegel van de 
gemeente 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig RUP voor éénieder ter inzage heeft gelegen  
van ………………….. tot en met………………….. 
Namens het college,  
Op bevel, 
De Secretaris,                                                                               De Burgemeester, 
 
 
 
 
 

Zegel van de 
gemeente 

Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van ….. 
Op bevel, 
De Secretaris,                                                                            De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Zegel van de 
gemeente 

Verantwoordelijk ruimtelijk planner 

 
 
Alexander De Wit 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Inhoud  

 

 

ARTIKEL 0: Algemene bepalingen  

DEEL 1: TENNISCLUB PARK  

ARTIKEL 1.1:  Zone voor lokale sport en recreatie  

ARTIKEL 1.2: Zone voor waterloop en groenbuffer 

DEEL 2: ROYAL HERMES HOCKEYCLUB  

ARTIKEL 2.1: Zone voor lokale sport en recreatie  

ARTIKEL 2.2: Zone voor groenbuffer met recreatief medegebruik  

ARTIKEL 2.3: Zone voor landschappelijke buffer  

ARTIKEL 2.4: Zone voor waterloop en landschappelijke buffer 

 

 

Categorieën van gebiedsaanduiding volgens Besluit van de Vlaamse regering dd. 11/04/2008



 

Pagina 1 van 15 
 

 ARTIKEL 0: ALGEMENE BEPALINGEN 

VERORDENDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 

Voorschriften 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan legt de bestemming, inrichting en/of beheer vast van het gebied waarop het plan van toepassing is. 

De stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan hebben dezelfde verordenende kracht. 

 
 

01. Schaal en maatvoering 

De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. Het grafisch plan werd opgemaakt op basis van de 

kadastrale ondergrond. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter plaatse worden 

vastgesteld. De opgemeten gegevens primeren op de grafische voorstellingen van het plan. 

 
 

02. Overgangsmaatregelen 

Aan de bestaande vergunde of vergund geachte, niet verkrotte gebouwen en constructies, die niet voldoen aan de 

stedenbouwkundige inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), kunnen onderhouds-, instandhoudings-, 

renovatie-, en/of verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaand vergund- of vergund geacht volume.  

 

Bij gedeeltelijke of volledige herbouw en/of bij uitbreiding van het bestaand vergund of vergund geacht gebouw en constructie, 

moeten de nieuwe bebouwing en constructies beantwoorden aan alle geldende stedenbouwkundige inrichtingsvoorschriften 

van dit RUP.   

 

 

Onder meer de historische boogschutterstoren die beeldbepalend is voor de site, 

kan behouden blijven.   

 

03. Openbare nutsvoorzieningen 

In alle zones kunnen inrichtingen van openbaar nut voorzien worden, zoals infrastructuur in verband met openbare 

nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas, telefoon, e.d.) . Groenvoorzieningen zijn eveneens toegelaten. 

 

 

 

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten 

ongeacht het publiek- of privaat rechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al 

dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.  
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04. Beoordeling vergunningsaanvragen 

Elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig gemeentelijk RUP, zal naast de toetsing aan de 

bestemmings- en inrichtingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening onder meer beoordeeld worden aan de hand van 

de volgende criteria: 

- zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik; 

- verzorgde en aantrekkelijke architectuur van gebouwen en constructies; 

- eigentijds, duurzaam en kwalitatief materiaalgebruik; 

- materialen voor de van op de openbare weg zichtbare bouwdelen dienen qua kleur, textuur en schaal de continuïteit 

in het straatbeeld te ondersteunen. 

 

De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of in een goede ruimtelijke 

ordening is voorzien. 

 

 

In de vigerende wetgeving wordt het begrip “goede ruimtelijke ordening” 

gedefinieerd. 

 

 

 

Bij de inrichting van de gebouwen en hun omgeving wordt een maximale 

toepassing nagestreefd van materialen die een lange levensduur kennen, geen 

ongezonde stoffen voor mens en dier bevatten en die op een ecologisch 

verantwoorde manier geproduceerd werden. 

