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 ARTIKEL [ 0 ] ALGEMENE BEPALINGEN 

 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 

 
0.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET EN OPGEHEVEN WORDEN 

DOOR VOORLIGGEND RUP 

Bij de vaststelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden onderstaande goedgekeurde, niet vervallen 

verkavelingen gelegen binnen het plangebied opgeheven en gelden de voorschriften van onderhavig RUP: 

 

Naam: Nummer vergunningenregister: Datum goedkeuring: 

Jean Delaere 45041/8326/V/1963/6 13/11/1963 

 

 

 
0.2. VOORSCHRIFTEN 

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

van toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake en het grafisch plan zijn gelijkwaardig en hebben 

dezelfde verordenende kracht. 

 
0.3. SCHAAL EN MAATVOERING 

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

grootschalig referentiebestand (GRB). De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting 

ter plaatse worden vastgesteld. 

 

 
0.4. OVERGANGSBEPALINGEN 

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

stedenbouwkundige inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-, 

instandhoudings-, renovatie- en/of verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande vergunde of 

vergund geachte volume. 
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Bij gedeeltelijke of volledige herbouw en/of bij uitbreiding van een bestaand vergund of vergund geacht gebouw of 

constructie, moet de nieuwe bebouwing of constructie beantwoorden aan alle geldende stedenbouwkundige 

inrichtingsvoorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

De bestaande vergunde activiteiten/functies kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten/functies moeten 

beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut zijn 

onder meer straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, gas- of 

elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, rioleringen. 

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen toegelaten 

worden ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de 

initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk. 

0.5. CONSTRUCTIES EN INRICHTINGEN VAN OPENBAAR NUT 

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies en inrichtingen van openbaar 

nut toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 

normale gebruik van de betrokken zone.  

Alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, 

kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokale dienstwegen en paden voor niet-

gemotoriseerd verkeer zijn toegelaten. 

 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet 

beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 

van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in de vigerende 

wetgeving terzake. 

Bij aanleg van verhardingen dienen waar mogelijk waterdoorlatende 

verhardingen (dus ook funderingslagen) te worden gebruikt. 

 

Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’ wordt verwezen 

naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen worden om bij 

de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken (wegen, 

waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te 

behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen 

om te komen tot ‘milieuvriendelijke’ oplossingen voor ruimtelijke 

ingrepen.  

 

Door de provinciale dienst Integraal Waterbeleid wordt 

aangedrongen om bij realisatie van verharde oppervlaktes van meer 

dan 1000 m², bovenop de geldende verordening meer 

gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van deze 

0.6. INTEGRAAL WATERBEHEER 

Er dient maximaal voorzien te worden in herbruik en infiltratie van hemelwater. Het regenwater dat niet in 

hemelwaterputten opgevangen wordt, moet zo veel als mogelijk kunnen infiltreren. Indien gekozen wordt voor een 

infiltratievoorziening of buffering met vertraagde afvoer (indien infiltratie niet mogelijk is), moet deze collectief 

worden uitgebouwd en mag deze niet worden doorgeschoven naar perceelsniveau. 

 

Voor de aanleg van verhardingen dient er rekening mee gehouden te worden dat niet-verontreinigd regenwater de 

mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door zoveel mogelijk waterdoorlatende 

materialen te gebruiken, of door afleiding van het regenwater naar onverharde delen, of door afleiding naar daartoe 

voorziene constructies om water te infiltreren of te bufferen. 

 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, 

zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen 

of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken van 

natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 
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verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de 

waterlopen te vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden 

rekening met de terreinkenmerken (bodemtextuur en 

grondwaterstand), de overstromingsgevoeligheid van het 

stroomgebied en de omvang van de verharding. Ze worden 

opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie http://www.oost-

vlaanderen.be/public/wonen_milieu/water/beleidskader/index.cfm) 

 

 

Een bijkomende motiveringsnota, gevoegd bij de aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen die 

aantonen dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

voldoet aan de beoordelingscriteria. 

