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RICHTINGGEVEND VERORDENEND 

ZONE – ARTIKEL 
 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
1 ALGEMENE BEPA-

LINGEN / TERMINO-

LOGIE 
 

 
1.1 BEGRENZING VAN HET PLANGEBIED  

De begrenzing van het plangebied is aangeduid op het plan. 

1.1.1 WIJZE VAN METEN 

Begroeningspercentage: Een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de minimale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat onverhard en met vegetatie 
begroeid moet zijn. 

Bouwhoogte: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De 
nokhoogte behelst tevens het dakvolume.  

Bebouwingsindex B/T: de bebouwingsindex is de verhouding van het geheel van de bebouwde en/of overdekte terreinoppervlakte op de totale terreinoppervlakte van een perceel, of 
desgevallend alle percelen die deel uitmaken van een totaalproject. 

Vloerindex V/T: is de verhouding van de bruto-vloeroppervlakte van een gebouw op de totale terreinoppervlakte van een perceel, of desgevallend alle percelen die deel uitmaken van 
een totaalproject, half verzonken lagen inbegrepen. 

Bruto-vloeroppervlakte of bvo: de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw.  

Diepte van de gebouwen: de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze afstanden worden loodrecht op de bouwlijn 
gemeten.  

Verhardingspercentage: Een op plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat verhard mag zijn. 

 

1.1.2 GEHANTEERDE BEGRIPPEN 

Bedrijven: Materiële uiting zijn van een economische activiteit. Een bedrijf is het gebouw of de „inrichting‟ waarin een bepaalde economische activiteit wordt uitgeoefend. De bedrijven 
zijn gevestigd in een specifieke inrichting en kunnen gerangschikt worden in verschillende categorieën: Regionale bedrijven zijn bedrijven die omwille van de schaal en het werkingsge-
bied het lokale niveau overstijgen; Lokale bedrijven hebben eerder een verzorgend karakter ten aanzien van de omgeving en sluiten qua schaal aan bij de omgeving. 

Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt.  
De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden en dit voor ten minste de helft van de bruto-vloeroppervlakte (Hoofdbestemming moet steeds minstens 50% van de bvo inne-
men); Nevenbestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Nevenbestemmingen zoals kantoren, directie of conciërgewoning (maximale vloeroppervlakte 200 m²), 
parkeerplaatsen, opslagplaatsen, … zijn enkel toegelaten indien ze rechtstreeks gerelateerd zijn aan het bedrijf ter plaatse.   
 
Beplantingsplan: Op een grafisch plan moet de exacte positionering van de gekozen beplantingen aangeduid worden, gerelateerd aan een bijhorende beplantingslijst, met benoeming 
van de soorten, aantallen en maten. 
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Bijgebouw: bijgebouwen zijn vrijstaande constructies die niet aan het hoofdgebouw gekoppeld zijn. 

Bouwdiepte: toegelaten totale bouwdiepte voor hoofdgebouwen: de maat die de diepte aangeeft van de strook die binnen de bestemmingsgrenzen bebouwd mag worden.  

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd. 

Bouwlijn: Locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw ingeplant wordt. 

Bvo: zie bruto-vloeroppervlakte. 

Contextualiteit: in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat bouwvormen en detailleringen aansluiten bij de bestaande elementen in de omgeving of er op een creatie-
ve wijze mee corresponderen. Deze contextualiteit heeft een eigen tijds- en ruimte dimensie.  

Hoofdbestemming: zie bestemming 

Hoofdgebouw: het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Veelal is dit het gebouw met het 
hoogste volume, dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de bouwlijn bevindt. 

Inrichtingsplan: De inrichting van de zone dient als één geheel ontworpen te worden. De aanduidingen zoals ontsluiting, groenassen, wandelpaden, parkeergelegenheid, positionering 
van de bebouwing, … staan in relatie met elkaar.  Het inrichtingsplan is informatief bij de uitwerking van de zone.  Bij ieder initiatief of bij iedere stedenbouwkundige vergunningsaan-
vraag moet aangetoond worden dat de inrichting van de totale zone niet gehypothekeerd wordt.  

Kantoren: kantoren zijn ruimten waar "hoofdarbeid" wordt uitgevoerd. In onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan zijn de kantoren steeds en onlosmakelijk gekoppeld aan de bijhorende be-
drijvigheid. 

Landschapsplan: Het landschapsplan geeft de grote structuren weer op vlak van invulling van het landschap en de gewenste landscaping. Bij het landschapsplan moet een verklarende 
nota bijgevoegd worden. Dit plan wordt opgesteld door de beheerder van de desbetreffende zone. 

Nieuwbouw: wanneer een constructie volledig of grotendeels opgebouwd wordt, of wanneer werken uitgevoerd worden die hiermee gelijkgesteld kunnen worden, betreft het nieuwbouw. 
Een uitbreiding van constructies met 100% of het verbouwen waarbij minder dan 60 % van de bestaande gevels behouden wordt, worden deze werken beschouwd als nieuwbouw.  

Nokhoogte: de hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en trappenhuizen, centrale verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen, schoorstenen en dergelijke ondergeschik-
te delen van gebouwen. 

Onderhoudswerken: Onderhouds- of instandhoudingswerken zijn werken die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of 
vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.  

Pand en perceel: de verwijzing naar pand en perceel is gekoppeld aan de toestand zoals aangeduid op het kadasterplan van 1 januari 2004 en dat de basis vormt van het grafisch plan. 
De voorschriften zijn gekoppeld aan de op plan aangeduide percelen. 

Perceel: een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op het plan zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op het kadasterplan van 1 januari 2004.  

Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan van 1 januari 2004 dat de basis vormt van het grafisch plan. 
De perceelsgrenzen kunnen door middel van herverkavelingen steeds aangepast worden. 



ALKEN  63-36510 - PRUP “Regionale bedrijventerreinen brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen” 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN   Technum nv afd. Ruimtelijke planning 
  5 

RICHTINGGEVEND VERORDENEND 

ZONE – ARTIKEL 
 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Het plan: het grafisch plan van het plangebied. 

Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de 
administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst. 

 Valleigebied: dit gebied omvat het totale valleigebied van de Herk, Kleine Herk, Simsebeek (gedeeltelijk) en Hondsgracht en wordt opgesplitst in drie deelgebieden, zijnde het gesloten  
 waardevol agrarisch gebied, het open waardevol agrarisch gebied en de randzone Herk.   
In dit valleigebied gaat de aandacht naast de specifieke agrarische randvoorwaarden, ook en in het bijzonder naar de landschappelijke differentiatie van deze zone.  
Belangrijke zichtassen, de meanderende beeklopen, de open graaslanden en de reeds aanwezige kleine landschapselementen (bosjes, houtkanten, begeleidende bomenrijen, ...) geven 
reeds het kader aan om het concept van openheid-geslotenheid vorm te geven.   

 De openheid accentueert de belangrijkste zichtassen op de brouwerij en de kerktoren van Alken centrum en zorgt voor het ervaren van het langgerekte valleigebied van de 
Herk.  

 De geslotenheid zorgt enerzijds voor de begeleiding en visuele versterking van de Herkvallei, en anderzijds als bufferzone tussen het woonlint langsheen de Meerdegatstraat / 
de woonwijk Hakkeveld en de bestaande en nieuwe bedrijvigheid. 

 De randzone van de Herk vormt een zone die noodzakelijk is voor het garanderen van de faunamigratie, maar ook het beheer van de Herk (1ste categorie).  
 
Langzaam verkeersverbindingen moeten de noodzakelijke relaties creëren voor het goede functioneren van het lokale fiets- en wandelnetwerk. Dit continue netwerk garandeert een op-
timale doorsteekbaarheid en de bereikbaarheid van het projectgebied voor de trage weggebruiker. Het fiets- en wandelpad wordt aangelegd in een monoliete verharding, met een maxi-
male breedte van 2m50 en met aandacht voor een landschappelijke integratie in het open waardevol agrarisch gebied en de Herkvallei. Attributen (zitbanken, ...) worden voorzien in 
duurzame, esthetisch verantwoorde en natuurlijke materialen, bij voorkeur in hout. De continuïteit van het padennetwerk is een vereiste, d.w.z. dat verbindingen tussen de Meerdegat-
straat en de Stationstraat continu en ononderbroken moeten gerealiseerd worden, bij voorkeur ter hoogte van de buurt- en voetwegen.  
De aanleg en het beheer wordt gedaan door de lokale overheid, al dan niet in samenwerking met de regionale landschappen.  
 