 

 

05. Afscheidingen  

Afscheidingen mogen geplaatst worden op de grenzen van het plangebied. De afsluitingen moeten bij voorkeur bestaan uit 

levende hagen en hebben een maximumhoogte van 2 meter. Een vaste afsluiting is toegestaan voor zover deze in harmonie is 

met het groene kader van de omgeving. 

 
 

06. Beplanting  

De voorgeschreven beplantingen zullen bestaan uit inheemse bomen en struiken. Het betreft beplanting of plantengroei die van 

nature, spontaan voorkomt bij de fysische omstandigheden die zich in deze streek en/of deze specifieke plaats voordoen. De 

planten kunnen zowel van autochtone oorsprong zijn, dan wel in het verleden ingevoerd en inmiddels geïntegreerd in het 

natuurlijke milieu.  
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07. Definities 

Bouwhoogte: Hoogte van een bouwwerk, indien niet anders aangeduid, gemeten vanaf het grondpeil bestaand 

maaiveld of voorliggende stoep tot de bovenkant voorgeveldakrand (deksteen, kroonlijst of dergelijke).  

Constructie:  Onder constructies worden geen gebouwen verstaan. Onder constructies wordt verstaan elke 

uitrusting die noodzakelijk is voor de inrichting van de recreatieve terreinen zoals terreinverlichting, 

veiligheidsnetten, afsluitingen, staantribunes, speeltuigen, zitbanken, informatiepanelen, afvalbakken 

ect.  

Rooilijn: Scheiding tussen openbaar en privaat domein. 

Overdruk: Overdruk is de cartografische aanduiding van een stedenbouwkundig voorschrift bovenop de 

grondkleur die de basisbestemming aangeeft. De overdruk geeft aan dat in deze gebieden bijkomende 

stedenbouwkundige voorschriften geldig zijn zonder dat de stedenbouwkundige voorschriften van de 

grondkleur hun geldigheid verliezen. 

Gebouw:  Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte.  
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1. TENNISCLUB PARK  

                ARTIKEL 1.1 : ZONE VOOR LOKALE SPORT EN RECREATIE 
 

Gebiedscategorie : Recreatie  

VERORDENDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING  

01. Bestemmingsvoorschriften   

 
De zone is bestemd voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten en bijhorende gebouwen en constructies. De activiteiten situeren 

zich op gemeentelijk of lokaal niveau.  

 

Volgende vormen van sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten zijn uitgesloten:  

- golfterreinen;  

- gemotoriseerde en geluidshinderlijke sporten. 

 

Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten:  

- het oprichten, herbouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen voor sport, recreatie en aanhorige functies;  

- het oprichten, herbouwen, uitbreiden of verbouwen van één woongelegenheid waarbij er zowel een functionele als 

een ruimtelijk-visuele relatie bestaat tussen de woongelegenheid en de zone voor lokale sport en recreatie; 

- het aanbrengen van kleinschalige constructies die rechtstreeks verband houden met sport- en recreatieactiviteiten in 

open lucht;  

- het aanbrengen van verharding in functie van de aanleg van terreinen en infrastructuren voor sport en recreatie in 

open lucht en op lokaal niveau; met inbegrip van technische infrastructuur die verband houdt met sport-, spel- en 

recreatieactiviteiten in open lucht;  

- het aanbrengen van verharding in functie van toegangen, inritten en parking voor gemotoriseerd verkeer, voor zover 

ze strikt noodzakelijk zijn voor de toegang tot gebouwen en infrastructuur;  

- het aanbrengen van verharding in functie van voetwegen;  

 
Deze zone is in eerste instantie bestemd voor de activiteiten van de bestaande 

tennisclub. Ook andere vormen van sport en recreatie of jeugdactiviteiten kunnen 

vergund worden. 

