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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Geldigheid van de algemene bepalingen 

De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zover ze niet tegenge-

sproken worden in de bepalingen per zone. 

1.2 Bestaande toestand 

De „bestaande toestand‟ is de toestand – activiteiten in een gegeven vorm 

en omvang – bij het opstellen van het RUP. 

1.3 Publiciteit 

De bestaande wetten en reglementen zijn hier van toepassing. 

1.4 Nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 

Oprichting van openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteitscabines, 

verdeelkasten, kiosken, buswachthokjes, publieke infopanelen mogen in 

alle bestemmingszones. Deze nutsvoorzieningen moeten zoveel mogelijk 

landschappelijk, ruimtelijk en vormelijk in de omgeving geïntegreerd wor-

den, zodat ze niet als storende objecten worden waargenomen. 

1.5 Archeologie 

De vigerende wetgeving is van toepassing.  

1.6 Algemeen architectonisch voorkomen 

De architecturale uitwerking van alle nieuwbouw dient op een eigentijdse, 

kwaliteitsvolle manier de ruimtelijke integratie te realiseren.  

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waarde-

volle erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende kavels 

en/of woningen. 

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 ruimtelijke 

eenheid te komen. 

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruciaal 

en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

Vernieuwende architectuur, waaronder alle vormen van duurzame, 

energiezuinige en zogenaamde lage-energie- of lage-verbruik- gebouwen, 

zijn toegelaten. 

Daktuinen of -terrassen zijn toegelaten indien ze zich situeren binnen 

de toegelaten bouwzone en voldoen aan de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek inzake lichten en zichten. 

Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame mate-

rialen die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen 

de gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwer-

kerij, beglazing en buitenschrijnwerk duurzaam, esthetisch verantwoord 

en in harmonie met de omgeving te zijn. De aanleg van groendaken en 

daktuinen is toegestaan voor alle nieuwbouw, tenzij anders aangegeven.  

Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbouwende, met 

materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Tijdelijke wacht-

gevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelmaterialen. 

Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander duur-

zaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch 

geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

Afwijkingen en wijzigingen worden in principe niet toegestaan. Ze 

kunnen enkel volgens de geldende wettelijke bepalingen worden aange-

vraagd om de architecturale en de ruimtelijke inpassing van een project op 

een verantwoorde wijze mogelijk te maken of te verbeteren. 
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1.7 Algemeen waterbeleid 

Algemeen 

Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het be-

houd en herstel van het waterbergend vermogen van het gebied, het be-

houd, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het be-

heersen van overstromingen, of het voorkomen van wateroverlast in voor 

bebouwing bestemde gebieden, het beveiligen van vergunde of vergund 

geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstroming zijn toegelaten 

voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd 

worden. 

Er wordt uitgegaan van het principe dat langs elke weg een gracht wordt 

aangelegd voor de gescheiden afvoer van hemelwater. Voor de wegenis 

moet de zate worden verbreed zodat een grachtensysteem kan voorzien 

worden. 

Er moet in de te verwachten bouwvergunning(en) een dwarsprofiel van 

het bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de inloop, knijp-

leiding en eventuele overloop. Het volume dat voor buffering instaat, is 

het volume tussen de knijpleiding en de eventuele overloop. 

 

Open waterbergingszones zijn toegelaten binnen elk van de voorgestelde 

zoneringen op het grafisch plan. 

Specifieke bepalingen 

Bij de realisatie van het woonreservegebied moet voor nieuwe structuren 

steeds gekozen worden voor open waterstructuren zoals grachten of wa-

di‟s. 

Voor de compensatie van nieuwe verhardingen in de leemstreek kan niet 

worden gerekend op infiltratie van hemelwater, het uitloopdebiet moet 

dus worden gerealiseerd door vertraagde afvoer. De terugkeerperiode van 

de overloop moet minimaal 10 jaar bedragen, het uitloopdebiet mag 

maximaal 20 l/s ha verharde oppervlakte. 

Bij eventuele uitbreiding van het kerkhof moet voor de richtlijn “gewijzigd 

grondwaterstromingspatroon” advies worden gevraagd bij de Vlaamse 

Milieumaatschappij. 

1.8 Duurzaamheid 

Er wordt gestreefd naar een duurzame architectuur en omgevingsaanleg, 

hierbij wordt onder andere gedacht aan: 

 dimensionering en inplanting van de gebouwen, waaronder kiezen 

voor de juiste grootte, een compacte vorm, een juiste oriëntatie, ....  

 het zuinig omgaan met grondstoffen en energie, waaronder het her-

gebruiken van hemelwater;  

 het gebruik van duurzame materialen; 

 het voorzien van voldoende bergruimte (ook voor bvb fietsen, afval); 

 het voorzien van kwalitatieve buitenruimten; 

 duurzame omgevingsaanleg (cf. harmonisch park- en groenbeheer); 

 bij nieuwe bouw- en wegeniswerken moeten alle verharde oppervlak-

tes afwateren naar de aan te leggen infiltratievoorzieningen. Binnen 

de verschillende zoneringen is waterberging vereist.  

 optimaal herbruik van hemelwater. 

1.9 Terminologie 

Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan 

juridisch vastgelegd wordt 

Bezettingspercentage: een in de voorschriften aangegeven percentage, 

dat de minimum of maximumoppervlakte binnen de zonering aangeeft die 

bebouwd mag worden ten aanzien van de desbetreffende totale zone-

ringsoppervlakte. Verhardingen, opslag in open lucht, infiltratiebekkens 

worden niet beschouwd als bebouwing. 

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke 

of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, 

met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw of 

 

 noodoverloop 

Leegloop (knijpleiding)  

inloop 

effectieve buffering 
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zolder. Een bouwlaag waarin commerciële handels- of dienstverlenende 

functies in ondergebracht zijn is minimum 3.50m hoog(gemeten van vloer 

tot afgewerkt plafond en inclusief de vloeropbouw). Een bouwlaag die 

enkel een woonfunctie herbergt, heeft een minimum hoogte van 2.50m 

(gemeten tot afgewerkt plafond en inclusief de vloeropbouw). Afwijkingen 

in bouwhoogte worden toegestaan voor monumenten en erfgoed, aange-

geven op het grafisch plan. 

Bouwhoogte: Hoogte van een bouwwerk, die indien niet anders is aan-

geduid, wordt gemeten vanaf het grondpeil, bestaand maaiveld of voorlig-

gende stoep tot de bovenkant voorgeveldakrand (deksteen, kroonlijst of 

dergelijke). 