De vooropgestelde differentiatie van de Herkvallei moet ten allen tijde gegarandeerd worden, omwille van de bestaande landschappelijke en natuurlijke potenties (aanwezige open vallei-
landschap, bestaande KLE-rijke zones, ...). Via het opstellen van een landschapsplan voor de totale Herkvallei (de drie deelgebieden) wordt deze differentiatie verder vormgegeven. Het 
landschapsplan geeft de grote structuren weer op vlak van invulling van het landschap en de gewenste landscaping. Bij het landschapsplan moet een verklarende nota bij gevoegd wor-
den.  

Verantwoord groenbeheer: Het beheer van groenelementen van diverse aard op een dusdanige wijze dat deze elementen een maximale bijdrage kunnen leveren aan de ecologische 
waarde van het gebied waarin zij zich bevinden.  

Integraal waterbeheer: Het decreet Integraal waterbeheer is van toepassing binnen de totale zone van het grafisch plan. Gebruik van niet vervuild oppervlaktewater is verplicht. Het con-
cept van gebouwen en constructies moet mede hierop afgestemd worden. 

Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast, uitgebreid of gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met het doel een aangepast, beter of ander 
functioneel gebruik of zicht te realiseren, valt dit onder de term verbouwingen. 

Verharding: behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig 
gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet.  
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Wadi: Systeem van open grachten waarnaar hemelwater geleid wordt en daar langzaam in de bodem kan infiltreren. Wadi is een letterwoord dat staat voor: waterafvoer door infiltratie. 

Woningen: woon- of verblijfplaatsen van een of meerdere personen. Deze kunnen gevat zijn in eengezinswoningen, meergezinswoningen, appartementen, studio‟s, kamerwoningen,  ... 

Zone: een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. 

 

1.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
 
1.2.1 BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BESTEMMINGEN  

Aard van de zones:  

Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied: 

 Zone voor regionale bedrijvigheid  
 Zone voor historisch gegroeide bedrijvigheid – brouwerij 
 Industriezone met nabestemming „Valleigebied met afwerking groene woonrand‟ 
 Zone voor wonen en werken 
 Zone voor wonen – open en halfopen bebouwing 
 Voortuinzone 
 Tuinzone 
 Representatief voorgebied 
 Zone voor wegen – hoofdontsluiting 
 Zone voor wegen – centrumstraat 
 Zone voor wegen – plaatselijke ontsluiting 
 Zone voor wegen – langzaam verkeer 
 Bufferzone – bedrijventerrein / wonen 
 Bufferzone -  N80 / Jardinstraat 
 Valleigebied – open landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
 Valleigebied – gesloten landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
 Valleigebied – randzone Herk 
 Overige aanduidingen 
 Indicatieve aanduiding tracé voor waterloop 
 Indicatieve aanduiding toegang gemotoriseerd (vracht)verkeer 

Overgangsbepaling  

Wanneer een bestaande bestemming strijdig is met het plan kunnen enkel kleine verbouwingen, onderhouds- en instandhoudingwerken toegelaten worden.  
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Onbebouwde gronden  

Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van vergunde werkzaamheden die kaderen in de aanleg van het bedrijventerrein of de bouw van bedrij-
vengebouw en verbonden infrastructuur. Bomen en heesters mogen enkel verwijderd worden ter voorbereiding van dergelijke vergunde werkzaamheden of in het kader van een verant-
woord groenbeheer. Reclame-inrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.  

 

1.2.2 BEPALINGEN VOOR ALLE GEBOUWEN IN HET PLANGEBIED  

Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een contextuele wijze ingepast worden in het straatbeeld. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, mate-
riaalgebruik en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle 
wijze opgebouwd moeten worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande typologie.   

Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing wordt onder meer gebaseerd op:  
 de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project,  
 de ruimtelijke draagkracht,  
 de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend).  

 

1.2.3 BEPALINGEN VOOR HET BEHOUD VAN WAARDEVOLLE BOMEN EN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

Bomen en kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, houtwallen,…) die beeldbepalend of structuurondersteunend zijn voor de omgeving zijn expliciet aangeduid op het grafisch 
plan . Deze genieten een bescherming als waardevolle boom of landschapselement.  

Vergunningsplichtige handelingen (omgevingswerken, graafwerken) in de omgeving van deze bomen mogen het verder leven van deze bomen niet bedreigen of de aanwezige beeld-
kwaliteit aantasten.  

 
1.3 SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE BESTEMMINGZONES  

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende zones. Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in vier kolommen. Kolom één bevat de 
naam van de zone, in kolom twee wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. In kolom drie zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn om het beoogde te 
realiseren. Deze drie kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie.  De vierde kolom omvat de geldende stedenbouwkundige voorschriften per bestemmingszone, 
hetgeen het verordende luik vertegenwoordigt. 

 
1.4 OP TE HEFFEN BEPALINGEN 
De opmaak van het onderhavige PRUP „Regionaal bedrijventerrein Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen‟ impliceert de partiële herziening van de bestaande bijzondere plannen van 
aanleg die binnen het grensgebied vallen. 
Het gaat in het gedeelte „Brouwerij – Alken‟ over de partiële herzieningen voor BPA „Industriezone Kolmen‟ (MB 1987/02/26), BPA „Centrum I – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 5‟ 
(1987/01/08), BPA Centrum II – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 2 en BPA „Centrum II – vel 1‟ (MB 1982/05/24). 
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1.5 MOGELIJKHEID TOT AFWIJKING 
Afwijkingen van de onderliggende voorschriften zijn mogelijk enkel voor de perceelsafmetingen, de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken en de gebruikte materialen.  
Geen afwijkingen inzake bestemming mogen worden toegestaan. De afwijking mag evenmin leiden tot een toename van de maximaal mogelijke vloerterreinindex, en evenmin mag af 
geweken worden van het aantal bouwlagen. De afwijking mag niet strijdig zijn met de goede ruimtelijke ordening.  
Advies aan de GECORO kan gevraagd worden conform het decreet op de ruimtelijke ordening. 
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2 ZONE VOOR  REGI-

ONALE BEDRIJVIG-

HEID  
 
 

2.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zones zijn aangeduid voor de inplanting van regiona-
le bedrijven. Het gaat over de zone tussen de privé-tuinen 
langsheen de Stationstraat en de Herkvallei. Het sluit te-
vens in het zuiden aan bij het historisch bedrijventerrein 
van de brouwerij Alken-Maes. Op die manier wordt een 
aaneengesloten, gedifferentieerd en compact bedrijventer-
rein gerealiseerd.  
 
Deze zone kan los van de uitbreidingszone brouwerij Al-
ken-Maes ontwikkeld worden.  
 
Om de zone ruimtelijk en functioneel af te stemmen op de 
bestaande industriezone (brouwerij Alken-Maes) maakt 
een gedeeltelijke herziening van het BPA “Centrum I – 
wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 5” deel uit van dit ruimte-
lijk uitvoeringsplan. Er zijn geen SEVESO-bedrijven toege-
laten. 
 
De inrichting van deze zones staat volledig in het teken 
van de regionale bedrijvigheid. 
 
 
De zones met de codering 1 zijn aangeduid voor de reali-
satie van regionale bedrijven, met een beperkte negatieve 
impact (geur, geluid, ...) op de directe omgeving.  
Deze zones vormen een voldoende brede overgangszone 
tussen het regionale bedrijventerrein langsheen de Herk-
vallei en het woonlint langsheen de Stationstraat. Op die 
manier wordt er optimaal rekening gehouden met het goed 
functioneren van de aanpalende woonbestemming.  
De zones met codering 2 zijn zuivere regionale bedrijven-
zones.  
 
 

 
 
- Hoofdfunctie: regionale bedrijvigheid,  
- Nevenfuncties steeds gerelateerd aan de 

bijhorende bedrijvigheid. 
- Conciërgewoningen toegelaten, maar 

max. 1 per bedrijf, met een max. opper-
vlakte van 200m² en geïntegreerd in het 
bedrijfsvolume. 

- Voor de voorwaarden onder de hoog-
spanningsleidingen wordt verwezen naar 
„Overige aanduidingen – bestaande hoog-
spanningsleiding‟.  

 
 
Bestemming 
Hoofdbestemming:  
Zone bestemd voor de inplanting van regionale bedrijven. 
 
Nevenbestemming: 
Nevenbestemmingen zoals kantoren, directie of conciërgewoning, par-
keerplaatsen, opslagplaatsen, … zijn enkel toegelaten indien ze recht-
streeks gerelateerd zijn aan het bedrijf ter plaatse.  
 