 

 

 

 

 

Onder aanhorige functies kan verstaan worden: cafetaria, kleedruimte, sanitair, 

wellness, kinderopvang, kinesist, atelier- en expositieruimte voor kunstenaars, …  

Er kan één woongelegenheid voorzien worden die integraal deel uitmaakt van de 

sport- en recreatiesite. Met functionele relatie wordt bedoeld dat de bewoner(s) 

op één of andere manier betrokken is/zijn met de activiteiten die er plaatsvinden. 

Zo kan de woning langsheen de Spinstersstraat kan bijvoorbeeld in gebruik 

genomen worden door de uitbater van de site. Met ruimtelijk-visuele relatie 

wordt bedoeld dat de woongelegenheid niet afgesplitst kan worden van de sport- 

en recreatiezone. De woning dient geïntegreerd te worden in de totaalvisie de 

site.  

Het bestaande zwembad en de aanhorige gebouwen kunnen gerenoveerd en 
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- het aanbrengen van reliëfwijzigingen ten behoeve van constructies of activiteiten die rechtstreeks verband houden 

met sport- en recreatie in open lucht;  

- het aanbrengen van afscheidingen.  

opnieuw in gebruik genomen worden.  

Technische infrastructuur zijn bijvoorbeeld verlichtingspalen, ballenvangers, 

scoreborden.  

Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van sportinfrastructuur, de toegang 

en bereikbaarheid van de gebouwen en de infrastructuur. Sommige delen zijn ook 

bestemd voor gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld ten behoeve van leveringen 

aan de kantine. Het aanleggen van een verharde parking is enkel toegestaan in 

de daartoe bestemde zone. 

 

02. Inrichtingsvoorschriften   

 
BOUWZONE 

Het oprichten van gebouwen is enkel toegestaan binnen de contour zoals aangeduid op het grafisch plan. Ten opzichte van 

bestaande gebouwen dient geen bouwvrije afstand gehandhaafd te worden. 

 

De totale vloeroppervlakte van de bebouwing bedraagt maximum 5500 m². Er mogen verschillende bouwvolumes opgetrokken 

worden. De bouwhoogte bedraagt maximum 12 meter.  

 

De dakvorm is vrij en mag variëren over hetzelfde gebouw.  

 

Zowel de inrichting van dakterrassen als de aanleg van groendaken is toegestaan. 

 

 

 

 

 
INRICHTING VAN CONSTRUCTIES 

Het plaatsen van constructies, andere dan gebouwen, noodzakelijk voor de uitoefening van de recreatieve activiteiten ter 

plaatse is in de hele zone toegestaan.  

 

Het plaatsen van kleinschalige inrichtingen ten behoeve van speel- en sportrecreatie is toegestaan.  

 

 

 

 

 

Voorbeelden van kleinschalige inrichtingen die zijn toegestaan binnen deze zone 

zijn: een speeltuin, een petanqueveld, … 

 

 
VERHARDING  
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Verhardingen dienen maximaal te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen of kleinschalige verhardingsmaterialen.  

 

De aanleg van de sportterreinen gebeurt overeenkomstig de technische eisen van de sector en moet niet verplicht uitgevoerd 

worden in waterdoorlatende verharding.  

 

 
VERLICHTING 

Het verlichten van de buitenruimte is toegestaan voor zover de lichtbundels niet naar de omringende omgeving georiënteerd 

zijn en lichtvervuiling vermeden wordt.  

 

  

 
HEMELWATER 

Hemelwater dient ter plaatse te worden opgevangen en gebufferd. Hierbij gaat de voorkeur uit naar de opvang in 

hemelwaterputten voor hergebruik. Toch dient voor de volledige oppervlakte aan verharding en bebouwing een open 

buffervolume gedimensioneerd te worden, ongeacht of er delen opgevangen worden in een hemelwaterput. Hiervoor wordt de 

volledige oppervlakte van nieuwe verharding, constructies en bebouwing in rekening gebracht. Voor de uitbreiding van 

bestaande verharding, constructies en/of gebouwen wordt zowel de bestaande als de nieuwe oppervlakte in rekening gebracht 

bij de dimensionering van de buffervoorzieningen.  