Constructie: Elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander 

bouwmateriaal, dat met de grond verbonden is of erop geplaatst is. 

Gebouw: Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en ge-

heel of gedeeltelijk omsloten ruimte. 

Bebouwde oppervlakte: de aan de buitenzijde van het gebouw geme-

ten oppervlakte van de gelijkvloerse bouwlaag, exclusief luifels of over-

kappingen. 

Perceelsgrens: een grens van het perceel. De op het plan aangeduide 

perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan dat de basis vormt van het 

bestemmingsplan. De perceelsgrenzen kunnen door middel van herverka-

velingen steeds aangepast worden. 

Verharding: behandeling waarbij de bodem aangepast wordt aan een 

niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaat-

baarheid sterk beperkt wordt. Verharding kan gesloten verharding, half-

open – of open - verharding zijn. Gesloten verhardingen zijn asfalt of be-

ton. Halfopen - verhardingen zijn: betonplaten, klinkers, kasseien, steen-

slag, gebonden dolomiet. Zij zijn waterdoorlatend. Puin is niet toegelaten. 

Open - verhardingen bestaan uit ongebonden (grofkorrelig) materiaal, oa 

grind, ongebonden dolomiet. Dit is waterdoorlatend. 

Inrichtingsstudie: een informatief document voor de vergunningverle-

nende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaan-

vraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouw-

kundige voorschriften voor het gebied.  

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich ver-

houdt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ont-

wikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit 

van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergun-

ning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instan-

ties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van 

de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande in-

richtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 
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2. BIJZONDERE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN PER ZONE 

2.1 WONEN 

Art. 1. Zone voor kasteel en kasteelhoeve  

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

  Gebiedscategorie: Wonen 

In deze zone wordt de herbestemming van de kasteelgebouwen 

gefaciliteerd. De herbestemming gebeurt met maximaal behoud 

van en respect voor de historische context en configuratie.  

De kasteel- en hoevegebouwen komen in aanmerking voor een 

herbestemming en invulling met een of meerdere nieuwe functies 

zoals wonen, publieke of private educatieve, socio-culturele en/of 

recreatieve voorzieningen (ook verblijfsrecreatie/hotel), gemeen-

schapsvoorzieningen, reca-zaken, agrarisch gelinkte voorzienin-

gen, ateliers, tentoonstellingsruimten, … . Kiosken en fietsenstal-

lingen worden geïntegreerd in de gebouwen. 

Handel en bedrijvigheid zijn niet toegestaan, tenzij als duidelijk 

ondergeschikte bestemming en indien ze integrerend behoren tot 

de eerder vernoemde functies.  

De hele kasteelsite moet een zekere publieke toegankelijkheid 

behouden. De gebouwen moeten zeker voor toeleveringen en 

urgente dienstverlening ontsloten worden, zonder daarbij verre-

gaand gemotoriseerd verkeer toe te laten.  

Voor de verschillende herbestemmingsmogelijkheden wordt ook 

verwezen naar het herbestemmingsonderzoek (december 2002) 

Toegelaten bestemming 

binnen de historische 

contouren van de ge-

bouwen van het kas-

teeldomein. 

Volgende bestemmingen voor de bebouwing zijn toegelaten: 

- Wonen 

- Aan wonen gekoppelde functies 

- Educatieve, culturele, socio-culturele en recreatieve bestem-

mingen met inbegrip van verblijfsrecreatie 

- Publiek en semi-publiek toegankelijke bestemmingen 

- Gemeenschapsvoorzieningen 

- Horeca 

- Kantoren 

- Agrarische en agrarisch gelinkte bestemmingen 

Niet toegelaten be-

stemmingen voor de 

gebouwen 

Niet toegelaten bestemmingen: 

- Handel, tenzij integraal deel uitmakend van een toegelaten 

bestemming 

- Bedrijvigheid, tenzij integraal deel uitmakend van een toege-

laten bestemming  

- Hoogdynamische functies die een aantasting betekenen van 

de historische draagkracht 

Mogelijke bestemmingen 

in de onbebouwde delen 

Toegelaten bestemmingen onbebouwde omgeving: 

- Kasteeltuin  
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

i.o.v. afdeling Monumenten en Landschappen (thans Onroerend 

Erfgoed Limburg) en de weerhouden impactscenario‟s uit het 

vooronderzoek. 

Bij elke stedenbouwkundige aanvraag met een mogelijke impact 

op de historische context van de site wordt een bouwhistorische 

nota gevoegd die inzicht geeft in:  

- de bouwhistoriek van het gebouw waarop de aanvraag 

betrekking heeft; 

- een fotoreportage in- en uitwendig van de delen waarop 

de aanvraag betrekking heeft; 

- het bouwfysische verslag van de betrokken bouwdelen, in 

geval de werken betrekking hebben op een (deel van 

een) gebouw; 

- een verantwoording van de voorgestelde ingrepen in de 

historische context. 

Voorafgaand aan ontwikkelingen (bouwwerkzaamheden, infra-

structuurwerken, … werken waarbij de ondergrond wordt be-

roerd) binnen de afbakening van het RUP wordt, met het oog op 

het identificeren van de potentieel waardevolle zones, een arche-

ologisch detectieonderzoek uitgevoerd aan de hand van proef-

sleuven en boringen. 

van de zone. - Kasteelpark, in overeenstemming met de bepalingen van ar-

tikel 3 

- Landschappelijk geïntegreerde parking tussen het kasteel en 

de Nieuwe Steenweg 

De fysische structuur en de historische morfologie van de gebou-

wen zijn bepalend voor de schaal en de aard van de invulling. De 

herbestemming gebeurt met maximaal behoud van en respect 

voor de historische context, zonder hier op een historiserende 

manier mee om te gaan. 

De herbestemming van de gebouwen gebeurt binnen de be-

staande of historisch traceerbare volumes (evt. subtiele uitbrei-

ding of historische reconstructie op hedendaagse manier, bijv. 

Behoud van de bestaan-

de gebouwen 

 

Beperkte uitbreidingen 

mogelijk. 

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 omge-

ving en hierbij een ruimtelijke eenheid vormen. 