 
CODERING 1: Hoofd- en nevenbestemming zie algemeen 
 
Volgende bedrijfstypes zijn niet toegelaten: 
 Bedrijven die activiteiten ontplooien op het vlak van de behande-

ling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen; 
 Transportintensieve bedrijven; 
 Grondverwerkende bedrijven;  
 Klein- en groothandel; 
 Afvalverwerking met inbegrip van recyclage en verwerking van 

slachtafval; 
 Mestverwerking; slibverwerking 
 Zuivere kantoorfuncties 
 
 
CODERING 2: Hoofd- en nevenbestemming zie algemeen 
 
Volgende bedrijfstypes zijn niet toegelaten: 
 Idem lijst codering 1, met uitzondering van transportintensieve 

bedrijven.  
 
Inplanting 
CODERING 1 en 2:  
De inplanting van de gebouwen dient te gebeuren binnen de grenzen 
van de bestemmingszone op het plan. 
Eventuele woonfuncties worden steeds ingeplant aan de achterzijde 
van de percelen (zijde Stationsstraat i.g.v. codering 1, zijde Herkvallei 
i.g.v. codering 2). 

2.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
De bebouwingsvoorschriften moeten gelezen worden in 

 
 
CODERING 1: 
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functie van eventuele beperkingen die worden opgelegd 
vanuit de beherende instanties betreffende de hoogspan-
ningsinfrastructuur.  
 
CODERING 1: 
Bij de inrichting van deze zones is het noodzakelijk dat er 
enerzijds voldoende aandacht gaat naar een efficiënt ruim-
tegebruik, een uitgesproken differentiatie van bedrijfstypo-
logieën en flexibele bebouwingsconfiguratie.  
Anderzijds moet er voldoende aandacht gaan naar het 
minimaliseren van de impact op het aangrenzende woon-
lint. Daarom worden hinderlijke bedrijven geweerd.  
 
Tevens moet de bestaande bedrijvigheid (Darcis nv) op 
een optimale wijze geïntegreerd worden in het regionale 
bedrijventerrein qua oriëntatie, ontsluiting, ... 
 
Omwille van de ligging in de nabijheid van de Herkvallei, 
en de aanwezigheid van waterzieke en –verzadigde gron-
den, is het noodzakelijk dat bedrijven de noodzakelijke 
maatregelen nemen ter ondersteuning van het integraal 
waterbeheer (verplicht bufferen van hemelwater met ver-
traagde afvoer, gebruik van waterdoorlatende materialen, 
…).  
 
CODERING 2: 
Bij de inrichting van deze zone is het ook hier noodzakelijk 
dat er enerzijds voldoende aandacht gaat naar een effici-
ënt ruimtegebruik, een uitgesproken differentiatie van be-
drijfstypologieën en een transparante, flexibele bebou-
wingsconfiguratie.  
 
Anderzijds moet er voldoende aandacht gaan naar de 
integratie van de aangrenzende Herkvallei en het minima-
liseren van de negatieve visuele impact.  Daarom moeten 
de bedrijfsgebouwen en eventuele direc-
tie/conciërgewoningen en kantoren voldoende architectu-
rale kwaliteiten vertonen in de zichtas langsheen de Herk-
vallei, hetgeen het imago van het bedrijventerrein mee 
moet bepalen.  

- Realiseren van een basisperceelsgrootte 
van min. 0,5ha. / bedrijf, mits uitzonderin-
gen (zie bindend gedeelte) en met een 
maximum van ca. 1ha. 

- Mogelijkheid voorzien voor het realiseren 
van geschakelde bouwvolumes (gemeen-
schappelijke gevel op perceelsgrens). 

- Mogelijkheid voorzien voor gestapelde 
bouwvolumes, met een maximum van 2 
bouwlagen.  

- Aandacht voor de inplanting en materialise-
ring van bouwvolumes (gevellijn, privacy 
van het aanpalend woongebied, ...).   

- Rekening houden met de bouwvoorschrif-
ten onder en in de nabijheid van de hoog-
spanningsleidingen (zie overige aanduidingen – 

bestaande hoogspanningsleiding) 
- Maximaal richten van de directie- of conci-

ërgewoningen en de kantoren naar het 
aangrenzende woonlint. 

- Parkeerruimten (personeel en bezoekers) 
worden maximaal gebundeld in een „voor-
kantzone‟ (min. 12m.), grenzend aan de in-
terne ontsluitingsinfrastructuur.  

- Geen ondergrondse constructies toege-
staan (kelders, archieven, ...).  

- Minimaliseren van de verharding aan de 
achterzijde van de bedrijfsgebouwen, gren-
zend aan het woongebied. 

- Stockage in openlucht bij voorkeur aan de 
zijde van de hoofdontsluitingsweg. 

 
CODERING 2: 
Dezelfde aspecten als aangehaald bij de code-
ring 1 worden als essentieel vooropgesteld, 
aangevuld met of aangepast aan de volgende 
bepalingen: 
 
- Realiseren van een perceelsgrootte van 

maximum ca. 2ha. / bedrijf, mits uitzonde-

Kantoorfuncties worden ingeplant, ofwel aan de zijde van de zone voor 
wegen – hoofdontsluiting, ofwel aansluitend bij de woonfunctie (zijde 
Stationsstraat i.g.v. codering 1, zijde Herkvallei i.g.v. codering 2). 
Er moet ten allen tijde voldoende privacy gegarandeerd worden. In de 
tussenzone tussen bedrijfsgebouw en woonlint Stationsstraat moeten 
de bedrijfsactiviteiten (stockage, circulatie, vrachtverkeer, …) geminima-
liseerd worden. 
 
Ten opzichte van de rooilijn moet een bouwvrije strook van minimum 
12 m gerespecteerd worden. 
Het is verboden gebouwen in te planten op minder dan 5 m ten opzichte 
van de grenzen van de bestemmingszone, uitgezonderd ten opzichte 
van de zone voor representatief voorgebied en ter hoogte van de be-
staande bedrijvigheid, grenzend aan de „zone voor wonen en werken‟ 
i.g.v. codering 1. 
 
Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet aangetoond 
worden dat minimaal voldaan wordt aan volgende vereisten: 
 Zuinig en compact ruimtegebruik (gestapelde en geschakelde 

bouwvolumes); 
 Architecturale inpasbaarheid van het project vanuit de Herkvallei; 
 Kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsterrein en afwerking van de 

gebouwen; 
 Visuele afscherming van stockage in open lucht vanuit de Herkval-

lei; 
 
Volume van de gebouwen 
CODERING 1:  
De perceelsgrootte ligt tussen min.0,5 ha. en max. 1ha. 
Uitzonderingen (kleiner dan 0,5ha.) zijn toegestaan voor: 
 percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementai-

re voorzieningen verzorgen. 
 Percelen met bedrijfsverzamelgebouwen. 
 Een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting 

van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen. 
 
 B/T minimaal 0,1 
 Nokhoogte: maximaal 10m.  
 
De gevel richting woonlint Stationsstraat moet een maximaal gesloten 
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Stockage en andere activiteiten wordt langsheen de Herk-
vallei maximaal uit het zicht onttrokken (groene schermen, 
...).  
Omwille van de ligging in de nabijheid van de Herkvallei, 
en de aanwezigheid van waterzieke en –verzadigde gron-
den, is het ook hier noodzakelijk dat bedrijven de noodza-
kelijke maatregelen nemen ter ondersteuning van het inte-
graal waterbeheer (verplicht bufferen van hemelwater met 
vertraagde afvoer, gebruik van waterdoorlatende materia-
len, …). 
 
De gewestelijke verordening zal toegepast worden als 
zouden er niet-waterdoorlatende materialen gebruikt wor-
den, meer bepaald voor het dimensioneren van de buffer-
voorzieningen met vertraagde afvoer op de RWA. 
 

ringen (zie bindend gedeelte).  
- Stockage aan de zijde van de Herkvallei 

enkel toegelaten, indien ze uit het zicht 
onttrokken worden via een visueel groen 
scherm (inheemse beplanting).  

- Rekening houden met de afstandsregels 
bebouwing – hoogspanningsmast (zie „Ove-

rige aanduidingen – bestaande hoogspanningslei-
ding‟) 

 

gevel zijn. 
 
CODERING 2:  
De minimale perceelsgrootte bedraagt 0,5ha. 
De maximale perceelsgrootte bedraagt 2 ha.  Uitzonderingen (meer dan 
2ha.) zijn toegestaan voor uitbreidingen van bestaande bedrijven en 
voor de herlocatie van bestaande bedrijven in de gemeente.  
 
