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Algemene bepalingen 

Grens van het Ruimtelijk uitvoeringsplan 
Deze grens duidt het gedeelte van het grondgebied aan, onderworpen aan de 
voorschriften van bijhorend plan. 

Verordende kracht 
Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het 
verordenend gedeelte van dit GemRUP. 

Geldigheid van de algemene bepalingen 
De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zover ze niet tegengesproken 
worden in de bepalingen per zone. 

Bestaande toestand 
De ‘bestaande toestand’ is de toestand – activiteiten in een gegeven vorm en 
omvang – bij het opstellen van het RUP. 

Publiciteit 
De bestaande wetten en reglementen zijn hier van toepassing. 

Nutsvoorzieningen 
Oprichting, herstellen, (her)aanleggen of verplaatsen van openbare nutsvoorzie-
ningen en/of –leidingen zijn toegelaten in alle bestemmingszones, voor zover ze 
de realisatie van de bestemming van het gebied niet in het gedrang brengen. De 
nutsvoorzieningen (bijv. elektriciteitscabines, verdeelkasten, buswachthokjes, 
publieke infopanelen) moeten zoveel mogelijk landschappelijk, ruimtelijk en 
vormelijk in de omgeving geïntegreerd worden, zodat ze niet als storende objec-
ten worden waargenomen.  

Infrastructuren voor zwakke weggebruikers 
De aanleg van infrastructuren voor zwakke weggebruikers (bijv. fiets- en/of wan-
delpaden) is toegelaten in alle bestemmingszones, voor zover het de realisatie 
van de bestemming van het gebied niet in het gedrang brengt. 

Algemeen architectonisch voorkomen 
De architectuur van alle nieuwbouw zal eenvoudig en kwaliteitsvol zijn. De archi-
tecturale uitwerking dient op een eigentijdse, kwaliteitsvolle manier de ruimtelij-
ke integratie te realiseren.  
Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaam-
heid en uitzicht verantwoord zijn. Volumes dienen op een harmonische wijze aan 
te sluiten enerzijds op elkaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, 
afmetingen, verdeling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruim-
telijke eenheid te komen. 
 
Vernieuwende architectuur, waaronder alle vormen van duurzame, energiezui-
nige en zogenaamde lage-energie- of lage-verbruik- gebouwen, zijn toegelaten. 
 
Materiaalgebruik 
Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen die 
harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruikte mate-
rialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buiten-
schrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord en in harmonie met de omgeving 
te zijn.  
 
Afwijkingen en wijzigingen worden in principe niet toegestaan. Ze kunnen enkel 
volgens de geldende wettelijke bepalingen worden aangevraagd om de architec-
turale en de ruimtelijke inpassing van een project op een verantwoorde wijze 
mogelijk te maken of te verbeteren. 

Terminologie 
Bestaande bebouwing: Al de constructies (het geheel aan gebouwen) aanwezig 
op het terrein zoals grafisch weergegeven op het plan bestaande toestand. 
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B/T - Bebouwingscoëfficiënt: De bebouwingscoëfficiënt is de verhouding van het 
geheel van de bebouwde terreinoppervlakte op de totale terreinoppervlakte van 
de betreffende bestemmingszone. 
Bouwhoogte: Hoogte van een bouwwerk, die indien niet anders is aangeduid, 
wordt gemeten vanaf het grondpeil, bestaand maaiveld of voorliggende stoep tot 
de bovenkant voorgeveldakrand (deksteen, kroonlijst of dergelijke). 
Constructie: Elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmate-
riaal, dat met de grond verbonden is of erop geplaatst is. 
Gebouw: Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of 
gedeeltelijk omsloten ruimte. 
Verharding: Verharding kan gesloten verharding, half – of open - verharding zijn. 
Gesloten verhardingen zijn asfalt, klinkers of beton. Half - verhardingen zijn: 
steenslag, grind, dolomiet, puin. Puin is niet toegelaten. Zij zijn waterdoorlatend. 
Open - verhardingen bestaan uit ongebonden grofkorrelig materiaal. Dit is wa-
terdoorlatend. 
Openluchtrecreatief terrein: een uitgerust en afgebakend terrein in centraal 
beheer waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve verblij-
ven of dat daarvoor bestemd of ingericht is. 

Mobiel openluchtrecreatief verblijf: tent, vouwwagen, kampeerauto, rijcaravan, 
stacaravan of elk ander vergelijkbaar verblijf. 