0.7. BEOORDELINGSCRITERIA TOT DUURZAME ONTWIKKELING 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig RUP zal, naast de toetsing aan de 

voorliggende voorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: 

▪ zuinig ruimtegebruik; 

▪ kwalitatief kleur- en materiaalgebruik; 

▪ landschappelijke integratie; 

▪ waterbeheer. 

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning dient middels een motiveringsnota aan te tonen dat aan 

deze criteria is voldaan. 
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ARTIKEL [ 1 ] ZONE VOOR WOONGEBIED 

Gebiedscategorie: wonen 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 
  

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar 

verweving van functies het uitgangspunt is. 

 

De woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor 

openbare ruimtes (groene en verharde) en voor aan het 

wonen verwante voorzieningen. Het gaat om handel, 

horeca, bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen, 

kantoren en diensten, en socioculturele inrichtingen en 

recreatieve voorzieningen. 

 

1.1. BESTEMMING 

Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante 

activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- 

en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten, socioculturele voorzieningen en 

recreatieve voorzieningen. 

 

 
1.2. INRICHTING 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor 

zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

 

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: 

▪ de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

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

▪ de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

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

▪ de bestaande of gewenste woondichtheid; 

▪ de inpassing in de omgeving. 
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ARTIKEL [ 2 ] ZONE VOOR PARKGEBIED 

Gebiedscategorie: overig groen 

Subcategorie: parkgebied 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 
 

 

 

De bestemming omvat twee deelzones, namelijk de 

deelzone van het restaurant Boeckaege en de deelzone van 

het Malanderpark. 

 

Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het 

gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven. 

 

Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de 

andere functies van het gebied. Het is een nevengeschikte 

functie. 

 

Binnen de deelzone 1 Restaurant Boeckhaege  wordt 

ingezet op het uitbouwen van de beboste heuvelrug als 

recreatieve en toeristische toegangspoort tot de stad, door 

onder meer de bestaande woongelegenheid en 

horecafunctie te bevestigen en vakantieverblijven toe te 

staan. 

 

In de deelzone 2 Malanderpark worden alle voorzieningen 

gesitueerd die ten dienste staan van de toeristische, 

culturele, educatieve en recreatieve functie van het park. 

 

 

2.1. BESTEMMING 

2.1.1. Hoofdbestemming 

De zone is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park. Dit gebied heeft ook een sociale 

functie. 

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Alle werken, 

handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Deelzone 1 Restaurant Boeckhaege: 

Binnen de ‘zone voor bebouwing (overdruk)’ van de deelzone 1 Restaurant Boeckhaege zijn naast een eengezinswoning ook 

functies onder de vorm van horeca en toeristische logies toestaan. De ‘zone voor bijgebouwen en toeristische 

verblijfsmodules (overdruk)’ is bestemd voor bijgebouwen en gebouwen en/of constructies in functie van toeristische logies. 

Parkeervoorzieningen en opritten dienen zich uitsluitend te bevinden binnen de ‘zone voor oprit en parking (overdruk)’. 

 
Deelzone 2 Malanderpark: 

Binnen de deelzone 2 Malanderpark zijn openbare of private gebouwen ondersteunend aan de parkfuncties toegelaten, zijnde 

gebouwen met een recreatieve, culturele, educatieve, toeristische, commerciële of horecafunctie en de noodzakelijke 

aanverwante voorzieningen.  
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2.1.2. Niet toegestaan 

Dancings, discotheken zijn binnen onderhavige zone niet toegelaten. In geen geval mag de ruimtelijke draagkracht van de 

omgeving worden overschreden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2020 is de deelzone 1 Restaurant Boeckhage (totale 

opp. ±19.881m²) voor ±10% verhard (±1983m²) en 3% 

bebouwd (±566,8m²), incl. bijgebouwen). De bestaande 

terreinbezetting (bebouwing en verharding) van de 

deelzone bedraagt dus samen ±13% (±2549.8m²). 