 B/T minimaal 0,1 
 Nokhoogte: maximaal 12m. 
 Accenten toegestaan – max. 15% van de bebouwbare oppervlakte 

– maximale nokhoogte max. 15m  
 
De dakvorm is voor beide zones plat of licht hellend (<20°). 
Ondergrondse constructies ten opzichte van het bestaande maaiveld 
zijn gelet op de ligging in het valleigebied in beide zones niet toegela-
ten.  
 
Ontsluiting en parkeren 
CODERING 1 en 2:  
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt vanaf de „indicatieve aanduiding 
toegang gemotoriseerd verkeer‟. Het is niet toegestaan dat bedrijven 
rechtstreeks ontsloten worden via de Jardinstraat.  
Het parkeren wordt gebundeld in de bouwvrije strook ten opzichte van 
de „indicatieve aanduiding toegang gemotoriseerd verkeer‟. 
 
 
Begroening en waterbeheer 
CODERING 1 en 2: 
Het begroeningspercentage in de bouwvrije stroken ten opzichte van de 
weg bedraagt minimaal 15%. De verplichte bomenrijen maken geen 
deel uit van dit percentage. 

 2.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
Omwille van de ligging in de nabijheid van de Herkvallei, 
en de aanwezigheid van waterzieke en –verzadigde gron-
den, is het ook in deze zone noodzakelijk dat bedrijven 
maatregelen nemen ter ondersteuning van het integraal 
waterbeheer.  
 
Indien de bufferzones anders niet bereikbaar zijn, moet er 
een recht van doorgang verleend worden teneinde het 
onderhoud van de bufferzones (door de gemeente) te 
garanderen. 

 
 
- Het decreet Integraal waterbeheer is mini-

maal van toepassing. 
- De bedrijven moeten maximaal gebruik 

maken van niet vervuild oppervlaktewater. 
- De bedrijven moeten voorzien in de mini-

male zuivering van het oppervlaktewater 
(via KWS-scheiders, ...), dat afgevoerd 
wordt naar het open grachtensysteem (zie 
„indicatieve aanduiding toegang gemotori-
seerd verkeer).  

- Er moet gestreefd worden naar een effici-
ënt ruimtegebruik via geschakelde en ge-
koppelde bouwconcepten.  
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  Hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van streekeigen plantensoorten. 
 
Stockage in open lucht moet vanuit de Herkvallei aan het zicht onttrok-
ken worden door het aanplanten van een visueel groen scherm be-
staande uit inheemse plantensoorten. 
 
Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de vestiging van 
het bedrijf moet een inrichtings- en beplantingsplan gevoegd worden 
voor de zone en de zone voor representatief voorgebied., waaruit blijkt 
dat deze zones op een landschappelijk verantwoorde wijze worden 
ingericht en hun functie op een gepaste wijze kunnen vervullen. 
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RICHTINGGEVEND VERORDENEND 

ZONE – ARTIKEL 
 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

3 ZONE VOOR HIS-

TORISCH GE-

GROEIDE BEDRIJ-

VIGHEID – BROU-

WERIJ  
 
 

3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone is aangeduid voor de bestendiging en uitbrei-
ding van het historisch gegroeid bedrijf brouwerij Alken-
Maes.  
De uitbreidingszone van ca. 3ha., in het noorden aanslui-
tend aan de bestaande bedrijfsgebouwen (codering A), is 
noodzakelijk voor het veiligstellen van de lange termijn 
toekomstperspectieven van de brouwerij.  
 
Deze zone kan los van de zones voor regionale bedrijvig-
heid ontwikkeld worden, gekoppeld aan de lange termijnvi-
sie van de brouwerij.  
Het ontwikkelingsfiat van deze uitbreidingszone wordt 
echter ook onlosmakelijk verbonden met het herlokaliseren 
van de bestaande personeelsparking en stockageruimte in 
de Herkvallei (Grootstraat).  Hiertoe dient een gemeentelijk 
RUP opgesteld te worden voor de herbestemming van dit 
gebied. 
 
Het opleggen van een koppeling tussen het afleveren van 
een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding en 
heroriëntatie van de brouwerij en de inwerkingtreding van 
de nabestemming van de „Industriezone met nabestem-
ming valleigebied met afwerking groene woonrand‟ zal 
worden geregeld in het kader van het gemeentelijk RUP 
voor de zone aan de Grootstraat.  
 
 

 
 
- Hoofdfunctie: brouwerij-activiteiten (produc-

tiehallen, logistiek, administratie / kantoren, 
stockage, ...) en/of aanverwante activitei-
ten.  

- Conciërgewoningen toegelaten, maar max. 
1 per bedrijf, met een max. oppervlakte 
van 200m² en geïntegreerd in het bedrijfs-
volume. 

- De nieuwe uitbreidingszone van de brou-
werij kan enkel ontwikkeld worden, als de 
activiteiten in de industriezone (stockage-
ruimte én personeelsparking) ten zuiden 
van de Grootstraat minstens gelijktijdig ge-
herlokaliseerd worden.  

 

 
 
Bestemming 
Hoofdbestemming 
Zone bestemd voor het behoud en de uitbreiding van het bestaand 
historisch gegroeid bedrijf (brouwerij-activiteiten) en aanverwante activi-
teiten. 
 
De uitbreidingszone (codering A) wordt gereserveerd voor de uitbrei-
ding van de brouwerij.  
Indien bij een minimale bezettingsgraad van 80% voor het aangrenzen-
de regionaal bedrijventerrein, na 3 jaar na de verwerving van de gron-
den door de gemeente, én na 2 jaar na het aanvangsbevel voor de start 
van de werken van de ontsluitingsweg, geen actie ondernomen is door 
de brouwerij, dan geldt de nabestemming „zone voor regionale bedrij-
vigheid‟ en zijn de voorschriften van deze zone (zie voorgaand artikel) 
van toepassing.  
De uitbreidingszone kan slechts aangesneden worden als aan volgende 
voorwaarden samen is voldaan: 
 herlocatie van de stockage- en parkeerruimte in de Herkvallei ten 

zuiden van de Grootstraat (percelen 1031n, 1030 e0, 1031g); 
 herbestemming van de zone aan de Grootstraat door middel van 

een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waarin een tijdsbepa-
ling is opgenomen die aangeeft binnen welke termijn de herbe-
stemming moet uitgevoerd worden.  

 
Nevenbestemming 
Nevenbestemmingen zoals kantoren, directie of conciërgewoning, par-
keerplaatsen, opslagplaatsen, … zijn enkel toegelaten indien ze recht-
streeks gerelateerd zijn aan het bedrijf ter plaatse.  
 
Indien de huidige activiteiten worden stopgezet geldt de nabestemming 
reservegebied voor bedrijvigheid.  Aan de hand van een dan op te stel-
len ruimtelijk uitvoeringsplan op provinciaal of gemeentelijk niveau zal 
de inrichting van het gebied vastgelegd worden.  In afwachting van de 
goedkeuring van dit ruimtelijk uitvoeringsplan zullen geen stedenbouw-
kundige vergunningen worden afgeleverd. 

3.2 DE INRICHTING VAN DEZE ZONE STAAT VOLLEDIG IN 

HET TEKEN VAN HET HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF 

BROUWERIJ ALKEN-MAES. BEPALINGEN M.B.T. DE 

BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Bij de inrichting van deze zone moet aandacht gaan naar 
een efficiënt ruimtegebruik, voldoende integratie van de 
aangrenzende Herkvallei en het minimaliseren van een 
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RICHTINGGEVEND VERORDENEND 

ZONE – ARTIKEL 
 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

negatieve visuele impact op dit valleigebied. Op die manier 
wordt ook hier een representatief front gevormd naar de 
Herkvallei, wat de gemeente Alken en het bedrijventerrein 
een sterker imago zal verlenen. Stockageruimten of ande-
re ongestructureerde constructies langsheen de Herk zijn 
in deze optiek niet wenselijk.  
 
Omwille van de ligging naast de Herkvallei, en de aanwe-
zigheid van waterzieke en –verzadigde gronden, is het 
noodzakelijk dat de brouwerij de noodzakelijke maatrege-
len neemt ter ondersteuning van het integraal waterbeheer 
(verplicht bufferen van hemelwater met vertraagde afvoer, 
gebruik van waterdoorlatende materialen, …).  
Waterbuffering is daarom ook hier noodzakelijk en moet 
geïntegreerd worden binnen deze zone. Op die manier kan 
deze zone onafhankelijk van de zone voor regionale be-
drijvigheid ontwikkeld worden. 
 