De herbestemming van het kasteel gebeurt binnen de bestaande of 

historisch traceerbare volumes. De herbestemming gebeurt zonder 

afbreuk te doen aan de functionele basisindeling en structuur van de 

bebouwing. Beperkte en subtiele uitbreidingen tot maximaal 10% 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

hoektorens). Bij uitzondering zijn beperkte en subtiele uitbreidin-

gen toegelaten (max. 10% van huidige bebouwde oppervlakte), 

onder andere in het kader van de verbetering van de „functionali-

teit‟ van het herbestemde kasteel (bijv. om tegemoet te kunnen 

komen aan bepaalde functionele eisen of sectorale exploitatiever-

plichtingen zoals brandveiligheid, voedselhygiëne, …). Werken en 

voorzieningen in of aan het gebouw die nodig zijn om het ge-

bouw voor een bepaalde functie geschikt en exploiteerbaar te 

maken moeten bespreekbaar kunnen zijn.  

van de huidige bebouwde oppervlakte zijn toegelaten. 

 

Het bewaren van de authenticiteit van het erfgoedpatrimonium, 

de omgeving en de landschappelijke beleving is hierbij een van-

zelfsprekend uitgangspunt. Ook constructies i.f.v. terrassen, pa-

den, keermuren, … zijn toegelaten.  

Er moet in de aanleg een duidelijke verwijzing zijn naar histori-

sche elementen zoals de watergracht, de tuin, de binnenkoer, de 

boomgaard, … 

De directe omgeving van het kasteel en kasteelhoeve, volgens de 

contouren van de vroegere slotgracht, kunnen een functie krijgen 

als verdiepte, verdoken kasteeltuin (behoud uitgravingen slot-

gracht, al dan niet voorzien met water).  

Inrichten van onbe-

bouwde ruimte als on-

derdeel van omringende 

zone voor kasteelpark. 

In de onbebouwde ruimte primeren de openheid en de zichten naar 

de omgeving. 

De onbebouwde ruimte wordt maximaal in functie van de ondersteu-

ning van de historische context vorm gegeven.  

De inrichtingsstudie moet inzicht geven in de verenigbaarheid van 

de aanvraag met de directe omgeving en de samenhang en kade-

ring in de historische context.  

De inrichtingsstudie geeft ruimtelijk inzicht in de (bijkomende) 

bebouwing, inplanting van functies, paden en toegankelijkheid, 

open ruimten, publieke ruimten, groen, buffering, structurerende 

elementen, … en vooral in relatie tot de aangrenzende gebieden 

en functies. Daarnaast moet voldoende aandacht besteed worden 

aan parkeernormering, ontsluitingsmogelijkheden voor verschil-

Inrichtingsstudie bij 

vergunningsaanvragen 

Bij vergunningsaanvragen moet een inrichtingsstudie gevoegd wor-

den. De inrichtingsstudie is verplicht bij elke aanvraag: 

- voor een verkavelingsvergunning, 

- voor de aanleg van wegenis- en parkeerinfrastructuren, 

- voor een stedenbouwkundige vergunning die betrekking 

heeft op de bouw, verbouwing, herinrichting of herbestem-

ming van een (deel van een) gebouw of constructie van 

meer dan 100m² vloeroppervlakte, 

- die betrekking heeft op de inrichting van meer dan 250m² 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

lende soorten weggebruikers, leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Wat betreft de inrichting van meer dan 250 m² terreinoppervlakte 

worden zowel de gebouwen en constructies bedoeld, als inclusief 

de omliggende buitenruimten die in gebruik genomen kunnen 

worden op basis van het voorwerp van de vergunningsaanvraag. 

De relatie met de aangrenzende gebieden: hoe worden de visu-

eel-ruimtelijke en landschappelijke relaties met het omliggende 

gebied en aangrenzende functies gelegd, hoe worden de over-

gangen gerealiseerd en hoe en waar de rechtstreekse toegangen 

tot het gebied worden geïntegreerd, hoe verloopt de ontsluiting 

wat betreft het gemotoriseerd verkeer, parkeren, fiets- en voet-

gangersverbindingen.  

terreinoppervlakte. 

De inrichtingsstudie besteedt in bijzonder aandacht aan: 

- De relatie met de aangrenzende gebieden  

- De historische context 

- De mobiliteitsaspecten 

- De bezettingspercentages en de verantwoording in de ruime-

re context 

- De inrichting van de onbebouwde ruimte 

De parking (art 6) dient aangelegd te worden op het moment van de 

realisatie van de herbestemming van het kasteel. 
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Art. 2. Historische cluster ‘kerkhof – kerk – pastorie’  

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

  Gebiedscategorie: Wonen 

De historische cluster kerk/kerkhof/pastorie als „eindpunt‟ van het 

(straat)dorp Heers en als overgang naar het kasteeldomein wordt 

bewaard en waar mogelijk versterkt.  

Binnen deze cluster kunnen socioculturele of gemeenschapsvoor-

zieningen voorzien worden.  

Voorafgaand aan ontwikkelingen (bouwwerkzaamheden, infra-

structuurwerken, … werken waarbij de ondergrond wordt be-

roerd) binnen de afbakening van het RUP wordt, met het oog op 

het identificeren van de potentieel waardevolle zones, een arche-

ologisch detectieonderzoek uitgevoerd aan de hand van proef-

sleuven en boringen.  

Alle bestemmingen van 

algemeen belang zijn 

toegelaten voor zover ze 

verenigbaar zijn met de 

historische context. 

Deze zone is bestemd voor:  

- wonen; 

- de oprichting van openbare gebouwen of gebouwencom-

plexen van openbaar nut;  

- gemeenschapsvoorzieningen; 

- de inrichting van publieke ruimten;  

- parkeervoorzieningen; 

- groenvoorzieningen; 

- uitbreiding kerkhof; 

- speelpleintjes; 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 

de realisatie van de bestemming(en) zijn toegelaten voor zover ze 

wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de om-

geving. Voor alle bestemmingen geldt dat ze geen afbreuk mogen 

doen aan de historische context van de plek en zijn omgeving. 

De inrichtingsstudie moet inzicht geven in de verenigbaarheid van 

de aanvraag met de directe omgeving en de samenhang en kade-

ring in de historische context.  

De inrichtingsstudie geeft ruimtelijk inzicht in de (bijkomende) 

bebouwing, inplanting van functies, wegenisinfrastructuren en 

parkings, paden en toegankelijkheid, open ruimten, publieke 

ruimten, groen, buffering, structurerende elementen, … en vooral 

in relatie tot de aangrenzende gebieden en functies. 