Niet-verplaatsbaar openluchtrecreatief verblijf: chalet, bungalow, vakantiewo-
ning, vakantiehuisje, trekkershut, paviljoen of elk ander vergelijkbaar verblijf dat 
beschikt over een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig 
uittreksel waaruit blijkt dat het verblijf vergund is of wordt geacht vergund te 
zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijzondere bepalingen en voorschriften per zone 

Gebiedscategorie ”Recreatie” 

Art. 1. Gebied voor verblijfsrecreatie 
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
Het gebied wordt, in uitbreiding op het reeds bestaande kampeerverblijfpark, bestemd 
voor de aanleg en exploitatie van een openluchtrecreatief terrein, zoals bepaald in de 
sectorale regelgeving terzake (decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies 
incl. latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten). Hieraan ligt een doelstelling en wense-
lijkheid ten grondslag om het gebied professioneel en commercieel in te richten, uit te 
baten en te beheren als ‘camping’. Een dergelijk openluchtrecreatief terrein is onderhe-
vig aan een exploitatievergunningsplicht, met inbegrip van een aantal sectorale kwali-
teitsnormen en –bepalingen (en bijhorende controle). Dit beheersaspect moet mede de 
ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijke verschijningsvorm van het gebied bepalen, nastre-
ven en zelfs garanderen. Het gebied wordt bij voorkeur ingericht en centraal beheerd als 
één openluchtrecreatief terrein door één uitbater binnen één afgebakend stedenbouw-
kundig geheel. 
Daarbij wordt tevens de mogelijkheid uitgesloten om uitsluitend een dagrecreatieve 
activiteit (met mogelijk hoogdynamischer karakter) in te planten in het gebied. Recreatie 
(bijv. dagrecreatie en/of horeca) ondersteunend aan de verblijfsactiviteit is wel toegela-
ten.  
Voorbeelden van aanverwante voorzieningen zijn: zwembad, horeca (cafetaria, snack-
bar), winkel, sportvelden voor niet-professioneel gebruik (voetbal, tennis, minigolf, …), 
kleinschalige recreatieve openluchtinfrastructuren (speelruimten, speeltuigen, petan-
quebanen, …). Deze voorzieningen zijn complementair aan de verblijfsrecreatie. De 
totale oppervlakte van al deze voorzieningen is ondergeschikt aan deze nodig voor de 
verblijfseenheden. Uitbatingsgebouwen en –infrastructuur zijn bijv. een recep-
tie/onthaal, kantoren, een (conciërge)woning voor een exploitant of bewakingsperso-
neel, technische ruimten, een afvalplaats, wegenis, sanitaire voorzieningen, publiciteits-
voorzieningen en reclamepanelen,… Autonome kantoren en handel die niet in functie 
zijn van de exploitatie van het gebied voor verblijfsrecreatie zijn niet toegelaten. 

 
 
 
 
• Gebied voor verblijfsrecreatie 
 
• Specifieke keuze voor vestiging 
van openluchtrecreatief terrein 
 
• Mogelijkheden voor onder-
steunende functies 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Permanente bewoning is ver-

boden, uitgezonderd conciër-
gewoning 

 
• Werken toelaten i.f.v. realise-

 
Artikel 1: Gebied voor verblijfsrecreatie  

 
Gebiedscategorie: recreatie 

Het gebied is bestemd voor verblijfsrecreatie.  
 
Het gebied is uitsluitend bestemd voor de oprichting en vestiging 
van een openluchtrecreatief terrein. 
 
Daarnaast zijn in het gebied volgende functies, activiteiten en 
bijhorende accommodaties inrichtingen en maatregelen mogelijk, 
voor zover ze de realisatie van de bestemming van het gebied niet 
in het gedrang brengen: 

• ondersteunende (dag)recreatie en sport, horeca en 
handel 

• uitbatingsgebouwen en –infrastructuur.  
• wegenis en parkeerfaciliteiten 
• landschappelijke groenbuffering 