Indien de bufferzones anders niet bereikbaar zijn, moet er 
een recht van doorgang verleend worden teneinde het 
onderhoud van de bufferzones (door de gemeente) te 
garanderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Aandacht voor de inplanting en materialise-

ring van bouwvolume  
- Geen stockageruimte toegelaten aan de 

zijde van de Herkvallei.  
- Voor de afsluitingen langsheen de Herkval-

lei in het algemeen en de stockageruimten 
in de belangrijkste zichtassen vanuit het 
valleigebied in het bijzonder, zijn groene 
schermen verplicht. 

- Geen ondergrondse constructies toege-
staan (kelders, archieven, ...).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inplanting 
De inplanting van de gebouwen dient te gebeuren binnen de grenzen 
van de bestemmingszone op het plan.  
Het is verboden gebouwen in te planten op minder dan 5 m ten opzichte 
van de grenzen van de bestemmingszone, uitgezonderd ten opzichte 
van de zone voor representatief voorgebied en bestaande gebouwen. 
 
Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet aangetoond 
worden dat minimaal voldaan wordt aan volgende vereisten: 
 Zuinig en compact ruimtegebruik (gestapelde en geschakelde 

bouwvolumes); 
 Architecturale inpasbaarheid van het bedrijf vanuit de Herkvallei; 
 Kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsterrein en afwerking van de 

gebouwen; 
 Visuele afscherming van stockage in open lucht vanuit de Herkval-

lei; 
 
Volume gebouwen in de zone met codering A 
 Nokhoogte: maximaal 12m. 
 Accenten toegestaan – max. 15% van de bebouwbare oppervlakte 

– maximale nokhoogte max. 15m. 
 
Deze maxima zijn van toepassing voor zover zij niet beperkt worden 
door andere regelgeving. 
 
Dakvorm plat of licht hellend (<20°).  
 
Ondergrondse constructies ten opzichte van het bestaande maaiveld 
zijn gelet op de ligging in het valleigebied niet toegelaten.  
 
Ontsluiting en parkeren 
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt vanaf de „indicatieve aanduiding 
toegang gemotoriseerd verkeer‟.  
 
Indien de brouwerij geen gebruik maakt van de uitbreidingszone (code-
ring A) dan wordt de interne hoofdontsluiting verlengd tot de huidige 
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RICHTINGGEVEND VERORDENEND 

ZONE – ARTIKEL 
 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het decreet Integraal waterbeheer is mi-

nimaal van toepassing. 
- Het bedrijf moet maximaal gebruik maken 

van niet vervuild oppervlaktewater. 
- Er moet gestreefd worden naar een effici-

ënt ruimtegebruik via geschakelde en ge-
koppelde bouwconcepten.  

grens van de brouwerij.  
Op die manier wordt de bereikbaarheid en het minimaliseren van het 
vrachtverkeer in de Stationstraat gegarandeerd. 
 
Begroening en waterbeheer 
Stockage in open lucht moet vanuit de Herkvallei aan het zicht onttrok-
ken worden door het aanplanten van een visueel groen scherm be-
staande uit inheemse plantensoorten. 
 
Omwille van de autonome ontwikkelingsmogelijkheid van de uitbrei-
dingszone is het verplicht om een eigen waterbuffering op de eigen 
terreinen te voorzien. 
 
Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de vestiging van 
het bedrijf moet een inrichtings- en beplantingsplan gevoegd worden 
voor de zone, de aanpalende bufferzone en het representatief voorge-
bied waaruit blijkt dat deze zones op een landschappelijk verantwoorde 
wijze worden ingericht en hun functie op een gepaste wijze kunnen 
vervullen. 
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RICHTINGGEVEND VERORDENEND 

ZONE – ARTIKEL 
 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

4 INDUSTRIEZONE 

MET NABESTEM-

MING „VALLEIGE-

BIED MET AFWER-

KING GROENE 

WOONRAND‟ 
 

4.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone komt exact overeen met de „zone voor indus-
trie‟, de aangrenzende „zone voor buffer‟ en de „zone non-
aedificandi‟ langsheen de Kleine Herk, gelegen in het BPA 
Centrum II – wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 2.  
 
Momenteel ligt de personeelsparking en een externe op-
slagruimte van de brouwerij Alken-Maes binnen deze zo-
ne. In het westen ligt de Kleine Herk, in het oosten de 
achtertuinen van het woonlint langsheen de Grootstraat. 
 
4.2 BEPALINGEN M.B.T. BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Het opleggen van een koppeling tussen het afleveren van 
een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding en 
heroriëntatie van de brouwerij en de inwerkingtreding van 
de nabestemming van de „Industriezone met nabestem-
ming valleigebied met afwerking groene woonrand‟ zal 
worden geregeld in het kader van het gemeentelijk RUP 
voor deze zone.  
 
De gewestelijke verordening zal toegepast worden als 
zouden er niet-waterdoorlatende materialen gebruikt wor-
den, meer bepaald voor het dimensioneren van de buffer-
voorzieningen met vertraagde afvoer op de RWA. 
 
In deze zone moet de aandacht gaan naar het vrijwaren 
van de continuïteit van het valleigebied, in overeenstem-
ming met de compartimentering van het valleigebied (open 
en gesloten waardevol agrarisch gebied) en de zone non-
aedificandi langsheen de beeklopen. Het bufferend karak-
ter (coulissenstructuur) van het gesloten landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied ten noorden van de Groot-
straat moet in de zuidelijke zone doorlopen.  
Tevens moet de aandacht gaan naar het integreren van 
een lokaal fiets- en wandelroute, vanuit de Alk in noordelij-

 
 
- Hoofdbestemming: zone voor industrie. 

 
- Nabestemming: valleigebied met groene 

woonrand.  
De nabestemming is onlosmakelijk ver-
bonden met de ontwikkeling van de uit-
breidingszone brouwerij (zie zone voor 
historisch gegroeide bedrijvigheid - brou-
werij, codering A). Zij het dat de uitbrei-
dingszone ontwikkeld wordt door de 
brouwerij, zij het dat het een uitbreiding 
wordt van het regionaal bedrijventerrein 
(zie bijhorende randvoorwaarden). Het 
gedetailleerd uitwerken van deze nabe-
stemming vormt een onderdeel van een 
GemRUP. 

 
 
Bij nabestemming: 
- Nieuwe randbebouwing toegestaan, mits 

integratie in het valleigebied en het aan-
grenzende woonlint (privacy, ...). 

- Aandacht voor de watertoets. 
- Aandacht voor de ecologisch-natuurlijke 

kwaliteiten en opportuniteiten. 
- Aandacht voor de continuïteit van het pa-

dennetwerk (en de verkeersveilige over-
steek Grootstraat) en de valleigebieden. 

 
 
Bestemming 
Hoofdbestemming: zone voor industrie: 
 Personeelsparking brouwerij;  
 Opslagruimte brouwerij in openlucht; 
 
Nabestemming: Valleigebied met afwerking groene woonrand 
De inwerkingtreding van de nabestemming zal worden geregeld via het 
gemeentelijk RUP voor deze zone.   
 
 
Volume van de gebouwen  
Zone voor industrie (hoofdbestemming): 
 ;Bijkomende bebouwing niet toegestaan ـ
 
Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet aangetoond 
worden dat minimaal voldaan wordt aan volgende vereisten: 
 Zuinig en compact ruimtegebruik (gestapelde en geschakelde 

bouwvolumes); 
 Architecturale inpasbaarheid van het bedrijf vanuit de Herkvallei; 
 Kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsterrein en afwerking van de 

gebouwen; 
 Visuele afscherming van stockage in open lucht vanuit de Herkval-

lei; 
 Gebruik van niet vervuild oppervlaktewater; 
 
 
Zone voor „Valleigebied met afwerking groene woonrand‟ (nabestem-
ming): 
-Deze zone kent een hoofdzakelijk groen en landschappelijk karak ـ

ter. De randbebouwing (wonen) moet als secundair beschouwd 
worden. 

 Bij de inplanting van de gebouwen en de inrichting van de zone is ـ
de watertoets bepalend;  

-Bouwhoogte aangepast aan de bebouwing in de omgeving (priva ـ
cy garanderen); 
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ke richting.  
Verder moet er rekening gehouden worden met de over-
stromingsproblematiek en de ligging in overstromingsge-
bied.  
 
Indien er in het GemRUP geopteerd wordt om bouwvolu-
mes in te planten binnen deze zone, dan moet steeds met 
de voorgaande aandachtspunten / randvoorwaarden reke-
ning gehouden worden. Het afbouwen van het bestaande 
woonlint, het integreren van de volumes in een groen en 
natuurlijk kader, ... zijn noodzakelijke stedenbouwkundige 
principes die gehanteerd moeten worden.  
 