Het open buffervolume dient geïntegreerd te worden in zijn omgeving, zodat het een landschappelijk element op de site vormt. 

Dit mag in de hele zone ingericht worden.  

 

 

 
Omdat het plangebied deels gelegen is binnen een zone die mogelijks 

overstromingsgevoelig is en die een risicozone voor overstromingen vormt, gelden 

hiervoor strengere maatregelen m.b.t. de watertoets.  

 

 

 

 

 
GROENVOORZIENINGEN 

De niet-bebouwde of niet-verharde ruimte wordt ingericht als groene buitenruimte. Er wordt gestreefd naar het uitzicht en de 

sfeer van een park. 

 

  

03. Overdrukken   

 

OVERDRUKZONE A VOOR PARKING 
 

 
Parkeren is enkel toegestaan binnen de zone met aanduiding ‘A’. Daarbij wordt de inrichting gestart vanaf de Spinstersstraat. 
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Parkeren mag enkel bovengronds en wagenparkeerplaatsen mogen niet overdekt worden.  

 

Naast ruimte voor wagens dient er binnen deze zone een parking voor fietsers voorzien te worden. De overdekking van 

fietsstalplaatsen is toegestaan. 

 

De parkeerplaatsen dienen verplicht uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen of kleinschalige 

verhardingsmaterialen.  

 

De zone dient als groene parking met laagstammig groen te worden ingericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEGANG (indicatief, in overdruk) 
 

 
De site wordt ontsloten via maximaal twee ontsluitingen langsheen de Spinstersstraat. De plaats van deze ontsluitingen is 

indicatief aangegeven op het grafisch plan. Indien er effectief gebruik gemaakt wordt van twee ontsluitingen, wordt de meest 

westelijk gelegen ontsluiting gebruikt als inrit en de meest oostelijk gelegen ontsluiting als uitrit. 

 

  

 
TE BEHOUDEN DREEFSTRUCTUUR (in overdruk) 

 

 
De voormalige toegangsdreef naar kasteel Lagache wordt indicatief weergegeven op het grafisch plan. Deze as dient een 

betekenis te krijgen in de organisatie van het terrein. Morfologisch wordt gestreefd naar een toegangsdreef. Bomen die deze 

weg langs beide zijden flankeren worden maximaal behouden en waar mogelijk verder aangevuld.  

 

Indien een boom gekapt dient te worden om redenen van veiligheid of natuurbehoud dient eenzelfde boomsoort terug 

aangeplant te worden. Teneinde deze bomen te beschermen dient tijdens de constructiewerken van zowel de bebouwing als de 

verharding extra zorg besteed te worden aan de bescherming van de kruin, de stam en de wortels. 

 

 
De historische toegangsdreef naar kasteel Lagache die de site van noord naar 

zuid doorsnijdt, dient als ruimtelijk gegeven maximaal bewaard te blijven en 

versterkt te worden.  

 

Veiligheidsredenen: bijvoorbeeld bij dreiging om te vallen na storm. 

Natuurbehoud: bijvoorbeeld ziekte, belemmering van de ontwikkeling van andere 

bomen. 
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 ARTIKEL 1.2: ZONE VOOR WATERLOOP EN GROENBUFFER  
 

Gebiedscategorie : Recreatie  

VERORDENDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING  

01. Bestemmingsvoorschriften   

 
De zone vervult een functie met betrekking tot afvoer en berging van het oppervlaktewater en is bestemd voor de inrichting en 

instandhouding van de onbevaarbare waterloop en de bijhorende oevers. Daarnaast kan in de zone aan natuurontwikkeling met 

aandacht voor ecologisch beekherstel gedaan worden. 

 

Deze zone dient tevens als visuele buffer tussen de sportzone en de aangrenzende tuinzones. 

 

Alle constructies, activiteiten en werken zijn verboden, behoudens deze in functie van de inrichting, de veiligheid en het beheer 

van de waterloop. 

 

 
Het betreft ruimte voor de inrichting van de Fonteinbeek die langs de westelijke 

grens van het plangebied stroomt. 