Wat betreft de inrichting van meer dan 250 m² terreinoppervlakte 

worden zowel de gebouwen en constructies bedoeld, als inclusief 

 Bij vergunningsaanvragen moet een inrichtingsstudie gevoegd wor-

den. De inrichtingsstudie is verplicht bij elke aanvraag: 

- voor een verkavelingsvergunning, 

- voor de aanleg van wegenis- en parkeerinfrastructuren, 

- voor een stedenbouwkundige vergunning die betrekking 

heeft op de bouw, verbouwing, herinrichting of herbestem-

ming van een gebouw of constructie van meer dan 100m² 

vloeroppervlakte,  

- die betrekking heeft op de inrichting van meer dan 250m² 

terreinoppervlakte. 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

de omliggende buitenruimten die in gebruik genomen kunnen 

worden op basis van het voorwerp van de vergunningsaanvraag. 

De relatie met de aangrenzende gebieden: hoe worden de visu-

eel-ruimtelijke en landschappelijke relaties met het omliggende 

gebied en aangrenzende functies gelegd, hoe worden de over-

gangen gerealiseerd en hoe en waar de rechtstreekse toegangen 

tot het gebied worden geïntegreerd, hoe verloopt de verkeersor-

ganisatie en ontsluiting (ook in relatie tot de omringende gebie-

den) wat betreft het gemotoriseerd verkeer, parkeren, fiets- en 

voetgangersverbindingen.  

De inrichtingsstudie besteedt in bijzonder aandacht aan: 

 de relatie met de aangrenzende gebieden  

 de historische context 

 de ontsluiting 

 de bezettingspercentages en de verantwoording in de ruime-

re context 

 de inrichting van de onbebouwde ruimte 

Het recht van voorkoop wordt ingesteld met het oog op een mo-

gelijke uitbreiding van het kerkhof. 

Recht van voorkoop 

voor 15 jaar met ge-

meente Heers als be-

gunstigde 

Recht van voorkoop 

Op het perceel 270d is een recht van voorkoop als bedoeld in art. 

2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing. 

Het voorkooprecht geldt voor een periode van 15 jaar vanaf de in-

werkingtreding van het plan. 

Het recht van voorkoop geldt voor: 

1. Gemeente Heers 
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 Art. 3. Woonreservegebied  

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

  Gebiedscategorie: Wonen 

In het gebied ten oosten van de Nieuwe Steenweg (tussen sport-

hal en kasteeldreef) is een zekere ontwikkeling en bebouwing 

mogelijk.  

Deze zone is op het gewestplan bestemd als gebied voor ge-

meenschapsvoorzieningen. In kader van het voorliggende RUP 

wordt een herbestemming naar woonreservegebied voorzien om 

de ontwikkelingskansen voor het hoofddorp op lange termijn te 

garanderen. Er is nog weinig reserve binnen het gewestplan zo-

dat voorliggend gebied op lange termijn de enige optie is aanslui-

tend bij de kern van het hoofddorp. 

Reservegebied voor 

wonen 

Het gebied is bestemd voor woningbouw, openbare groene en ver-

harde ruimtenen aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan 

het wonen verwante voorzieningen worden verstaan: handel, dien-

sten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 

socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen. De aan 

wonen verwante voorzieningen zijn enkel toegelaten op de gelijk-

vloerse verdieping van de volumes gericht naar de Nieuwe Steenweg. 

 Toegelaten activiteiten 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 omge-

ving en hierbij een ruimtelijke eenheid vormen. 

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: 

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vast-

gelegde bestemmingen. 

Tot de realisatie van het woonreservegebied kunnen de percelen 

gebruikt worden in functie van landbouw. Om de ontwikkeling 

van het gebied niet te hypothekeren zijn gebouwen en gelijkaar-

dige constructies niet toegelaten. De volgende constructies wor-

den niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd 

en zijn wel toegelaten: schuilhokken, plastictunnels die tijdelijk 

Landbouw toegelaten 

tot realisatie als woon-

gebied 

Landbouw is toegestaan voor zover zij de realisatie van het woonre-

servegebied niet in het gedrang brengt. Alle werken, handelingen en 

wijzigingen die nodig of nuttig zijn in functie van de landbouwactivi-

teiten zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van ge-

bouwen en vergelijkbare constructies. 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

geplaatst worden … Serres daarentegen behoren tot de niet toe-

gelaten gebouwen en vergelijkbare constructies 

  De aanleg van een tijdelijke parkeerzone in functie van het kasteel is 

toegestaan in afwachting van het aantonen van de woonbehoefte, 

waarbij dezelfde inrichtingsprincipes (m.u.v. de hoogstambomen) 

worden toegepast als in art. 6. 

De effectieve ontwikkeling van het woonreservegebied wordt 

gekoppeld aan de opmaak van een gemeentelijk RUP waarin de 

aansnijding van het gebied verantwoord en de inrichting bepaald 

wordt, waarbij de relatie tot de kasteeldreef de bepalende rand-

voorwaarde vormt. 

Volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de inrichting van 

het gebied: 

 mogelijkheid vrijhouden voor de aanleg van de ontsluiting 

van de groene zone met parkeermogelijkhedenhorende 

bij het kasteel; 

 de bebouwing houdt enige afstand t.o.v. de kasteeldreef; 

 de bouwvolumes zijn van die aard dat doorzichten van op 

de kasteeldreef gegarandeerd worden; 

 de woningen worden niet ontsloten vanaf de dreef; 

 er mogen geen „achterkanten‟ ontwikkeld worden gericht 

naar de kasteeldreef; 

  

Ontwikkeling gekoppeld 

aan opmaak van een 

gemeentelijk RUP 

Een stedenbouwkundige vergunning in kader van de ontwikkeling 

van het wonen, of aan wonen verwante voorzieningen (d.m.v. verka-

veling of bouwaanvraag) kan slechts vergund worden na goedkeuring 

van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat de ruimtelijke 

ordening van heel het woonreservegebied, vastlegt. Binnen desbe-

treffend RUP dient de aansnijding verantwoord te worden. Er dient 

aangetoond te worden dat de aansnijding vereist is om te voldoen 

aan de behoefte vooropgesteld vanuit het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. 

Een woondichtheid van minimaal 15 en maximum 20 woningen per 

ha wordt hierbij gehanteerd. 