 
Permanente bewoning is verboden, uitgezonderd voor één 
conciërgewoning.  
 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn 
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Permanente bewoning in recreatiegebied is niet toegelaten. Met permanente bewoning 
wordt bedoeld het gebruik als hoofdverblijfplaats, hetzij als domicilie-adres hetzij als 
effectief feitelijk permanent gebruik (zonder domicilie). Er kan wel één conciërgewoning 
toegestaan worden bij het openluchtrecreatief terrein.  
Alle aanlegwerken, grondwerken, reliëfwijzigingen, infrastructuur- en bouwwerken, 
groeninrichtingswerken i.f.v. de bestemming of nevenbestemmingen zijn mogelijk.  
Vanzelfsprekend kunnen binnen het gebied mobiele en niet-verplaatsbare 
openluchtrecreatieve verblijven opgericht worden, conform het besluit van de Vlaamse 
Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
toeristisch logies (incl. latere wijzigingen) – zie terminologie. 
De ruimtelijke inrichting op het terrein zal in de praktijk grotendeels (en 
vanzelfsprekend) bepaald worden door de bepalingen en uitvoering van de 
sectorregelgeving wat betreft openluchtrecreatieve terreinen. In deze regelgeving 
worden minimale oppervlaktes van de kampeerplaatsen/-percelen bepaald (80m²) 
alsook  de maximale bezetting van een kampeerperceel door constructies (50%) en de 
maximale verharding van een kampeerperceel (max. 50% van de resterende, niet door 
constructies bezette ruimte). Er moet in dit PRUP voldoende flexibiliteit zijn voor de 
invulling binnen de perimeter van de recreatiezone (vrijheid van interne zonering) om op 
die manier snel en vlot afstemming te kunnen zoeken en in te spelen op de 
(hedendaagse en toekomstige) toeristisch-recreatieve (marktconforme) tendensen en 
wetmatigheden binnen de kampeersector. 
Desondanks wordt toch gekozen om een aantal ruimtelijke uitspraken te doen binnen 
het gebied en enerzijds een maximaal bebouwingspercentage (7,5%) en minimaal 
groenpercentage (20%) vast te leggen om het open en groen karakter van het gebied te 
garanderen en anderzijds om randvoorwaarden te stellen aan de op te richten 
gebouwen en constructies (max. oppervlakte en bouwhoogte) om het kleinschalig 
karakter van het openluchtrecreatief terrein te behouden en de harmonie en eenheid te 
bewaren (zie ook Algemene Bepalingen - Algemeen architectonisch voorkomen). Qua 
materiaalgebruik wordt aangesloten bij het materiaalgebruik dat opgelegd wordt door 
de verkavelingsvoorschriften die van toepassing zijn in het overige deel van het 
kampeerverblijfpark. Dit wil zeggen dat de buitenbekleding van de verblijven in de regel 
wordt uitgevoerd in hout in een donkere tint.  
Wat betreft het bebouwingsoppervlak wordt de footprint als maatstaf genomen (d.i. de 
verticale projectie van alle constructies boven het maaiveld, dus incl. overdekte 
terrassen en bijgebouwen).  
De bestaande waardevolle loofbomen (zowel in het huidige bos dat grotendeels zal 
gerooid worden i.f.v. de inrichting als openluchtrecreatief terrein, als de dreefstructuren) 
moeten zoveel als mogelijk bewaard blijven en geïntegreerd worden binnen de inrichting 
als openluchtrecreatief terrein. Indien bepaalde bomen voor een goede inrichting van 

ren bestemming 
 
 
• Bebouwingscoëfficiënt vast-

leggen 
 
 
 
• Max. oppervlakte gebouwen 
 
• Max. bouwhoogte gebouwen 
 
• Verharding toestaan 
 
 
 
 
• Minimaal percentage open 

ruimte 
 
 
 
• Behoud loofhoutbomen + 

aanplant streekeigen soorten 
 
 
• Allerhande werken mogelijk 

maken (niet eigen aan de be-
stemming) 

 
 
 
 
 
 

voor het realiseren, onderhouden en beheren van de bestemming 
en de nevenbestemmingen zijn toegelaten. 
 
De bebouwingscoëfficiënt bedraagt maximaal 0,075. De 
bebouwingscoëfficiënt wordt berekend op basis van de niet-
verplaatsbare openluchtrecreatieve verblijven en op de som van 
de oppervlakte van de alle zones ‘gebied voor verblijfsrecreatie’ 
zoals aangeduid op het grafisch plan . 
De gebouwen hebben een maximaal bebouwingsoppervlak 
(footprint) van 80m² per gebouw. 
De bouwhoogte is beperkt tot maximaal 3,5m.  
 
De niet-bebouwde ruimte mag gedeeltelijk verhard worden i.f.v.  
ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen en terrassen. De 
verharding van ontsluitingswegen gebeurt onder de vorm van 
halfverharding.  
 
Minimum 20% van de totale oppervlakte van dit gebied moet 
volledig gevrijwaard worden van bebouwing of verharding en 
ingericht worden met groenelementen (grasvelden, hagen, 
struiken, bomen). 
 
Bestaande loofhoutbomen moeten maximaal bewaard blijven. De 
aanplant van nieuwe groenelementen moet gebeuren met 
streekeigen standplaatsgebonden soorten.  
 
Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens 
toegelaten: 
• waterbeheer, waterbuffering, -huishouding en -infiltratie;  
• de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de 

natuur en het natuurlijk milieu en van de 
landschapswaarden; 

• het behoud van archeologisch erfgoed 
• het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 

wateroverlast en het beveiligen van vergunde of vergund 
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het terrein gekapt moeten worden, moeten zij worden vervangen op een andere locatie.  
Indien nieuwe beplanting wordt aangebracht (hagen, struiken, bomen bijv. voor 
compartimentering van het terrein of voor de creatie van schaduwplekken) moet 
gekozen worden voor streekeigen soorten. 
Bij ontbossing blijven de regels van het bosdecreet van toepassing (verbod op ontbossing 
in recreatiegebied, behoudens ontheffing). 
De openluchtrecreatieve verblijven die in de omgeving van de vijver zouden worden 
ingeplant (zone belendend aan dreefstructuur), moeten de hoogstambomen van de 
dreefstructuur vrijwaren. De buitenruimte moet volledig gelegen zijn binnen de 
contouren van de bestemmingszone ‘gebied voor verblijfsrecreatie’. De verblijven 
worden ontsloten via de noordelijk gelegen dreefstructuur. 
Naast de specifieke werken en handelingen i.f.v. het gebied voor verblijfsrecreatie, moe-
ten ook nog een aantal maatregelen, werken, handelingen en inrichtingen mogelijk zijn 
die nodig of nuttig kunnen zijn voor waterbeheer, natuur- en landschapsontwikkeling, 
archeologisch behoud, waterbeheersing i.f.v overstromingen en het eventueel uitvoeren 
van milderende maatregelen i.f.v. het beperken van milieueffecten. 
Minimaal voor de aspecten i.v.m. waterinfiltratie, –buffering en –lozing geldt de gewes-
telijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 (en latere wijzigingen) inza-
ke hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater. Inrichtingen en maatregelen voor waterbeheer, water-
buffering, -huishouding en – infiltratie zijn toegelaten, mits in overeenstemming met 
deze stedenbouwkundige verordening. Gezien de bodemgesteldheid (zandbodem) moet 
bij nieuwe verharding en bebouwing er vanuit gegaan worden dat er geen lozing van 
hemelwater op de riolering plaatsvindt (infiltratie na opvang met herbruik in hemelwa-
terputten). 
Ter compensatie van de verharde oppervlakten (op kampeerpercelen, door wegen), 
moet bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen voor nieuwe structuren steeds gekozen 
worden voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s: waterafvoer door 
infiltratie).  
 
De afwikkeling van het uitgaand verkeer van het uitbreidingsdeel van Jocomo (m.n. het 
voorwerp van voorliggend PRUP) naar de N77 moet gebeuren langs het tracé van de 
bestaande inrit; en dit om geen bijkomende verkeersdruk te bewerkstelligen in de Lepel-
vormweg ten gevolge van de uitbreiding van Jocomo. Middels slagbomen en sturing via 
badges moet het technisch-organisatorisch mogelijk zijn om de scheiding van verkeers-
stromen in de praktijk goed te organiseren. De beschrijving en het voorstel tot effectieve 
circulatiescheiding moet, d.m.v. een inrichtingsstudie, onderdeel uitmaken van de aan-
vraag tot stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning. Dit moet de wegbeheerder 
(Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer) toelaten dit voorstel op het moment 

 
 
 
• Waterinfiltratie en –buffering 

via open structuren 
 

geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen; 
• het beperken van de milieu-impact. 
 
De voorzieningen voor waterbuffering en –infiltratie worden 
uitgevoerd als een open waterstructuur. 
 
Bij vergunningsaanvragen die de inrichting en ontwikkeling 
beogen van meer dan 7500m² terreinoppervlakte van het gebied 
voor verblijfsrecreatie en bij aanvragen voor de aanleg van 
wegenis- en parkeerinfrastructuren moet een inrichtingsstudie 
gevoegd worden. De inrichtingsstudie geeft minstens aan hoe de 
(interne) verkeersorganisatie en ontsluiting verloopt en hoe de 
verkeersafwikkeling naar het openbaar wegennet van de in de 
aanvraag voorziene functies gebeurd; en dit wat betreft het 
gemotoriseerd verkeer, fiets- en voetgangerspaden. 
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van de aanvraag ten gronde te kunnen beoordelen.  
 
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende over-
heid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
Onder vergunningsaanvragen wordt zowel verstaan verkavelingsvergunning als steden-
bouwkundige vergunning. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffen-
de de vergunningsaanvraag en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende 
instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aan-
vragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
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Art. 2. Zone voor circulatie  
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
Er wordt een zone aangegeven i.f.v. een vlotte circulatie. Hier wordt de afwikkeling van 
aankomst- en vertrekkend verkeer geregeld en de inrichting van parkeerzones mogelijk 
gemaakt. Het betreft in principe 2 gebieden waar ook de inplanting van een receptiege-
bouw en een sanitair gebouw kan voorzien worden (max. 250m² footprint per gebouw). 
Het tracé van buurtweg nr. 66 wordt eveneens volledig mee in deze bestemmingszone 
opgenomen. Bij de inrichting hiervan moet rekening gehouden worden met het huidig 
statuut als openbaar domein. 
 