 

Anno 2020 is de deelzone 2 Malanderpark (totale opp. 

±25.254m²) voor ±21% verhard (±5200m²) en niet 

bebouwd. 

 

Verharding: alle materialen voor bodembedekking en alle 

behandelingswijzen van de bodem die het grondoppervlak 

hard en minder waterdoorlatend maken. 

 

 

 

 

2.2. INRICHTING 

2.2.1. Inplantingsvoorschriften 

Deelzone 1 Restaurant Boeckhaege: 

Verbouwen, uitbreiden of herbouwen van de bestaande en het oprichten van nieuwe gebouwen en constructies is toegestaan 

binnen de grenzen van de ‘zone voor bebouwing (overdruk)’ en de ‘zone voor bijgebouwen en toeristische verblijfsmodules 

(overdruk)’. Verbouwen van bestaande vergunde of geacht vergunde volumes buiten de ‘zone voor bebouwing (overdruk)’ 

en de ‘zone voor bijgebouwen en toeristische verblijfsmodules (overdruk)’ is eveneens toegestaan.  

 

Deelzone 2 Malanderpark:  

De inplanting van de gebouwen is vrij binnen de deelzone voor zover er is voldaan aan de goede ruimtelijke ordening. 

 

2.2.2. Maximale terreinbezetting & verhardingsgraad 

Deelzone 1 Restaurant Boeckhaege: 

Maximaal 5% van de deelzone kan bebouwd worden (bijgebouwen inbegrepen) of voorzien worden van constructies (al dan 

niet voorzien in functie van toeristische verblijfsmodules). Minstens 80% van deze zone dient onverhard en onbebouwd te 

blijven, en te worden ingericht als groene ruimte.  

Verhardingen in functie van parkeervoorzieningen en opritten dienen zich uitsluitend te bevinden binnen de ‘zone voor oprit 

en parking (overdruk)’. 

 

Deelzone 2 Malanderpark: 

Maximaal 5% van de deelzone kan bebouwd worden, bijgebouwen inbegrepen. Minstens 60% van deze zone dient onverhard 

en onbebouwd te blijven en te worden ingericht als groene ruimte. 

 

Over de volledige parkzone kunnen verhardingen worden aangebracht, voor zover de gezamenlijke verharde oppervlakte 

binnen deze zone rekening houdt met het maximaal toegestane verhardingspercentage. De maximale verhardingsgraad kan 

worden verhoogd indien wordt aangetoond dat meer parkeerruimte noodzakelijk is door verkeersgeneratie van het park of 

voor de toegankelijkheid van het park. 
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Het restaurant is als eclectisch landhuis samen met de Onze 

Lieve-Vrouw van Lourdeskapel opgenomen in de inventaris  

bouwkundig erfgoed (ID 28774). Deze worden bevestigd in 

hun hoedanigheid en moeten zoveel mogelijk behouden 

blijven. 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: 

Alle verhardingen dienen rekening te houden met duurzaamheidsprincipes : 

▪ Maximaal behoud van waardevolle bomen 

▪ Maximaal gebruik van kleinschalige, waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering 

▪ Minimale aanbreng van verharding, in functie van de behoeften 

▪ Daarenboven moeten kleinere wandelpaden zoveel als mogelijk in natuurlijke materialen aangelegd worden. Het 

gebied moet voldoende toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers op de belangrijkste ontsluitingsassen 

(rolstoelvriendelijke verharding). 

 

2.2.3. Cultuurhistorische waarde de gebouwen en omgeving 

Het behoud van de cultuurhistorische waarde en architecturale beeldwaarde van het eclectisch landhuis (Restaurant 

Boeckhaege) in zijn huidige vorm dient voorop te staan. Verbouwingen en aanpassingswerken dienen zoveel als mogelijk het 

oorspronkelijke voorkomen van het gebouw te bewaren of te herstellen. Uitbreidingen dienen esthetisch en harmonisch te 

passen bij bestaande bebouwing. Beeldbepalende elementen in de configuratie dienen maximaal behouden te worden. 