 

De ontsluiting en toegang van de parkeerzone gebeurt via het 

woonreservegebied en sluit aan op de Nieuwe Steenweg. Er 

wordt slechts één toegang naar het gebied voorzien en kan al 

dan niet gecombineerd worden met de ontsluiting van de woon-

ontwikkeling. 

Waarborgen ontsluiting 

parkeerzone 
Overdruk ontsluiting parkeermogelijkheden  

De toegangsweg naar het achterliggende „gemengd open ruimte 

gebied met parkeermogelijkheden horende bij het kasteel‟ wordt 

geïntegreerd in het woonreservegebied. Indien nodig kan hij worden 

aangelegd zonder dat er eerst een gemeentelijk RUP voor ontwikke-

ling van het woonreservegebied moet worden opgemaakt.  
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

 

  

Recht van voorkoop 

voor 15 jaar met lijst 

begunstigden  

Recht van voorkoop 

Op de percelen in deze zone is een recht van voorkoop als bedoeld in 

art. 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepas-

sing. 

Het voorkooprecht geldt voor een periode van 15 jaar vanaf de in-

werkingtreding van het plan. 

Het recht van voorkoop geldt voor: 

1. provincie Limburg 

2. Limgrond.be 

3. Gemeente Heers 

4. Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO 

5. De Kleine Landeigendom Tongeren 
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2.2 OVERIG GROEN 

Art. 4. Kasteelpark  

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift  

  Gebiedscategorie: Overig groen 

Het kasteelpark kan grosso modo opgedeeld worden in 2 zones 

met specifieke eigenschappen, historiek, waarden en kwaliteiten:  

- Een natuurlijk-ecologische zone rond de grote vijver: weste-

lijk deel (aan de Vijverstraat) -> ecologische waarde 

- Een parkachtig landschap: oostelijk deel (aan de Nieuwe 

Steenweg) en rondom de kasteelgebouwen  

De openheid rondom het kasteel en tussen het kasteel en kerk-

hof/kerk moet behouden blijven. Er kunnen wel groene stapste-

nen met een natuurverbindingsfunctie gerealiseerd worden. Het 

voorzien van (publieke) gebruiksmogelijkheden in deze delen van 

het kasteeldomein moeten tot de mogelijkheden behoren (recrea-

tief, socio-cultureel, occasionele evenementen).  

Het beschermde dorpsgezicht, waarvan de zone deel uitmaakt, 

wordt aangeduid op het plan bestaande toestand en het grafisch 

plan. De geldende wetgeving inzake de bescherming van het 

erfgoed is van toepassing. 

Behoud en versterking 

van het bestaande kas-

teelpark 

Deze zone wordt bestemd als kasteelpark, volgende functies zijn 

toegelaten: 

- Publiek toegankelijk park 

- Boomgaard, weiland  

- Activiteiten gekoppeld aan de herbestemming van het kas-

teel 

- Occasionele evenementen  

- Uitbreiding van het kerkhof, gekoppeld aan het huidige kerk-

hof 

- Parkeren, uitsluitend in de zone tussen kasteel en Nieuwe 

Steenweg (overdruk parkeerzone) 

- Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 

zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en het herstel 

van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de land-

schapswaarden zijn toegelaten. 

Algemeen uitgangspunt bij de inrichting van deze zone is het 

behoud en de versterking van het bestaande kasteelpark. De 

inrichting van deze zone dient in zijn totaliteit bekeken te worden, 

samen met de inrichting van de zone met de overdruk ecologi-

sche waarde, zodat zij ruimtelijk één geheel vormen en als één 

Historische context pri-

meert, ruimtelijke een-

heid met natuurgebied 

Algemeen 

Bij de inrichting van deze zone primeert de beleving van de histori-

sche context van het kasteel en het kasteeldomein.  

Bebouwing enkel bij Bebouwing 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift  

geheel beheerd worden.  

Voorafgaand aan ontwikkelingen (bouwwerkzaamheden, infra-

structuurwerken, … werken waarbij de ondergrond wordt be-

roerd) binnen de afbakening van het RUP wordt, met het oog op 

het identificeren van de potentieel waardevolle zones, een arche-

ologisch detectieonderzoek uitgevoerd aan de hand van proef-

sleuven en boringen.  

Indien mogelijk en als de opportuniteit zich aanbiedt kan door-

heen het kasteelpark een toeristisch-recreatieve as (fiets-

pad/wandelpad) worden ontwikkeld. Dit zal o.a. afhankelijk zijn 

van de uiteindelijke herbestemmingsfunctie, m.n. of dit een priva-

te, publieke of semi-publieke functie betreft. Een dergelijk fiets-

pad zou een rol kunnen opnemen binnen het provinciaal toeris-

tisch fietsroutenetwerk. Het huidige tracé langs de Vijverstraat 

zou dan vervangen kunnen worden door een – meer belevingsvol 

– traject doorheen het kasteeldomein. Het fiets- en/of wandelpad 

zou ook deels geënt kunnen worden op de grens tussen de delen 

met verschillende waarden/kwaliteiten. 

Er zal voor de hele zone (kasteelpark en gebied met ecologische 

waarde) een beheersplan worden opgemaakt door de eigenaar in 

overleg met ANB. 

Dorpsrand 

Uitgangspunt is hier het afwerken van het kasteelpark en een 

overgang voorzien tussen woongebied (en achtertuinen van wo-

ningen langs Weerstanderstraat, Truyerstraat, Vijverstraat) ener-

zijds en kasteelpark anderzijds en om zo een meerwaarde te 

creëren voor deze huidige bewoners. Het parkgebied dringt als 

het ware binnen in het achtergebied van de woningen langs de 

Weerstanderstraat, Truyerstraat, Vijverstraat. 

uitzondering toegelaten In deze zone is geen bebouwing toegelaten, met uitzondering van:  

- De jagerswoning, een uitbreiding met maximaal 10% van de 

huidige bebouwing is toegelaten; 

- In de zone tussen kasteel en Nieuwe Steenweg is een land-

schappelijk geïntegreerd paviljoen toegelaten in functie van 

ontvangst, fietsverhuur, … op voorwaarde dat de zichten op 

het kasteel vanaf de Nieuwe Steenweg niet worden belem-

merd. 