 

 

In functie van de integratie en afscherming van de sportzone en de aangrenzende 

tuinzones wordt een groenbuffer voorzien. 

 

02. Inrichtingsvoorschriften   

 
De inrichting is in overeenstemming met de noodzakelijke ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterloop. De 

oeverzones worden zoveel als mogelijk volgens de principes van natuurtechnische milieubouw ingericht. 

 

Beekbegeleidende inheemse en streekeigen bomen en struikgewas dienen de loop van de beek te accentueren voor zover dit de 

ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterloop niet hypothekeren. De zone dient voorts ingericht te worden als 

groenbuffer met dichte en gelaagde structuur, voor zover dit nog niet het geval is. Dit groen is in harmonie met de omringende 

begroeiing. Enkel normale snoeiing, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. 

 

 
Bij natuurtechnische milieubouw wordt rekening gehouden met de inheemse 

fauna en flora door de levensvoorwaarden van deze fauna en flora zoveel 

mogelijk te behouden of te herstellen en zelfs te creëren en te ontwikkelen. 

 

Deze zone heeft een afschermende functie. Om deze functie te vervullen heeft de 

beplanting een dichte en gelaagde structuur. 
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2. ROYAL HERMES HOCKEY CLUB  

  ARTIKEL 2.1: ZONE VOOR LOKALE SPORT EN RECREATIE 
 

Gebiedscategorie : Recreatie  

VERORDENDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING  

01. Bestemmingsvoorschriften   

 
De zone is bestemd voor sport- recreatie en jeugdactiviteiten in open lucht, en bijhorende gebouwen en constructies. De 

activiteiten situeren zich op gemeentelijk of lokaal niveau.  

 

Volgende vormen van sport- recreatie en jeugdactiviteiten zijn uitgesloten:  

- golfterreinen; 

- gemotoriseerde en geluidshinderlijke sporten. 

 

Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten:  

- het oprichten, herbouwen, uitbreiden of verbouwen van gebouwen voor sport, recreatie en aanhorige functies;  

- het aanbrengen van kleinschalige constructies die rechtstreeks verband houden met sport- en recreatieactiviteiten in 

open lucht;  

- het aanbrengen van verharding in functie van de aanleggen van terreinen en infrastructuren voor sport en recreatie in 

open lucht en op lokaal niveau; met inbegrip van technische infrastructuur die verband houdt met sport-, spel- en 

recreatieactiviteiten in open lucht;  

- het aanbrengen van verharding in functie van toegangen, inritten en parking voor gemotoriseerd verkeer, voor zover 

ze strikt noodzakelijk zijn voor de toegang tot gebouwen en infrastructuur;  

- het aanbrengen van verharding in functie van voetwegen;  

- het aanbrengen van reliëfwijzigingen ten behoeve van constructies of activiteiten die rechtstreeks verband houden 

 
Deze zone is in eerste instantie bestemd voor de activiteiten van de bestaande 

hockeyclub. Ook andere vormen van sport en recreatie of jeugdactiviteiten 

kunnen vergund worden. De mogelijke functies zijn beperkt tot activiteiten in 

open lucht. In gebouwen kunnen ondersteunende complementaire functies 

worden ondergebracht zoals cafetaria, bergingen, sanitair en kleedkamers. Dit 

betekent dat in de gebouwen geen autonoom functionerende sport- of 

recreatievoorzieningen kunnen worden toegelaten.  

 

Onder aanhorige functies kan verstaan worden: cafetaria, kleedruimte, sanitair, 

wellness, kinderopvang, …  

 

Technische infrastructuur is bijvoorbeeld verlichtingspalen, ballenvangers, 

scoreborden.  

 

Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van sportinfrastructuur, de toegang 

en bereikbaarheid van de gebouwen en de infrastructuur. Sommige delen zijn ook 

bestemd voor gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld ten behoeve van leveringen 

aan de kantine. Het aanleggen van een verharde parking is enkel toegestaan in de 

 



 

Pagina 10 van 15 
 

met sport- en recreatie in open lucht;  

- het aanbrengen van afscheidingen. 