Uitzondering is mogelijk in het kader van de goede ruimtelijke ordening. Bij vergunningsaanvragen moet in de motivatienota 

worden verduidelijkt hoe wijzigingen ten goede komen aan de goede ruimtelijke ordening. 

 

De vergunningverlenende instantie kan in geval dat een gebouw structurele gebreken vertoont, toelaten om het gebouw te 

vervangen door een nieuwbouw. Bij vergunningsaanvragen moet in de motivatienota worden verduidelijkt welke structurele 

gebreken het behoud van het gebouw verhinderen. 

 

Tevens dient rekening gehouden te worden met de specifieke buitenaanleg rond de gebouwen, voor zover deze een eigen 

specifieke erfgoedwaarde bezitten of een samenhang bezitten met de erfgoedwaarde van de gebouwen. 

 

2.2.4. Bouwhoogte en dakvorm 

Deelzone 1 Restaurant Boeckhaege: 

‘Zone voor bebouwing (overdruk)’: 

De bestaande bouwhoogte en de dakvorm van het gebouw aangeduid met de letter ‘A’ is richtinggevend. Verbouwen, 

uitbreiden of herbouwen van de bestaande en het oprichten van nieuwe gebouwen en constructies dient in harmonie te 

gebeuren met de bouwhoogte en de dakvorm van de bestaande bebouwing. 

Voor het gebouw aangeduid met de letter ‘B’ bedraagt de maximale bouwhoogte 2 bouwlagen. De dakvorm is vrij. Indien 

gekozen wordt voor een hellend dak, bedraagt de dakhelling maximum 45°. 
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Deelzone 1 Restaurant Boeckhaege: 

Binnen de deelzone zijn volgens de Natura 2000 

Habitatkaart ‘Beukenbossen van het type Asperulo-

Fagetum, subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos’ 

gelegen. Behoud van deze natuurwaarde dient voorop te 

staan. Tevens dient de vergunningsaanvrager ook rekening 

te houden met het bosdecreet. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor losstaande gebouwen en constructies, fysisch niet aangebouwd aan de gebouwen met de letter ‘A’ en ‘B’, bedraagt de 

maximale bouwhoogte één bouwlaag. De dakvorm is vrij. Indien gekozen wordt voor een hellend dak, bedraagt de dakhelling 

maximum 45°. 

 

 

‘Zone voor bijgebouwen en toeristische verblijfsmodules (overdruk)’: 

Binnen de grenzen van de ‘zone voor bijgebouwen en toeristische verblijfsmodules (overdruk)’ bedraagt de maximale 

bouwhoogte voor gebouwen en constructies één bouwlaag. De dakvorm is vrij. Indien gekozen wordt voor een hellend dak, 

bedraagt de dakhelling maximum 45°. 

 
Deelzone 2 Malanderpark: 

De maximale bouwhoogte bedraagt 2 bouwlagen mits het respecteren van de zichtrelatie vanuit het park naar 
de stad en voor zover er is voldaan aan de goede ruimtelijke ordening. 

 

2.2.5. Bestaande beplanting 

De bestaande waardevolle beplanting (soort, verschijningsvorm,…) moet zoveel als mogelijk behouden worden, nieuwe 
aanplantingen moeten hier harmonisch op aansluiten en het parkkarakter versterken. Niet waardevolle beplanting kan 
worden gerooid. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar inheems en streekeigen beplanting. 
 

2.2.6. Verlichting 

Het plaatsen van verlichting wordt beperkt tot het strikte minimum, waarbij deze oordeelkundig wordt ingeplant en 

neerwaarts gericht om diffuse verstrooiing te voorkomen.  

2.2.7. Parkeren 

Binnen onderhavige zone zijn permanente parkeerplaatsen voor personenwagens en bussen toegelaten in functie van de 

uitbating, de diensten en de activiteiten, mits rekening te houdend met de verhardingsgraad. 