- Constructies in functie van terrassen, paden en de parkaan-

leg; 

- Tijdelijke constructies (tenten, overkappingen, …) ten be-

hoeve van evenementen 

- Schuilplaatsen voor dieren  
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift  

Vijverstraat 

Langs de oostelijke zijde van de Vijverstraat (zone tussen Vijver-

straat en vijver, momenteel parkgebied op het gewestplan) wordt 

geen bebouwing toegelaten, dit om enerzijds het zicht vanaf de 

Vijverstraat op het kasteeldomein te vrijwaren en anderszijds om 

het watersysteem niet te verstoren. 

In de zone direct aansluitend bij de kasteel- en hoevegebouwen 

(bijv. ruimte tussen kasteel en Nieuwe Steenweg) wordt voorlo-

pig de optie bewaard om een beperkte ontsluiting en parkeermo-

gelijkheden te voorzien i.f.v. de herbestemming. Het betreft een 

louter secundaire en kleinschalige parkeervoorziening indien dit 

noodzakelijk is voor het goed functioneren van de herbestem-

mingsfunctie van het kasteel (bijv. tijdelijk bestemmingsparkeren, 

laden/lossen, urgente dienstverlening, …). Een landschappelijke 

integratie in de parkomgeving is noodzakelijk, m.n. het wegwer-

ken van visuele verstoring van geparkeerde wagens bij beleving 

en zichten vanuit zowel het kasteeldomein zelf als vanuit de om-

geving (Nieuwe Steenweg, oostelijke landbouwruimte). De land-

schappelijke integratie moet ook verantwoord en haalbaar zijn 

vanuit historisch perspectief. De parking (eigenlijk te beschouwen 

als een zone met beperkte parkeermogelijkheden) mag de on-

dergrond niet roeren. Er mag absoluut geen aantasting zijn van 

de archeologische waarden. Gezien dit (oostelijk) gedeelte van 

het kasteelpark in de loop der tijden een zekere transformatie 

heeft ondergaan, wordt de mogelijkheid behouden om ook een 

beperkte secundaire parkeervoorziening te voorzien en in te pas-

sen in het „nieuwe‟ kasteelpark, als volgende stap in de ruimtelij-

ke en maatschappelijke evolutie van de kasteelsite. De hoofdpar-

king voor bezoekers van de kasteelsite wordt voorzien aan de 

overzijde van de Nieuwe Steenweg. 

Verhardingen beperkt 

toegelaten ifv inrichting 

park en parkeren 

Verhardingen 

In deze zone wordt verharding enkel toegelaten in functie van de 

padenstructuur, de ontsluiting en het parkeren in de zone overdruk 

parkeerzone (P) tussen kasteel en Nieuwe Steenweg. 

Beperkte verharde oppervlaktes in functie van terrassen, … kunnen 

enkel aansluitend bij de zone voor kasteel en kasteelhoeve (art 1) of 

aansluitend bij historische cluster (art 2). 

Overdruk parkeerzone 

De inrichting van een parkeerzone is enkel mogelijk ter hoogte van 

de overdruk. De parking wordt verplicht landschappelijk geïntegreerd 

in een terreinhelling, zodat de zichtbaarheid van het kasteel van op 

de Nieuwe Steenweg niet belemmerd wordt. 
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Binnen de contouren van het RUP is het mogelijk beperkte ont-

bossingen uit te voeren in het kasteelpark, in functie van de 

(her)aanleg van het parkgebied (ontbossing i.k.v. natuurbeheer 

van het park, gestoeld op de cultuurhistorische verschijningsvorm 

en rol van het kasteelpark). Indien een vergunning tot ontbossing 

wordt aangevraagd, zal de regelgeving met betrekking tot bos-

compensatie gevolgd worden.  

Bestaande beplantingen 

worden maximaal be-

houden en versterkt. 

Beplanting 

Alle waardevolle beplantingen en hoogstammen worden maximaal 

bewaard.  

De openheid tussen het kasteel en het historisch complex 

kerk/kerkhof/pastorie moet bewaard blijven in functie van de 

duidelijke leesbaarheid en de ecologische waarde van de corridor 

tussen kasteeldreef en vijver (zone met overdruk ecologische 

waarde). 

In de openheid tussen het kasteel en de kerk wordt de ecologi-

sche ondersteund door de voormalige hoogstamboomgaard die 

nog waardevolle elementen bevat, waardoor de potentie voor 

ontwikkeling naar een biologisch meer waardevol gebied aanwe-

zig blijft. 

Volgende doelstellingen staan hier voorop: 

 Behoud van de landschapsecologische waarden van de 

omgeving (water, bosstructuren, …) 

 Vrijwaren eco- en biotoopkwaliteit door minimale inname, 

vrijwaren watersysteem (naar kwaliteit en kwantiteit) en 

maximaal beperken van de verstoring 

 Behoud van het kasteelpark als samenhangende ecologi-

sche eenheid 

 Vrijwaren en versterken van ecologische corridorfuncties 

(bvb. beekvalleien) 

Reliëfwijzigingen zijn in 

principe niet toegelaten. 

Reliëfwijzigingen 

Reliëfwijzigingen zijn niet toegelaten, met uitzondering van werken, 

handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor:  

- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van 

rivier- en beekvalleien,  

- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de ri-

vier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindings-

functie,  

- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstro-

mingsgebieden, het beheersen van overstromingen of het 

voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde 

gebieden,  

- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing 

en infrastructuren tegen overstromingen,  

voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehan-

teerd worden. 

De vijveroevers worden ingericht in functie van het verhogen van de 

ecologische waarde. 

Het meest stabiele en biologisch/ecologisch waardevolle deel van 

kasteelpark wordt beschermd als zone voor overdruk ecologische 

Behoud en versterking 

aanwezige van de na-

Overdruk ecologische waarde 
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waarde. Deze natuurlijke ecologische zone betreft een weinig 

toegankelijk gedeelte.  

tuurwaarden. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en 

het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.  

In deze zone is de hoofdfunctie natuur. Recreatief medegebruik 

laat evenwel toe dat bepaalde zones in het gebied afgeschermd 

kunnen worden, niet toegankelijk zijn voor het publiek omwille 

van de natuurwaarde.  

Onder bos wordt begrepen ecologisch beheerd bos zoals bedoeld 

in het Bosdecreet in artikel 18 en volgende.  

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het 

gebied als natuurgebied is mogelijk. Die infrastructuren zijn onder 

meer: veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor 

dieren die ingezet worden bij het beheer van het gebied.  