Aan de zone bij de toegang, aansluitend bij de receptie, moet een soort plein en par-
keerzone ingericht worden die voldoende ruim is om een aantal afwikkelingen mogelijk 
te maken (bijv. stallen van wachtende caravans om doorgang naar terrein niet te blokke-
ren, vlot verloop van vertrekkend en aankomend verkeer gelet op grote draaicirkels van 
de auto met caravan). Gezien de afmetingen van de voertuigen is voldoende ruimte 
nodig. 
Een tweede circulatiezone omvat een parking voor bezoekers van de camping. Gezien 
zijn centrale ligging kan hier ook een sanitair blok ingericht worden. 
De zone wordt hoofdzakelijk verhard. Gezien de aard van de voertuigen en gezien de 
manoeuvreerbeweging, is ter hoogte van drukke parkeerzones en circulatieruimtes 
gesloten verharding toegestaan om doorsijpelen van oliën te vermijden.  
Om de ruimte in zijn omgeving in te kleden en om de nodige schaduw te leveren kan 
groen voorzien worden onder de vorm van hoogstambomen. Deze hebben het voordeel 
dat met een minimum aan grondoppervlakte toch een maximum aan visueel groenbele-
ving gecreëerd wordt. Minimum 10% van de ruimte kan beplant worden met strategisch 
geplaatste hoogstambomen of hagen. Deze mogen de circulatie binnen het gebied niet 
belemmeren. De afbakening van de deelruimtes – circulatie en parkeren – kan gebeuren 
d.m.v. hagen of muren. 
 

 
 
 
 
• Aanduiding intensieve circula-

tiezones + toegangsgebied 
 
 
• Max. oppervlakte gebouwen 
 
 
 
• Verharding toestaan  
 

 
Artikel 2: Zone voor circulatie  

 
Gebiedscategorie: recreatie 

De zone voor circulatie voorziet in de nodige ruimte voor de reali-
satie en inrichting van wegenis, ontsluitingsinfrastructuren een 
toegangsgebied, parkeervoorzieningen, receptie- en onthaalge-
bouw, sanitaire gebouwen.  
 
De gebouwen hebben maximaal bebouwingsoppervlak (footprint) 
van 250m² per gebouw. De bouwhoogte is beperkt tot max. 5 
meter. 
 
De zone voor circulatie kan voor 90% verhard worden. De 
resterende zone wordt beplant met groenelementen 
(hoogstambomen, hagen, ...). 
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Art. 3. Buffer 
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
De sterkte van deze camping ligt in het groene karakter en de rust van de plek. Omdat de 
uitbreiding wordt voorzien in de zone onmiddellijk aansluitend bij de Maastrichterweg, 
en omdat de Maastrichterweg hoger ligt dan de uitbreidingszone, zijn er enkele ingrepen 
nodig om deze rust te garanderen. 
Op de plaats waar het plangebied grenst aan de openbare weg wordt een 20 m brede 
bufferzone voorzien die moet zorgen voor een landschappelijke afscherming. In deze 
zone wordt een talud aangelegd dat het wegtracé volgt. De buffer/talud wordt beplant 
met een struik- en een boomlaag. Het talud kan aan de zijde van de weg (N77) vrij steil 
worden aangelegd. Om een eerder natuurlijk karakter te verkrijgen wordt de helling aan 
de zijde van de camping zachter. De aanplanting gebeurt op de talud waarvan de kruin-
hoogte 3.00m boven het wegpeil van de Maastrichterweg wordt voorzien. De helling aan 
de straatkant bedraagt max 6/4, de voet van het talud is 20m breed.  
De streekeigen soortenkeuze bestaat uit: Quercus robur, Acer campestre, Carpinus 
betulus, Corylus avellana, Prunus avium, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa. 
In de eerste 2 meter van de zone van de achteruitbouw, vanaf de grens van het gewest-
domein, zijn slechts beplantingen van 1.50m hoogte toegestaan of 0.75 m ter plaatse 
van wegaansluitingen. In de zone van achteruitbouw t.o.v. het openbaar domein zijn 
uithangborden van maximum 5m² en 4m hoog toegestaan. 
De buffer vormt de verbinding tussen het westelijk gelegen natuurgebied (vijver) en de 
oostelijk gelegen boszone. 
 