 

Deelzone 1 Restaurant Boeckhaege: 

De aanduiding ‘zone voor oprit en parking (overdruk)’ duidt de locatie aan waar parkeervoorzieningen voor gemotoriseerd 
vervoer behouden en aangelegd moeten worden. Het realiseren van parkeervoorzieningen (en opritten) buiten de ‘zone voor 
oprit en parking (overdruk)’ is niet toegelaten. De parkeervoorzieningen dienen op een ruimtelijk kwalitatieve en 
ruimtebesparende manier aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen of materialen met een open voeg. De 
parkeerdruk afkomstig van de deelzone dient binnen deze zone opgevangen te worden. 
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Infopanelen: aanwezige voorzieningen, educatieve 

panelen, … 

2.2.8. Infopanelen 

Alle info- en reclamepanelen worden op een duidelijke en discrete manier ingeplant, d.w.z. ingeplant op strategische plaatsen, 

beperkt in oppervlakte met enkel de strikt noodzakelijke informatie. 

Opvallende lichtreclames, zonneschermen met vallende reclame en windschermen met reclame worden geweerd. 

 
2.3. BEHEERSVOORSCHRIFTEN 

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een informatieve nota gevoegd te worden, die aantoont op welke 

wijze de inrichting de deelzone vrijwaart van beschadiging, verlies aan historische waarde en verlies aan natuurwaarde. 
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ARTIKEL [ 3 ] ZONE VOOR BOUWVRIJ LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED 

Gebiedscategorie: landbouw 

Subcategorie: agrarisch gebied 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 
 

Het landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt 

bouwvrij gehouden, teneinde de openheid van het 

landschap te bewaren en als het ware een 

overgangsgebied te realiseren. 

 

Het gebruik van de term landbouw in de ‘ruime zin’ 

betekent dat het begrip ‘landbouw’ niet restrictief, doch 

ruim dient te worden opgevat. In die zin worden met 

landbouw dan ook niet enkel deze activiteiten bedoeld die 

bestaan in het bewerken van het land om er de 

veldvruchten van te plukken, doch eveneens tuinbouw, 

veeteelt en visteelt. 

 

In overeenstemming met artikel 4.4.10. §2 van de ‘Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening’ zijn de basisrechten voor 

zonevreemde constructies van toepassing. 

 

In overeenstemming met artikel 1.4. van het ‘Besluit van de 

Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor 

geen stedenbouwkundige vergunning nodig is’ zijn de 

bepalingen van dit besluit van toepassing.  

 

De volgende constructies geplaatst voor beroepslandbouw 

zijn eveneens niet toegelaten: plastictunnels, constructies 

voor oogstbescherming en constructies voor kleinschalige 

energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of 

gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bv kleinschalige 

3.1. BESTEMMING 

Het agrarisch gebied met landschappelijke waarde is bestemd voor landbouw in de ruime zin. 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn 
toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen en constructies. Enkel schuilhokken zijn als constructies 
toegestaan. 
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zonnepanelen om bv een waterpomp te laten werken in 

een weide of om stroom op te wekken voor schrikdraad) … 

Serres behoren eveneens tot de niet toegelaten gebouwen 

en vergelijkbare constructies. 

 

 

 

Onder een para-agrarische bedrijfszetel wordt onder 

andere een mestverwerkingsbedrijf bedoeld. 

 

 

 

Bedoeling is tot een behoud, en waar mogelijk herstel en 

ontwikkeling te komen van diverse lijn- en puntvormige 

landschapselementen, zoals houtkanten, groepen van 

bomen, bomenrijen, landschappelijk waardevolle solitaire 

bomen, hoogstamboomgaarden, hagen, grachten en 

poelen teneinde een verfraaiing van het algemeen 

landschappelijk beeld te bewerkstelligen. Enkel indien de 

veiligheid in het gedrang komt (vb overhellende stammen), 

mogen deze kleine landschapselementen gekapt of 

verwijderd worden.  