In het gebied zijn uitsluitend gebouwen toegelaten die noodzake-

lijk zijn voor het beheer van of het toezicht op het betrokken 

natuurgebied, op voorwaarde dat ze niet samen gebruikt worden 

als woonverblijf. Het gaat om gebouwen en constructies met een 

beperkte omvang (schuilplaats, bergplaats voor materiaal, …). 

Een dergelijke bebouwing kan slechts toegelaten worden voor 

zover ze landschappelijk inpasbaar is en de betrokken oppervlak-

te natuurgebied aanzienlijk is.  

Recreatief medegebruik 

is toegelaten voor zover 

de doelstelling van het 

natuurbehoud niet ge-

schaad wordt.  

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet 

overschreden wordt, zijn de volgende werken, handelingen en wijzi-

gingen eveneens toegelaten:  

- het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor het al dan 

niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recre-

atief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uit-

rusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer;  

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande 

openbare wegen en nutsleidingen. 

Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit gebied.  

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn 

voor het beheersen van overstromingen buiten de natuurlijke 

overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast bui-

ten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de stroomge-

biedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegings-

element gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaan-

vragen voor bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, 

inrichtingen en wijzigingen.  

Waterbeheersingswerken 

zijn toegestaan. 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de alge-

mene bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, hande-

lingen 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 technie-

ken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift  

Met „technieken van natuurtechnische milieubouw‟ wordt verwe-

zen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen worden 

om bij de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken 

(wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als moge-

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

algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor 

ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij der-

gelijke technieken is te vinden in de "Vademecums Natuurtech-

niek". Op basis van onderzoek en ervaring worden deze Vademe-

cums regelmatig geactualiseerd. 

De ontsluiting en toegangen van de Nieuwe Steenweg tot het 

kasteel en de hoeve moeten gewaarborgd blijven naar de toe-

komst toe. Het creëren van bijkomende toegangen is niet toege-

laten, met uitzondering van nooduitgangen. 

Waarborgen ontsluiting 

kasteeldomein. 

Overdruk ontsluiting  

De ontsluiting van deze zone gebeurt via de Nieuwe Steenweg, zoals 

indicatief aangeduid op het grafisch plan. 

De belangrijke zichtassen die gevrijwaard moeten blijven naar de 

toekomst toe zijn aangeduid op het grafisch plan. Het gaat hierbij 

om volgende zichtrelaties: 

Bestaande zichten op het kasteel en de Sint-Martinuskerk moeten 

bewaard blijven. De zichten vanuit de omgeving naar het kasteel 

en de kerk worden bepaald door het reliëf en het open land-

schap.  

De openheid van het kasteelpark in directe omgeving van kasteel 

moet hersteld worden. De zichtrelatie en openheid vanuit/naar 

deze ruimte t.o.v. het open landbouwlandschap moet nagestreefd 

worden.  

Vrijwaren van zichtassen 

bij inrichting van de 

zone. 

Overdruk zichtas  

Bij de herbestemming en inrichting van het kasteelpark moeten de 

aangeduide zichtrelaties behouden of versterkt worden. 

  

http://www.lne.be/themas/milieu-en-infrastructuur/vademecums-natuurtechniek
http://www.lne.be/themas/milieu-en-infrastructuur/vademecums-natuurtechniek
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Art. 5. Kasteeldreef  

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

  Gebiedscategorie: Overig groen 

De kasteeldreef wordt bewaard als lijnvormig element en kan een 

natuurverbindingsfunctie opnemen (inschakeling in ecologische 

corridor tussen vallei van de Heerse Beek en de Weyerbeek).  

De kasteeldreef is publiek toegankelijk voor langzaam verkeer en 

wordt ingeschakeld in het toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk 

en/of wandelroutes.  

Behoud van de dreef Dit gebied is bestemd voor: 

- Een publiek toegankelijke lineaire dreefstructuur (Beuken-

dreef) 

- De aanleg van een langzaam verkeerverbinding (onderdeel 

van het bovenlokaal toeristisch fietsroutenetwerk) 

Een mogelijk nieuwe boomkeuze (momenteel beuken) moet zich 

visueel onderscheiden van het belendende boomgaardenland-

schap. 

Dreefstructuur als lijn-

vormig element 

De dreefstructuur moet als lijnvormig element behouden blijven. 

Buiten de bestaande kapel is er geen bebouwing toegelaten. Con-

structies ter ondersteuning van het recreatief medegebruik (bijv. 

zitbanken) zijn wel toegestaan. 

Enkel kapel als bebou-

wing 

Het oprichten van bebouwing is niet toegelaten. De kapel van den 

Houten Lieven Heer wordt behouden. 

 Aanleg van langzaam-

verkeer verbinding 

Elementen ter ondersteuning van het langzaam verkeer (zitelemen-

ten, bewegwijzering, …) zijn wel toegelaten. In deze zone wordt 

enkel verharding toegelaten in functie van het wandel- en fietsroute-

netwerk. Bijzondere aandacht moet hier gaan naar de herinrichting in 

functie van het gemengd verkeer (fietser – voetganger). 

 Zichtassen behouden De eindpunten van de zichtassen (kasteel en kapel) mogen niet be-

lemmerd worden. De zichten over het grootschalig landbouwland-

schap moeten gevrijwaard blijven. 
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Art. 6. Gemengd open ruimte gebied met parkeermogelijkheden horende bij het kasteel 

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

  Gebiedscategorie: Overig groen 

Deze zone is op het gewestplan bestemd als gebied voor ge-

meenschapsvoorzieningen en agrarisch gebied.  

 Het gebied is bestemd voor openbare groene en verharde ruimten.  

De zone aansluitend bij de woonkavels aan de Baron de Stockem-

laan, het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en agrarisch 

gebied (GWP), wordt in de eerste plaats voorbehouden voor de 

aanleg van een boomgaard met bovengrondse parkeervoorzie-

ningenbij het kasteel. Het betreft de hoofdparking die de totale 

behoefte invult. De omvang/behoefte van deze parking moet 

worden aangetoond i.f.v. de herbestemming van het kasteel.  

Het betreft minimale parkeernormen. Het aantal mag hoger zijn 

om de parkeerbehoefte bij mogelijke evenementen op te vangen.  