De inplanting van omheiningen, afsluitingen en geluidsschermen op min. 5m van de 
zonegrens heeft als doel dat deze constructies aan het zicht onttrokken zouden worden. 
 
Het is toegelaten om aan de aansluiting van de toegangsweg met de N77 een reclame-
paneel of -constructie te voorzien ter accentuering van de toegang tot het recreatiege-
bied. 
 

 
 
 
 
• Aanduiding bufferzone 
 
 
 
• Breedte 20m. vastleggen 
 
 
 
• Werken toelaten i.f.v. realise-

ren bestemming 
 
• Aanleg met streekeigen soor-

ten 
 
 
 
 
 
• Bepalingen omtrent omheinin-

gen en publiciteitsvoorzienin-
gen 

 
 
 
 

 
Artikel 3: Buffer  

 
Gebiedscategorie: recreatie 

Het gebied is bestemd voor de aanleg van een buffer en moet 
voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, 
geluidsafscherming, landschappelijke inpassing, afstand, 
beheersing van veiligheidsrisico’s. 
De buffer heeft een breedte van 20m en heeft het voorkomen van 
een dicht beplante aarden wal. De hoogte van de taludkruin 
bedraagt 3.00m gemeten van het wegpeil van de 
Maastrichterweg. 
Alle werken en handelingen met het oog op de aanleg en het 
onderhoud van de buffer zijn toegelaten, inclusief 
reliëfwijzigingen. 
De buffer moet worden samengesteld met streekeigen 
standplaatsgebonden soorten en bestaat uit een kruid-, struik- en 
boomlaag. 
De buffer mag niet doorbroken worden, met uitzondering van de 
bestaande toegangsweg en eventuele brandwegen indien dit om 
redenen van brandveiligheid wordt opgelegd. 
Er is geen bebouwing toegestaan.  
Het is toegelaten om in de bufferstrook omheiningen, afsluitingen 
en geluidschermen op te richten, op voorwaarde dat ze op 
minimaal 5m van de zonegrens worden ingeplant. Uitzondering 
hierop kan enkel toegestaan worden om aan te sluiten bij een 
poort aan de centrale toegang tot het recreatiegebied. 
Het oprichten van publiciteitsvoorzieningen is niet toegelaten, 
uitgezonderd aan de hoofdtoegang tot het gebied. 
Werken, handelingen, inrichtingen en wijzigingen i.v.m. het 
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• Werken inzake natuurbeheer 
mogelijk maken  

 

herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en 
landschapswaarden zijn eveneens toegelaten. 
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Art. 4. Randzone 
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
Om een duidelijke grens aan te geven tot waar de kampeeractiviteit ingericht kan wor-
den, wordt een randzone vastgelegd die voor 100% beplant wordt. Deze groenstrook 
heeft als doel een buffering en landschappelijke inkleding van de kampeeractiviteit. De 
groenstrook loopt naadloos over in het landschappelijk groen van de vijverzone. In prak-
tijk komt het erop neer dat de zone aan de zijde van de vijver niet af te lezen is vermits 
ze onderdeel uitmaakt van het hele gebied. 
 

 
 
 

 
• Beplanting met als doel de 

beperking van de recreatiedruk 
op het natuurgebied 

 
Artikel 4: Randzone  

 
Gebiedscategorie: recreatie 

Het gebied is bestemd voor de bestendiging en de aanleg van een 
groenzone.  
De breedte is aangegeven op het grafisch plan en bedraagt 
minimaal 5 meter.  
Alle werken en handelingen met het oog op de aanleg en het 
onderhoud van de groenzone zijn toegelaten, reliëfwijzigingen 
zijn niet toegestaan. 
De zone moet worden samengesteld met streekeigen 
standplaatsgebonden soorten en bestaat hoofdzakelijk uit een 
boomlaag. De onderlaag bestaat uit grassen en lage heesters. 
De zone mag niet doorbroken worden, met uitzondering van 
eventuele brandwegen indien dit om redenen van brandveiligheid 
wordt opgelegd. 
Er is geen bebouwing, geen afsluiting en geen verharding toege-
staan.  
Werken, handelingen, inrichtingen en wijzigingen i.v.m. het 
herstel en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu en 
landschapswaarden zijn eveneens toegelaten. 
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Gebiedscategorie “Bos” 

Art. 5. Bosgebied 
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 

 

‘Bos’ moet in ruime zin geïnterpreteerd worden, zoals in het Bosdecreet. Open plekken 
in het bos vallen daar bijvoorbeeld ook onder. 
De zone aan de oostzijde van het plangebied heeft een bufferende functie tussen recrea-
tie en wonen. Deze zone is bestemd voor het bestendigen van het bos (verhouding 
naaldhout/loofhout momenteel 70/30). Ze is beplant over de volledige oppervlakte en 
wordt opgebouwd met een kruid-, struik- en boomlaag. Omvorming naar gemengd bos is 
aangewezen (meer loofhout). Na het rooien, in kader van beheerswerkzaamheden, is 
herbebossing verplicht. Het beheer gebeurt met respect voor natuurbehoud. 
Het bosdecreet blijft onverkort van toepassing. 