 

3.2. INRICHTING 

3.2.1. Nieuwe agrarische bedrijfszetels  

Bijkomende agrarische en para-agrarische bedrijfszetels worden niet toegelaten in deze zone. 

 

3.2.2. Kleine landschapselementen  

De bestaande kleine landschapselementen dienen behouden te blijven en versterkt/uitgebreid te worden. Het is dan ook niet 

toegelaten bestaande kleine landschapselementen te verwijderen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan deze, tenzij 

om duidelijk aantoonbare redenen van gevaar voor de veiligheid of in het kader van een goedgekeurd beheersplan. 

Vergunningsplichtige handelingen (omgevings- of graafwerken) in de omgeving van deze kleine landschapselementen mogen 

het duurzame behoud van deze elementen niet bedreigen of de aanwezige beeldkwaliteit niet aantasten.  

Het aanplanten van nieuwe kleine landschapselementen is toegelaten. Zij moeten wat betreft soortkeuze inheems en 

streekeigen (rekening houdend met de bodem en de waterhuishouding) zijn en in overeenstemming zijn met de reeds 

bestaande kleine landschapselementen van het omliggende landschap.  

 

 

Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik 

zijn ondergeschikte functies in het agrarisch gebied. 

Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote 

betekenis’. 

 

Kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 

toegankelijk maken van het gebied voor educatief of 

recreatief medegebruik, bestaat onder meer uit 

toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, 

wegafsluitingen ... Kleinschalige infrastructuur, gericht op 

recreatief medegebruik bestaat uit zitbanken, 

3.3. HANDELINGEN 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de 

volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

▪ het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor 

educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-

gemotoriseerd verkeer; 

▪ het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen; 

▪ de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden. 
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picknicktafels, vuilnisbakken, informatieborden, paden, 

kijk- of schuilhutten, … 

 

Niet-gemotoriseerd verkeer is onder meer wandelen, 

fietsen, paardrijden, … 

 

Verharde paden worden bij voorkeur aangelegd in een 

waterdoorlatende verharding. 

 

Onder openbare wegen worden ook verkeersveilige 

fietspaden begrepen. 
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ARTIKEL [ 4 ] ZONE VOOR OPENBAAR DOMEIN 

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 
 

 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen ten algemeen nut: 

elekticiteitscabines, telefooncabines, (bus)schuilhokjes, … 

4.1. BESTEMMING 

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en pleinen en de daarbij horende functies van openbaar nut, zoals inrichtingen 

voor openbaar vervoer, straatmeubilair en verlichting. Binnen deze zone zijn eveneens gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 

ten algemeen nut toegelaten, voor zover zij kleinschalig zijn, zich inpassen in de omgeving en de weggebruiker niet hinderen. 

 

 
4.2. INRICHTING 

Volgens de voorschriften van de bevoegde overheid. 

 

De ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein en het verblijfskarakter dienen hierbij centraal te staan. 
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ARTIKEL [ 5 ] TOEGANG TOT HET PARK (INDICATIEF, OVERDRUK) 

Gebiedscategorie: deze aanduiding heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemming van de grondkleur. 

TOELICHTING VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 
 

 

De bestaande toegangen tot het Malanderpark worden 

met deze aanduidingen (indicatief in overdruk) 

weergegeven. Deze aanduidingen kunnen langs 

weerszijden van de op het grafisch plan aangeduide positie 

met 30 meter verschuiven. 

 

 

5.1. INRICHTING 

De gronden opgenomen in de aanduidingen worden ingericht in functie van de toegang tot het park. De toegangen worden 

indicatief weergegeven op het grafisch plan en kunnen tot 30 meter langs weerszijden van de op het grafisch plan aangeduide 

positie verschuiven. 

 

De inrichting en het materiaalgebruik van de toegangen worden afgestemd op dat van de onmiddellijke omgeving. Langsheen 

de aanduidingen is het aanbrengen van bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, verlichting, nutsleidingen en 

straatmeubilair, etc. toegestaan. 
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