 

daartoe bestemde zone. 

 

 

02. Inrichtingsvoorschriften   

 
BOUWZONE 
Het oprichten van gebouwen is enkel toegestaan binnen de contour aangeduid op het grafisch plan. De afstand tot de 

bestemmingszonegrens bedraagt in alle gevallen minimum 5 meter. De afstand tot de rooilijn bedraagt 8 meter. Ten opzichte 

van de waterlopen dient een minimale bouwvrije afstand van 5 meter voorzien te worden.  

 

De totale vloeroppervlakte van de bebouwing bedraagt maximum 350 m². Er mag slechts één nieuw bouwvolume opgetrokken 

worden. De bouwhoogte bedraagt maximum 3,50 meter, gemeten vanaf het niveau van het bestaande maaiveld tot aan de 

kroonlijst.  

 

De dakvorm is vrij en mag variëren over hetzelfde gebouw.  

 

Zowel de inrichting van dakterrassen als de aanleg van groendaken is toegestaan. 

 

 
 
De bebouwing noodzakelijk voor het goed functioneren van de bestemming wordt 

opgericht in deze zone.  

 

  

 
INRICHTING VAN CONSTRUCTIES 

De oprichting van een niet-overdekte tribune (gradins) aanpalend aan de sportvelden is toegestaan op voorwaarde dat deze 

geïntegreerd wordt in het landschap en waarbij het niveau van de hoogste trede niet hoger is dan 1,20 meter boven het 

bestaande maaiveld. 

De vergunningverlenende overheid bepaalt of de landschappelijke integratie op een kwalitatieve manier gebeurt en houdt 

hierbij rekening met de volgende elementen:  

- De relatie met de landschappelijke elementen uit de omgeving;  

- De visuele impact van de constructie;  

- De schaal en verhouding ten opzichte van zijn omgeving;  

- Het materiaal en kleurgebruik.  

 

De oprichting van een overdekte tribune aanpalend aan de sportvelden is enkel toegestaan binnen de bouwzone en op 

 

Het integreren van een tribune kan gebeuren door gebruik te maken van een 

landschappelijk element zoals een heuvel of talud. De helling van deze elementen 

kan gebruikt worden voor de inrichting van de zitplaatsen. 

 

De landschappelijke openheid primeert. De tribune mag geen visuele barrière 

vormen in het landschap; men moet er kunnen over kijken.  
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voorwaarde dat deze geïntegreerd wordt in het landschap.  

 

De plaatsing van verlichtingsmasten is toegestaan, voor zover deze maximaal geïntegreerd worden bij de bestaande bebouwing 

en constructies. 

 
De plaatsing van reclameconstructies buiten de bouwzone is toegelaten tot een hoogte van 1,20 m, binnen de bouwzone 

kunnen reclameconstructies hoger zijn voor zover ze geïntegreerd worden bij bestaande constructies (gebouwen, tribune). 

 

Alle overige constructies dienen opgericht te worden binnen de bouwzone. 

 

Het plaatsen van kleinschalige inrichtingen ten behoeve van speel-,  en sportrecreatie is toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige constructies zijn onder meer een berging, dug-out, ticketlokaal, … 

 

 

Voorbeelden van kleinschalige inrichtingen die zijn toegestaan binnen deze zone 

zijn: een speeltuin, een petanqueveld, … 

 
VERHARDING 

Verhardingen dienen maximaal te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen of kleinschalige verhardingsmaterialen. 

 

De aanleg van de sportterreinen gebeurt overeenkomstig de technische eisen van de sector en moet niet verplicht uitgevoerd 

worden in waterdoorlatende verharding.  

 

 

 

 

 

  

 
VERLICHTING 

Het verlichten van de buitenruimte is toegestaan voor zover de lichtbundels niet naar de omringende omgeving georiënteerd 

zijn en lichtvervuiling vermeden wordt.  