 
 
 
 
• Bestemming als bos 
 
• Werken toelaten i.f.v. realise-

ren bestemming  
 
 
 
 
• Behoud als bosgeheel d.m.v. 

herbebossing 
 

 
Artikel 5: Bosgebied  

 
Gebiedscategorie: bos 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling 
en het herstel van bos. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn 
voor de aanleg, het beheer en de inrichting van bos zijn 
toegelaten. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, 
de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu 
en de landschapswaarden zijn eveneens toegelaten. 
Naar de omgeving toe moet het bosgebied als één geheel 
overkomen. Na het rooien, in kader van beheerswerkzaamheden, 
is herbebossing verplicht waarbij er een stelselmatige omvorming 
plaatsvindt naar gemengd bos (loofhout/naaldhout).  
Enkel in functie van de zone voor recyclage (in overdruk) en de 
toegang er naar toe (ontsluiting in overdruk) is beperkte rooiing 
zonder herbebossing toegestaan.  
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Overige Aanduidingen 

Art. 6. Zone voor recyclage (in overdruk)  
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
In het kader van duurzaam afvalbeleid wordt gescheiden afval inzameling gevraagd. 
Hiervoor is heel wat ruimte nodig; composteren, hakselen van snoeihout, selecteren in 
de geëigende containers, restafval. Dit gebeurt momenteel in de nabijheid van de vijver, 
met mogelijk nadelige milieuimpact t.a.v. de vijver. Deze zone wordt verplaatst (omwille 
van bepalingen in het plan-MER). De zone kan enkel gebruikt worden voor organische 
recyclage en het stallen van een beperkt aantal afvalcontainers. Andere opslag van ma-
terieel (bijv. traktors,…) is niet toegestaan. 
Op vlak van duurzaam ruimtegebruik en om economische redenen wordt gewerkt met 
één centraal verzamelpunt. Er wordt gezocht naar een locatie die gemakkelijk te ontslui-
ten is, zonder heel het gebied te moeten doorkruisen. Gezien het niet representatieve 
karakter van deze activiteit mag de ‘afval zone’ niet op een zichtlocatie liggen en mag ze 
geen hinder geven aan de omliggende bestemmingen (wonen, recreatie). 
Daarom wordt geopteerd om het gebied in te planten in het bos met de nodige afstand 
tot aan de grenzen van het bosgebied. De aanduiding op het grafisch plan betreft een 
indicatieve aanduiding. De zone moet niet exact op de aangeduide locatie gerealiseerd 
worden, doch wel in het bosgebied ingeplant worden met een beperkte oppervlakte 
(1200m²), ontsloten via de parking/‘zone voor circulatie’ (indicatieve aanduiding met 
bloklijn op het grafisch plan). De op het grafisch plan aangeduide afstanden t.a.v. de 
grenzen van de bestemmingszone moeten gerespecteerd worden. De inplanting van de 
zone mag geen hinder veroorzaken t.a.v. de omliggende bebouwing. Hiermee moet bij 
de effectieve inplanting van de zone rekening gehouden worden.  
De zone wordt visueel afgeschermd door de omliggende bosbegroeiing en kan indien 
nodig  afgebakend worden d.m.v. hagen of muren (t.b.v. het beperken in oppervlakte 
van de composteringsruimte). Overdekkingen of gesloten constructies zijn niet toege-
staan.  
De verharding mag in functie van de specifieke eisen (bijv. aan- en afrijden van vracht-
wagens, tractoren) gebeuren in gesloten verharding.  
 

 
 
 
• Indicatieve aanduiding zone 

voor recyclage 
 
 
 
• Beperkte rooiing mogelijk 
 
• Maximale oppervlakte 
 
• Verharding + beperkte, speci-

fieke constructies toestaan 
 

 
Artikel 6: Zone voor recyclage (in overdruk)  
 