De parking heeft een overwegend groen karakter, de aanplanting 

van hoogstambomen is verplicht. De verhardingen worden bij 

voorkeur uitgevoerd in kleinschalige materialen als klinkers, do-

lomiet, versterkte grasmatten, ed. Bij frequent gebruikte parkeer-

plaatsen kan het gebruik van gesloten verharding, gecombineerd 

met olieafscheiders, worden toegestaan. De afbakening van het 

gebied gebeurt op een landschappelijk verantwoorde manier. Dit 

kan onder de vorm van hagen of bomenrijen al dan niet begeleid 

door grachten. 

Het percentage verharding van de parking wordt berekend op dat 

gedeelte dat in gebruik wordt genomen voor de inrichting van 

een landschappelijk geïntegreerde parking. Indien slechts de helft 

van de bestemmingszone nodig is cfr. de parkeernormen, slaat 

het percentage verharding van 50% slechts op de helft van de 

zone en niet op de ganse zone.  

Parkeeraanbod  Deze zone wordt gereserveerd voor de aanleg van een boomgaard 

met  parkeerplaatsen i.f.v. de werking van het kasteel.  Het parkeren 

zal landschappelijk ingepast worden in de hoogstamboomgaard en 

een natuurlijke uitstraling krijgen.  

In dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw 

en recreatie nevengeschikte functies. 

Volgende minimale parkeernormen worden toegepast: 

- enkel woonfunctie (in kasteel): geen 

- hotel: 1/kamer 

- restaurant: 15/100m² bruto vloeroppervlakte 

- socio-culturele bestemmingen: 6/100m² bruto vloeropper-

vlakte 

- kantoren: 3/100m² bruto vloeroppervlakte 

In functie van evenementen kunnen andere normen toegepast wor-

den. 

De bestemmingszone kan volledig worden ingericht als landschappe-

lijk geïntegreerde parkeerzone. Verharding is mogelijk en bedraagt 

maximum 50% van de totale parkeerzone. Maximum 40% van deze 

verharde oppervlakte kan uitgevoerd worden in gesloten verharding. 

De resterende zone wordt beplant. Dit kan onder de vorm van weide, 

heesters, hagen en hoogstambomen.  

De aanplanting van hoogstambomen is verplicht in heel de zone. Er 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

In het kader van waterafvoer wordt bovengrondse waterbuffering 

voorzien om vertraagde waterafvoer te garanderen. 

wordt minimum 1 boom per 4 parkeerplaatsen voorzien. 

De afbakening van de zone gebeurt op een landschappelijk verant-

woorde manier. De overgangszone tussen de woningen en de land-

schappelijk geïntegreerde parking moet voldoende breed zijn en 

wordt ingericht als groenmassief, doch niet te hoog, zodat het zicht 

vanuit de tuinen op het achterliggende landschap en de dreef niet 

verloren gaat. 

Er wordt voldoende ruimte voorzien voor de aanleg van lijnvormige 

bufferbekkens (grachten).  

 Toegelaten activiteiten 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 omge-

ving en hierbij een ruimtelijke eenheid vormen. 

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 ver-

wachten gebruikers, bewoners of bezoekers; 

- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; 

- de relatie met de in de omgeving van het woongebied vast-

gelegde bestemmingen. 

Tot de realisatie van de groene parkeerzone kunnen de percelen 

gebruikt worden in functie van landbouw. Om de ontwikkeling 

van het gebied niet te hypothekeren zijn gebouwen en gelijkaar-

dige constructies niet toegelaten. De volgende constructies wor-

den niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd 

en zijn wel toegelaten: schuilhokken, plastictunnels die tijdelijk 

geplaatst worden … Serres daarentegen behoren tot de niet toe-

gelaten gebouwen en vergelijkbare constructies 

Landbouw toegelaten 

tot realisatie als groene 

parkeerzone. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn in 

functie van de landbouwactiviteiten zijn toegelaten, met uitzondering 

van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 
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TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

De inrichtingsstudie (bij de aanvraag tot parkeerontwikkeling) 

moet inzicht geven in de verenigbaarheid van de aanvraag met 

de directe omgeving en meer bepaald hoe de parkeerbehoefte 

behorende bij de in te planten functies wordt berekend en opge-

vangen, hoe de inrichting van de parkeerruimtes zal gebeuren, 

hoe groen en buffering geïntegreerd worden, hoe de toeganke-

lijkheid (van/naar de publieke ruimte) verzekerd wordt, hoe de 

verkeersorganisatie en ontsluiting verloopt (ook in relatie tot de 

omringende gebieden en de nabijgelegen parkeermogelijkheden) 

wat betreft het gemotoriseerd verkeer, parkeren, fiets- en voet-

gangersverbindingen en aansluitingen op openbaar vervoer. 

De parking moet zodanig ingericht worden dat de parkeerbewe-

gingen niet in conflict komen met de ontsluitingsfunctie van het 

woongebied.  

Voorafgaand aan ontwikkelingen (bouwwerkzaamheden, infra-

structuurwerken, … werken waarbij de ondergrond wordt be-

roerd) binnen de afbakening van het RUP wordt, met het oog op 

het identificeren van de potentieel waardevolle zones, een arche-

ologisch detectieonderzoek uitgevoerd aan de hand van proef-

sleuven en boringen. 

Inrichtingsstudie bij 

vergunningsaanvraag. 

Bij de vergunningsaanvragen voor de ontwikkeling van de parking 

moet een inrichtingsstudie gevoegd worden die aandacht besteedt 

aan de ontsluiting, de parkeerbehoefte, opvang hemelwater en de 

feitelijke inrichting en de relaties met de aangrenzende gebieden.  

De ontsluiting gebeurt via het woonreservegebied naar de Nieuwe 

Steenweg.  
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2.3 LIJNINFRASTRUCTUUR 

Art. 7. Zone voor wegen  

TOELICHTING VERORDENEND DEEL 

Toelichting bij de inhoudelijke elementen en gewenste ordening Essentiële aspecten Stedenbouwkundig voorschrift 

  Gebiedscategorie: Lijninfrastructuur 

Deze zone beslaat het deel van de Nieuwe Steenweg ter hoogte 

van de kasteeldreef. 

 Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder ande-

re verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de 

stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebake-

ning, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de veilig-

heidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de geluidswe-

rende constructies, parkeerplaatsen, … 

 In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten 

voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van wegeninfrastruc-

tuur en aanhorigheden.  

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog 

op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, krui-

sende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, 

lokaal openbaar vervoer, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en 

paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.  
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