 

   

 
HEMELWATER  

Hemelwater dient ter plaatse te worden opgevangen en gebufferd. Hierbij gaat de voorkeur uit naar de opvang in 

hemelwaterputten voor hergebruik. Toch dient voor de volledige oppervlakte aan verharding en bebouwing een open 

buffervolume gedimensioneerd te worden, ongeacht of er delen opgevangen worden in een hemelwaterput. Hiervoor wordt de 

volledige oppervlakte van nieuwe constructies en bebouwing in rekening gebracht. Voor de uitbreiding van bestaande 

constructies wordt zowel de bestaande als de nieuwe oppervlakte in rekening gebracht bij de dimensionering van de 

buffervoorzieningen.  

 
 

Omdat het plangebied deels gelegen is binnen een zone die mogelijks 

overstromingsgevoelig is en die een risicozone voor overstromingen vormt, gelden 

hiervoor strengere maatregelen m.b.t. de watertoets.  
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Het open buffervolume wordt geïntegreerd in zijn omgeving, zodat het een landschappelijk element op de site vormt en mag in 

de hele zone ingericht worden. 

 

 
GROENVOORZIENINGEN 

De niet-bebouwde of niet-verharde ruimte wordt ingericht als groene buitenruimte.  

 

 

 

  

03. Overdrukken    

 

OVERDRUKZONE A VOOR PARKING 
  

 
Parkeren is enkel toegestaan binnen de zone met aanduiding ‘A’. Daarbij wordt de inrichting gestart vanaf de Zonnestraat. 

Parkeren mag enkel bovengronds en wagenparkeerplaatsen mogen niet overdekt worden.  

 

Naast ruimte voor auto’s dient er binnen deze zone een parking voor fietsers voorzien te worden. De overdekking van 

fietsstalplaatsen is wel toegestaan.  

 

De parkeerplaatsen dienen verplicht uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen of kleinschalige 

verhardingsmaterialen. 

 

De zone dient als groene parking met laagstammig groen te worden ingericht.  

 

 
De parking is in overdruk aangeduid op het grafisch plan, ter hoogte van de 

bestaande parking met uitbreidingsmogelijkheden naar het westen toe.  

  

 

TOEGANG (indicatief, in overdruk) 
  

 
De site is voor gemotoriseerd verkeer enkel toegankelijk via de Zonnestraat. De plaats van deze ontsluiting is indicatief 

aangegeven op het grafisch plan. Er is slechts één toegang toegestaan met een maximale breedte van 7 meter.  

 

 
De Zonnestraat is een gewestweg. Teneinde het aantal mogelijke conflictpunten  

te beperken, worden inzake aantal en breedte maxima gehanteerd. Er wordt dus 

een gecombineerde in- en uitrit voorzien en dit ter hoogte van de bestaande 

toegang. In functie van verkeersveiligheid kan deze toegang verbreed worden tot 
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maximaal 7 meter.  

 

  ARTIKEL 2.2: ZONE VOOR GROENBUFFER MET RECREATIEF MEDEGEBRUIK 

Gebiedscategorie : Recreatie 

01. Bestemmingsvoorschriften  

 
De zone is bestemd voor de inrichting van een groenbuffer.  

 

De toegelaten recreatieve activiteiten hebben een laagdynamisch en lokaal karakter. De recreatieve activiteiten mogen niet 

meer hinder veroorzaken voor de omgeving dan de bestaande activiteiten.  

 

Het inrichten van permanente gebouwen, constructies en verharding is verboden in deze zone. 

 

 
In functie van de integratie en afscherming van de sportzone en de aangrenzende 

tuinzones wordt een groenbuffer voorzien.  

Ter ondersteuning van de recreatieve activiteiten wordt laagdynamisch recreatief 

medegebruik (zoals speelbos) in deze zone toegestaan. Dit medegebruik is 

ondergeschikt aan de bufferfunctie.  