De aanduiding van de zone voor recyclage op het grafisch plan is 
indicatief. 
De zone voor recyclage voorziet in de nodige ruimte voor het 
composteren van organisch afval en het stallen van afvalcontai-
ners. 
Enkel in het kader van deze activiteiten, of de toegang ertoe, mag 
het bos gerooid worden, zonder herbebossing.  
De maximale effectieve oppervlakte van de zone bedraagt 
1.200m². 
De zone wordt ontsloten vanaf de zone voor circulatie. 
Deze zone mag gedeeltelijk verhard worden i.f.v. de stalling van 
containers en de aanrij- en circulatiezone. Deze verharding be-
draagt max. 1/3 van de zone (max. 400m²). 
Het oprichten van muren is toegelaten.  
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Art. 7. Dreefstructuur (in overdruk)  
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
Op de aangegeven plaatsen worden de bestaande dreven bestendigd. De dreven bege-
leiden de hoofdcirculatie en ontsluitingsstructuren.  
De toegangsdreef wordt aan twee zijden begeleid door een bomenrij. Deze bepaalt het 
karakter van het inkomgebied. Hij krijgt een beeldbepalende plaats wanneer de zone aan 
westzijde volledig gerooid wordt.  
Een bomenrij begeleidt het oost-west-gericht hoofdpad aan de noordelijke grens van het 
plangebied. Via dit pad wordt de auto het gebied in- en uitgeleid. Ze verbindt ook de 
twee circulatiezones. 
De bestaande bomen blijven behouden. Op het moment dat een boom afsterft, wordt 
hij vervangen door een boom van dezelfde soort, de maat is minimum 30/35. 
De uitrit naar de Lepelvormweg krijt een breder tracé, ook hier wordt een bomenrij 
aangeplant die de ontsluiting moet accentueren. 
De ontsluitingsinfrasctructuren worden aangelegd in halfverharding. De afwatering 
gebeurt naar de aanpalende grasbermen. 

 
 
 
• Indicatieve aanduiding dreef-

structuren 
 
 
 
• Inheemse hoogstambomen + 

maximaal behoud/vervanging 
 

 
Artikel 7: Dreefstructuur (in overdruk)  
 
De aanduidingen van de dreefstructuren op het grafisch plan zijn 
indicatief. 
De aanduidingen voorzien in de reservatie van de nodige ruimte 
voor het behoud en de verdere uitwerking van een dreefstruc-
tuur, flankerend aan de belangrijkste ontsluitingsstructuren.  
De dreefstructuren zijn lijnvormig en bestaan uit inheemse hoog-
stambomen. Bestaande bomen moeten maximaal behouden 
blijven, zo niet vervangen worden.  
De ontsluitingsinfrastructuren kunnen verhard met een halfver-
harding.  
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Art. 8. Langzaam verkeerrelatie (in overdruk)  
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
De op het plan aangegeven bolletjeslijn geeft de voetgangersrelatie weer. Het pad mag 
verhard worden, gesloten verharding is niet toegestaan. Het pad volgt het tracé van de 
dreef. 
Tussen de twee circulatiegebieden wordt het voetgangersverkeer losgekoppeld van het 
autoverkeer. De voetganger kan op een aangename veilige manier van de parking naar 
de rest van de recreatiezone. Vanaf het centrale circulatiegebied buigt het pad in noor-
delijke richting naar het zwembad. De oversteek moet zowel met ruimtelijke ingrepen als 
naar signalisatie voldoende verkeersveilig ingericht worden.  
 

 
 
 
• Indicatieve aanduiding lang-

zaam verkeerrelatie 
 
 
 
• Verkeersveilige uitwerking 

oversteken 
 

 
Artikel 8: Langzaam verkeerrelatie (in overdruk)  
 
De aanduiding van de langzaam verkeerrelatie op het grafisch 
plan is indicatief. 
De aanduiding voorziet in de reservatie van de nodige ruimte voor 
de aanleg van paden voor niet gemotoriseerd verkeer, flankerend 
aan de belangrijkste ontsluitingsstructuren.  
De kruisingen met ontsluitingsstructuren voor gemotoriseerd 
verkeer moeten verkeersveilig uitgewerkt worden.  
 

 

Art. 9. Ontsluiting (in overdruk)  
 
Toelichting Verordenend deel 
Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundige voorschriften 
 
De op het plan aangegeven blokjeslijn geeft de ontsluiting weer van de recyclage zone. 
De ontsluiting gebeurt via de zone voor circulatie. 

 
 
 
• Indicatieve aanduiding van 

ontsluiting recyclagezone 

 
Artikel 9: Ontsluiting   
 
De aanduiding van de ontsluiting op het grafisch plan is indicatief. 
De aanduiding voorziet in de reservatie van de nodige ruimte voor 
de aanleg van een ontsluiting voor gemotoriseerd dienstverkeer, 
als ontsluiting van de recyclagezone vanaf de zone voor circulatie. 
Er is slechts één gecombineerde in- en uitrit voorzien, de ligging is 
afhankelijk van de inrichting van beide zones (zone voor recyclage 
en zone voor circulatie). 
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