 ;Garantie van kwalitatieve architectuur ـ
-Integratie van de landschappelijke kwaliteiten van het aangren ـ

zende valleigebied van de Herk; 
  ;Integratie van de langzaam verkeersverbinding in de Herkvallei ـ
 
Deze worden verder uitgewerkt in het kader van het GemRUP. 
 

4.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
Gelet op de flexibele toekomstige ontwikkeling wordt er in 
het kader van de beheersvoorschriften verwezen naar het 
GemRUP. 
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5 ZONE VOOR WO-

NEN EN WERKEN 
 
 

5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone wordt gekenmerkt door een cluster van han-
delspanden langsheen de Stationstraat, die naadloos aan-
sluit op een achterliggend bedrijf (Darcis nv.), dat momen-
teel enkel bereikbaar is via een onderdoorgang vanuit de 
Stationstraat.  
Dit bedrijf heeft zich reeds functioneel georiënteerd naar 
de nieuwe ontsluitingsstructuur van de uitbreidingszone 
Brouwerij-Alken.  
 
Deze zone wordt verder bekeken als een gemengde zone 
met enerzijds een beperkte handels/voorzieningencluster 
gericht naar de Stationstraat, en anderzijds een woonzone, 
geïntegreerd in de Stationstraat.  
Op die manier wordt er optimaal tegemoet gekomen aan 
de bestaande morfologische en functionele structuur  
 

 
 
- Hoofdfuncties: handel, diensten, kantoren 

en wonen, al dan niet in relatie met ach-
terliggende zone voor regionale bedrijvig-
heid  

- Handel / voorzieningen enkel op gelijk-
vloers toegestaan. 

- wonen toegestaan 
 

 
 
Bestemmingen 
 Handel; 
 Diensten; 
 Kantoren; 
 Openbare nutsfuncties 
 Wonen. 
 
Handel, diensten, kantoren en openbare nutsfuncties zijn enkel toegela-
ten op de gelijkvloerse verdieping. 
 
Inplanting 
Gebouwen worden opgericht binnen de op het plan aangeduide gren-
zen. De afstand van de niet gemeenschappelijke zijgevel tot de laterale 
grens van de kavel moet ten minste 3m bedragen. Er mogen op verdie-
ping geen zichten voorzien worden naar de naastliggende percelen, 
ongeacht de afstand tot de laterale perceelsgrenzen. 
Ten opzichte van de achterliggende zone voor regionale bedrijvigheid 
moet geen bouwvrije afstand gerespecteerd worden en kunnen de vo-
lumes over de twee zones één geheel vormen. 
 
Volume van de gebouwen 
Hoogte 
Aan de zijde van de Stationstraat: 2 bouwlagen tot een maximale diepte 
van 14 m, max. 6m tot bovenzijde dakrand. 
Achterliggende volumes: 1 bouwlaag, over de totale diepte van de zo-
ne, max. 4,50m tot bovenzijde dakrand. 
 
Daken 
Volumes met 2 bouwlagen: hellende daken met een helling van 25° tot 
40°.  
Volumes met 1 bouwlaag: dakvorm vrij, nokhoogte max. 3m boven de 
dakrand. 
 
 

5.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Bij de inrichting van de zone moet voldoende aandacht 
gaan naar de impact op het omliggende woonweefsel. De 
privacy en de maximale bezonning van de belendende 
privé-percelen moeten gegarandeerd worden. 
 

 
 
- Handel en wonen in gesloten bouwvorm 

langsheen de Stationstraat. 
- Aansluiten op de gevellijn van de aanpa-

lende lintbebouwing 
- Handelscluster en achterliggende be-

staande lokale of regionale bedrijvigheid 
mogen 1 gevel gemeenschappelijk heb-
ben.  

- bouwvolumes: twee bouwlagen en een 
zadeldak. 

- Geen zichten naar de aangrenzende pri-
vé-tuinen. 

- De bereikbaarheid van de handelscluster 
mag enkel georganiseerd worden vanuit 
de Stationstraat. 
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- Het decreet Integraal waterbeheer is mi-

nimaal van toepassing. 
- Maximaal gebruik maken van niet vervuild 

oppervlaktewater. 
- Bescherming van de privacy en leefbaar-

heid van omliggende woonomgeving. 
 
 

Materialen 
De architectuur van alle nieuwbouw zal kwaliteitsvol zijn.  
Iedere constructie of groep constructies dient op architecturaal gebied 
in harmonie te zijn met de omgeving en tevens op zichzelf een harmo-
nisch geheel te vormen.  
Alle buitengevels en overige zichtbare delen van het gebouw worden 
uitgevoerd in esthetische verantwoorde materialen. 
 
Bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet aangetoond 
worden dat minimaal voldaan wordt aan volgende vereisten: 
 Zuinig compact en ruimtegebruik; 
 Architecturale inpasbaarheid van het project in het straatbeeld van 

de Stationstraat; 
 Kwaliteitsvolle aanleg van het terrein en afwerking van de gebou-

wen; 
 Bescherming van de privacy en de leefbaarheid van de omliggen-

de percelen; 
 Gebruik van niet vervuild oppervlaktewater; 
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6 ZONE VOOR WO-

NEN - OPEN EN 

HALFOPEN BE-

BOUWING 

6.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone omvat het einde van het woonlint langsheen de 
Grootstraat.  
Het BPA „Centrum II – vel 1‟ legt deze zone in industriege-
bied, wat geen structurele oplossing is voor de bestaande 
toestand.  
 
Het onderhavige PRUP bevestigt via de zonering „zone 
voor wonen‟ dat deze wooncluster een onderdeel vormt 
van het woonlint langsheen de Grootstraat.  
 
De voorschriften worden hier afgestemd op deze van het 
bestaande BPA „Centrum II – vel 1‟ (zone voor wonen).  
 

 
 
- Hoofdfunctie wonen, nevenfuncties handel, 

diensten, kantoren en openbare gebouwen. 

 
 
Bestemming 
Hoofdbestemming: 
 Wonen. 
 
Nevenbestemmingen: 
 Handel; 
 Diensten; 
 Kantoren; 
 Openbare nutsfuncties 
 
Nevenbestemmingen zijn enkel op de gelijkvloerse verdieping toegela-
ten. 
 
Inplanting en verkaveling 
Alleen open en halfopen bebouwing is toegestaan. 
 
De oprichting dient te geschieden binnen de op het plan aangeduide 
grenzen. De afstand van de niet gemeenschappelijke zijgevel tot de 
laterale grens van de kavel moet ten minste 3m bedragen.  
De breedte van de voorgevel bedraagt min. 8m en max. 20m.   
Voor gekoppelde bebouwing is de min. perceelsbreedte 12m en voor 
alleenstaande bebouwing is de min. perceelsbreedte 18m. 
 
Bij de inplanting van de gebouwen moet er rekening gehouden worden 
met een minimale reliëfwijziging.  
Grensaanplantingen in streekeigen beplanting.  
 
Volume van de gebouwen 
Hoogte 
Minimum 5,50 m en max. 6m tot bovenzijde dakrand. 
 
Diepte 
De maximumdiepte van de gebouwen is op verdieping 14m en op het 
gelijkvloers 17m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone gaat de aandacht naar het kwaliteitsvol be-
ëindigen en afwerken van het woonlint langsheen de 
Grootstraat.  
Er moet op een kwaliteitsvolle manier aangesloten worden 
met de bouwvolumes van het woonlint, hetgeen gegaran-
deerd wordt door een overeenstemming met de steden-
bouwkundige voorschriften van het aangrenzende BPA 
„Centrum II – vel 1‟.  
 
Voornamelijk op de grenzen met het gesloten waardevol 
agrarisch gebied moet rekening gehouden worden met de 
landschappelijke randvoorwaarden. Inheemse beplantin-
gen en afsluitingen in natuurlijke materialen zijn daarom 
aangewezen.  

 
 
 
- Open en halfopen bebouwing toegestaan. 
- Integreren van de woningen als represen-

tatieve afwerking van het woonlint Groot-
straat.  

- Aandacht voor de ligging in overstro-
mings- en valleigebied. 
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Daken 
Hellende daken met een helling van 25° tot 40°. In geval van gekoppel-
de bouw is eenzelfde dakhelling en hoogte verplicht.  
 