02. Inrichtingsvoorschriften  

 
De zone dient ingericht te worden als groenbuffer met dichte en gelaagde structuur, voor zover dit nog niet het geval is. Dit 

groen is in harmonie met de omringende begroeiing. Enkel normale snoeiing, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. 

 

 
Deze zone heeft een afschermende functie. Om deze functie te vervullen heeft de 

beplanting een dichte en gelaagde structuur. 
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 ARTIKEL 2.3: ZONE VOOR LANDSCHAPPELIJKE BUFFER 
 

Gebiedscategorie : Recreatie  

VERORDENDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING  

01. Bestemmingsvoorschriften   

 
De zone voor landschappelijke buffer is bestemd voor een groenscherm dat de sportzone en het omliggende landschap 

integreert. 

 

Alle constructies, activiteiten en werken zijn verboden in deze zone. 

 

 
Deze zone wordt gecreëerd in functie van de landschappelijke integratie van de 

sportzone en het aangrenzende agrarisch gebied.  

 

 

 

02. Inrichtingsvoorschriften   

 
Enkel inheemse en streekeigen beplanting is toegelaten in functie van het behoud en de ontwikkeling van transparante lineaire 

schermen van al dan niet opgaande vegetatie.  

 

 
Houtkanten, solitaire of lijnvormig gegroepeerde bomen zijn toegelaten voor 

zover de visuele relatie met het open landschap niet gehinderd wordt. 

 

 

 ARTIKEL 2.4: ZONE VOOR WATERLOOP EN LANDSCHAPPELIJKE BUFFER  
 

Gebiedscategorie : Recreatie  

VERORDENDENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING  

01. Bestemmingsvoorschriften   

 
De zone vervult een functie met betrekking tot afvoer en berging van het oppervlaktewater en is bestemd voor de inrichting en 

instandhouding van de onbevaarbare waterloop en de bijhorende oevers. Daarnaast kan in de zone aan natuurontwikkeling met 

aandacht voor ecologisch beekherstel gedaan worden. 

 
Het betreft ruimte voor de inrichting van de Paerkebeek die langs de noordelijke 

en oostelijke grens van het plangebied stroomt. 
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De zone dient tevens als visuele buffer tussen de sportzone en het omliggende agrarische landschap. 

 

Aan de bestaande gebouwen langsheen de Zonnestraat kunnen slechts de strikt noodzakelijke onderhouds- en 

instandhoudingswerken plaatsvinden.  

 

Alle constructies, activiteiten 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.  

 

 

In functie van integratie van de sportzone en het aangrenzende agrarisch gebied 

wordt een landschappelijke buffer voorzien.  

 

 

 

Teneinde ruimte te bieden aan de Paerkebeek wordt geen nieuwe bebouwing 

toegelaten langsheen de waterloop. 

02. Inrichtingsvoorschriften   

 
De inrichting is in overeenstemming met de noodzakelijke ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterloop. De 

oeverzones worden zoveel als mogelijk volgens de principes van natuurtechnische milieubouw ingericht. 

 

Beekbegeleidende inheemse en streekeigen beplanting dient de loop van de beek in het landschap te accentueren voor zover dit 

de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterloop niet hypothekeert. Deze groenstructuur wordt opgevat als 

een lineair transparant scherm van al dan niet opgaande vegetatie.  

 

Ter hoogte van de toegangsweg (indicatief aangeduid op het grafisch plan) dient omwille van de verkeersveiligheid een goed 

overzicht over het straatbeeld bewaard te worden. 

 

 
Bij natuurtechnische milieubouw wordt rekening gehouden met de inheemse 

fauna en flora door de levensvoorwaarden van deze fauna en flora zoveel 

mogelijk te behouden of te herstellen en zelfs te creëren en te ontwikkelen. 

 

Houtkanten, solitaire of lijnvormig gegroepeerde bomen zijn toegelaten voor 

zover de visuele relatie met het open landschap niet gehinderd wordt. 

 

 

Vanaf de Zonnestraat dient het open zicht op de sportsite en het achterliggende 

landschap te primeren.  

 

 

 