Materialen 
De architectuur van alle nieuwbouw zal waardig en eenvoudig zijn.  
Iedere constructie of groep constructies dient op architecturaal gebied 
in harmonie te zijn met de omgeving en tevens op zichzelf een harmo-
nisch geheel te vormen.  
Alle buitengevels en overige zichtbare delen van het gebouw worden 
uitgevoerd in esthetische verantwoorde materialen. 
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7 VOORTUINZONE  7.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone bakent de achteruitbouwstrook af.  
 
Het BPA „Centrum II – vel 1‟ legt ook deze zone in indu-
striegebied, hetgeen geen structurele oplossing is voor de 
bestaande toestand.  
 
Het onderhavige PRUP bevestigt via de zonering voortuin-
zone‟ dat deze wooncluster als een onderdeel van het 
woonlint langsheen de Grootstraat afgewerkt wordt.  
 
De voorschriften worden hier afgestemd op deze van het 
bestaande BPA „Centrum II – vel 1‟.  
 
 

 
 
- Zone voor voortuinen 

 
 
Deze zone is bestemd als voortuinzone (achteruitbouwstrook).  
 
De breedte varieert van minimum 4m. tot maximaal 8m. 
 
Beplanting is verplicht.  
 
Straat- en zijdelingse (tot de voorbouwlijn) afsluitingen mogen in met-
selwerk of enig ander esthetisch verantwoord materiaal uitgevoerd wor-
den.  
Op de grens met het gesloten waardevol agrarisch gebied zijn enkel 
afsluitingen in natuurlijke materialen of groene afsluitingen (inheemse 
haagstructuur) mogelijk.  
 
De hoogte is maximaal 75cm. Een groene afsluiting mag maximaal 
150cm bedragen.  
Voor een bouwblok dat één geheel vormt, moet het metselwerk één-
vormig zijn.  
 
 

 7.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Er moet op een kwaliteitsvolle manier aangesloten worden 
met de achteruitbouwstrook van het woonlint, wat gega-
randeerd wordt door een overeenstemming met de ste-
denbouwkundige voorschriften van het aangrenzende BPA 
„Centrum II – vel 1‟.  
 
Voornamelijk op de grenzen met het gesloten waardevol 
agrarisch gebied moet rekening gehouden worden met de 
landschappelijke randvoorwaarden. Inheemse beplantin-
gen en afsluitingen in natuurlijke materialen zijn daarom 
ook hier aangewezen. 

 
 
- Streven naar een aaneengesloten en con-

tinue voortuinzone 
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8 TUINZONE  8.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Het BPA „Centrum II – vel 1‟ legt deze zone in industriege-
bied, hetgeen geen structurele oplossing is voor de be-
staande toestand.  
 
Het onderhavige PRUP bevestigt via de zonering „zone 
voor wonen‟ dat deze wooncluster als een onderdeel van 
het woonlint langsheen de Grootstraat.  
De voorschriften worden hier afgestemd op deze van het 
bestaande BPA „Centrum II – vel 1‟.  
 

 
 
- Zone voor tuinen 

 
 
Deze zone is bestemd als tuinzone voor de desbetreffende woningen, 
handelspanden of openbare gebouwen. 

In deze zone mogen achtergebouwen opgericht worden onder volgende 
voorwaarden: 

 Ze mogen niet in de voortuinzone of in de zijdelingse bebou-
wingsvrije zones worden gebouw. 

 Hun oppervlakte is beperkt tot 1/5 van het na oprichting van 
het hoofdgebouw vrijblijvend deel van de kavel, met een 
maximum van 55m². 

 Max. hoogte 3m. tot gevelbekroning. Verplicht plat dak. Auto-
bergingen mogen gekoppeld worden, mits een voorafgaande 
overeenstemming met de betrokken eigenaars en indien vol-
daan is aan hogervermelde voorwaarden. 

 Dezelfde materialen dienen gebruikt als voor het hoofdge-
bouw. 

 Afsluitingen op de grens met het aangrenzende gesloten 
waardevol agrarisch gebied moeten in natuurlijke materialen 
of inheemse haagstructuren ingericht worden.  

 Enkel inheemse beplantingen in deze tuinzone. Geen conife-
ren toegelaten.  

 

 8.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Er moet op een kwaliteitsvolle manier aangesloten worden 
met de tuinzones van het woonlint, hetgeen gegarandeerd 
wordt door een overeenstemming met de stedenbouwkun-
dige voorschriften van het aangrenzende BPA „Centrum II 
– vel 1‟.  
 
Voornamelijk op de grenzen met het gesloten waardevol 
agrarisch gebied moet rekening gehouden worden met de 
landschappelijke randvoorwaarden. Inheemse beplantin-
gen en afsluitingen in natuurlijke materialen zijn ook hier 
aangewezen. 

 
 
- Streven naar een aaneengesloten en con-

tinue tuinzone, met aandacht voor de 
landschappelijke integratie.  
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9 REPRESENTATIEF 

VOORGEBIED  
9.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone vormt de overgangszone tussen de terreinen 
van de brouwerij Alken-Maes en de Stationstraat enerzijds 
en de Jardinstraat en het bedrijventerrein anderzijds.  
De zones vormen een representatief front naar de voorbij-
ganger.  
Deze zone dient een representatief, transparant, aaneen-
gesloten en uniform geheel te vormen als afwerking van 
de aangrenzende circulatieruimten of stockageruimten of 
bedrijfsgebouwen.  
Op die manier krijgt het bedrijventerrein een kwalitatief en 
beeldbepalend gezicht naar de buitenwereld. 
 

 
 
- Ruimte voor een representatief en trans-

parant voorgebied die als begeleiding fun-
geert van de Stationstraat en Jardinstraat, 
en het bedrijventerrein een beeldbepalend 
front moet geven (landscaping).  

 
 
Deze zone is bestemd voor de realisatie van een representatief en 
transparant voorgebied voor de aangrenzende bedrijvigheid ten aanzien 
van de passant. 
 
Dit voorgebied moet bestaan uit inheemse beplanting, die de transpa-
rantie niet hypothekeren. Bestaande bomen binnen deze zones moeten 
behouden blijven. 
Dit voorgebied wordt ingericht en beheerd door de aanpalende bedrij-
ven. 
 
Er is geen bebouwing of stockage toegestaan.  
Voor het voorgebied langsheen de Stationstraat kunnen beperkte door-
steken de bereikbaarheid voor de bezoekers garanderen.  
Het voorgebied langsheen de Jardinstraat mag enkel onderbroken wor-
den ter hoogte van de nieuwe hoofdontsluitingsweg (zie „indicatieve 
aanduiding toegang gemotoriseerd (vracht)verkeer‟) van het regionale 
bedrijventerrein.  
 
De representatieve voorgebieden vormen een onderdeel van het bij de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag verplicht toe te voegen in-
richtings- en beplantingsplan. 
 
  

 9.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone moet de aandacht gaan naar de uniformiteit 
en samenhang, de transparantie en de continuïteit.  
Er moet gestreefd worden naar een ingegroende, onver-
harde zone met integratie en versterking van de bestaande 
hoogstambomen (platanen, eiken, beuk, ...) 
 

 
 
- Voorgebied met een breedte van 15m. 
- Verplicht behouden van de bestaande, en 

waar nodig versterken van de monumen-
tale bomen, om de samenhang en conti-
nuïteit van deze zone te garanderen.    

- Ondergroei toegestaan, zonder de visuele 
transparantie te hypothekeren.  

- Beperkte onderbrekingen zijn toegestaan, 
zij het dat ze de visuele samenhang van 
het voorgebied niet hypothekeren.  

- In deze zone is geen stockage of bebou-
wing toegestaan. 

 
 
 

9.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
Inrichting en beheer door de private eigenaar.  

 
 
- De inrichting van de bufferzone dient een 

onderdeel te zijn van een globale inrich-
tingsschets van het onbebouwde voorge-
bied van de brouwerij. Dit teneinde het 
beeldbepalend karakter en imago van de 
brouwerij als toegangspoort naar Alken 
centrum te versterken.  
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10 ZONE VOOR WE-

GEN – HOOFDONT-

SLUITING 
 
 
 
 

10.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone omvat het openbaar domein van de Jardin-
straat.   
 
De weg fungeert als hoofdontsluitingsweg van het bedrij-
venterreinen „uitbreiding brouwerij – Alken‟ richting het 
hogere wegennet.  
Op die manier wordt het gemotoriseerd verkeer op een 
eenduidige manier georganiseerd en afgewikkeld, hetgeen 
de impact op het omliggende woonweefsel minimaliseert.  
 
Indien de Jardinstraat in de herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) geselecteerd 
wordt als secundaire weg type II (= suggestie van de ge-
meente Alken), dan zal dit enkel gelden tot aan het regio-
naal bedrijventerrein.   
Dit wordt in het mobiliteitsplan van Alken gesuggereerd 
omwille van de functie als hoofdontsluiting van het regio-
naal en gemengd bedrijventerrein en de brouwerij Alken-
Maes.  
 

 
 
- Zone voorbehouden voor de openbare 

weg. De normale wegcode dient gerespec-
teerd te worden.  

 

 
 
Dit is een zone voor openbare weg.  
 
Deze zone zal ingericht worden in functie van een optimale afwikkeling 
van het gemotoriseerd vracht- en autoverkeer.   
De Jardinstraat krijgt een wegprofiel van 13m.  
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10.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Deze zone zal ingericht worden in functie van de optimale 
verkeersafwikkeling van het aangrenzend bedrijventerrein, 
en prioritair voor gemotoriseerd verkeer. 
Er worden geen fiets- en voetpaden voorzien, maar wel 
een verbrede berm voor noodgevallen.  
De fietser en voetganger wordt ofwel via de nieuwe ver-
binding tussen de Stationstraat en de Meerdegatstraat, 
ofwel via de Grootstraat – Meerdegatstraat (aanliggende 
fietspaden aanwezig) op een verkeersveiligere manier 
afgeleid. 
 

 
 
- De inrichting moet prioritair gericht zijn op 

de afwikkeling van het gemotoriseerd 
(vracht- en auto)verkeer. 
De wegprofielen moeten een vlotte ver-
keersafwikkeling garanderen.  

- De Jardinstraat krijgt een wegprofiel van 
13m. 

- De Jardinstraat wordt in functie van gemo-
toriseerd verkeer ingericht.  

 
 
 

   10.2.1  
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11 ZONE VOOR WE-

GEN – CENTRUM-

STRAAT 

11.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone wordt gekenmerkt als openbaar domein, en 
betreft delen van de Stationstraat en de Grootstraat.  
 
Deze wegen fungeren als lokale centrumstraten, waar 
vrachtverkeer maximaal geweerd wordt.  
Op die manier wordt de negatieve impact op het aangren-
zende woonmilieu opgelost, en wordt de verkeersveiligheid 
verbeterd.  
Voor de voorwaarden ter hoogte van de hoogspannings-
leidingen wordt verwezen naar „Overige aanduidingen – 
bestaande hoogspanningsleiding‟. 
 

 
 
- Zone voorbehouden voor de openbare 

weg.  

 
 
Dit is een zone voor openbare weg.  
 
Deze zones zullen ingericht worden in functie van een optimale afwikke-
ling van het autoverkeer en langzaam verkeer, met aandacht voor de 
veiligheid van de trage weggebruiker.  
 

 
 
 
 

11.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Bij de inrichting van deze zones moet de aandacht gaan 
naar de verkeersveiligheid (fietspaden, ...), naar het repre-
sentatief karakter (begeleidende bomenrijen, ...) en het 
ontmoedigen van het vrachtverkeer (verkeersdrempels, 
aangepaste wegprofielen, tonnagebeperkingen, ...) 
 
 

 
 
- Inrichting gericht op autoverkeer met aan-

dacht voor de zwakke weggebruiker.  
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12 ZONE VOOR WE-

GEN – PLAATSE-

LIJKE ONTSLUITING 
 
 
 
 

12.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone wordt gekenmerkt als openbaar domein en 
betreft de verbinding tussen de nieuwe hoofdontsluiting 
van het regionale bedrijventerrein en de bestaande woning 
(boerderij) in de Herkvallei.  
De flexibiliteit van de indicatieve toegang voor gemotori-
seerd verkeer zal de overgang tussen deze plaatselijke 
ontsluiting en de zone voor langzaam verkeer bepalen.   
 
Deze plaatselijke ontsluiting moet enerzijds de bereikbaar-
heid van de woning (boerderij) garanderen, en anderzijds 
de mogelijkheid openhouden voor een logisch vervolg van 
de langzaam verkeersverbinding richting Meerdegatstraat.  
 
Indien dit tracé zou samenvallen met een insteekweg be-
doeld voor de noodzakelijke ontsluiting van bedrijfsperce-
len, dan wordt de bereikbaarheid van alle te ontsluiten 
percelen gebundeld in één en hetzelfde wegtracé.  
 

 
 
- Zone voorbehouden voor de openbare 

weg.  

12.1.1  
 
Dit is een zone voor openbare weg.  
 
Deze zone moet ingericht worden in functie van een optimale afwikke-
ling van het gemotoriseerd en langzaam verkeer, met aandacht voor de 
veiligheid van de trage weggebruiker.  
 

12.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
 

 
 
- Inrichting gericht op plaatselijk gemotori-

seerd verkeer met aandacht voor de 
zwakke weggebruiker.  
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13 ZONE VOOR WE-

GEN - LANGZAAM 

VERKEER 

13.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
Deze zone wordt gekenmerkt als openbaar domein.  
Ze moet de essentiële verbinding tussen de Stationstraat, 
het aangrenzende bedrijventerrein en de Herkvallei garan-
deren.   
Op die manier wordt de OV-bereikbaarheid van het bedrij-
venterrein gegarandeerd (aanvaardbare loopafstand vanuit 
de bestaande bushaltes Stationstraat). Tevens krijgt het 
langzaam verkeer zodanig een grotendeels autovrije en 
verkeersveilige doorsteek tussen de Stationstraat en de 
Meerdegatstraat (en zo verder richting Mombeekvallei) en 
kan de Jardinstraat als prioritaire gemotoriseerde ver-
keersader ontwikkeld worden.  
Deze verbinding sluit direct aan op het wegprofiel van de 
nieuwe hoofdontsluiting van het regionale bedrijventerrein. 
De juiste positie is onlosmakelijk verbonden met de uitein-
delijke inplantingskeuze van de hoofdontsluitingsweg.  
Occasioneel verkeer (bij calamiteiten, onderhoud van de 
bufferzones, …) is toegelaten.  
 

 
- Een openbaar toegankelijke fiets- en wan-

delzone als belangrijke langzaam ver-
keersas ter verbetering van de OV-
bereikbaarheid van het bedrijventerrein. 

- De fietszone als belangrijke lokale lang-
zaam verkeersschakel tussen de Stati-
onstraat en de Meerdegatstraat. 

- Enkel toegelaten voor langzaam en occasi-
oneel verkeer.  

 

 
Deze openbare zone is bestemd voor de inrichting van een fiets- en 
wandelverbinding tussen de Stationstraat (bushalte), het bedrijventer-
rein en de Herkvallei.  
 
Enkel langzaam en occasioneel verkeer is toegestaan. 
 
Deze zone wordt heeft een breedte van 6m en wordt in verschillende 
subzones opgedeeld: 
- een verhard fiets- en wandelpad – min. 3m breedte. 
- zijdelingse graszones met mogelijkheid tot integreren van zitban-

ken, verlichtingselementen, ... 
- één verplichte begeleidende bomenrij in een aangrenzende gras-

zone. 
- Visuele groenschermen op de grens met de aangrenzende bedrij-

venterreinen. 
 
De inrichting en beheer wordt door de lokale overheid georganiseerd. 
 

13.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
Het fiets- en wandelpad wordt als een kwalitatief, verhard 
pad ingericht, met een voldoende breedte voor kruisend 
fiets- en wandelverkeer en maximaal geïntegreerd in het 
landschap.  
Begeleidende bomenrijen en groene schermen zijn toege-
laten als beeldkwaliteitsgarantie, als kleine landschaps-
elementen, en als garantie van de privacy van de aanpa-
lende privé-percelen. Het veiligheidsgevoel moet optimaal 
verzekerd worden. 
 

 
- De totale breedte is 6m., met een verhard 

gedeelte van min. 3m00 verplicht voor 
kruisend fiets- en voetgangersverkeer.  

- Enkel graspartijen als belendende groen-
zones toegestaan.  

- Begeleidende, inheemse bomenrijen en 
inheemse groene schermen zijn toegela-
ten. 

 
 

13.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
De zone voor langzaam en occasioneel verkeer (beweg-
wijzering, nodige groenvoorzieningen, ...) worden aange-
legd en beheerd door de lokale overheid.  
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14 BUFFERZONE – 

BEDRIJVENTER-

REIN / WONEN 

14.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone is aangeduid als buffer tussen het woonlint 
langsheen de Stationstraat en de achterliggende bedrijvig-
heid.  
Het gaat om een continue groene afscherming die de ne-
gatieve impact van de bedrijvigheid t.o.v. het woongebied 
moet minimaliseren. Daarom wordt er geopteerd om de 
bufferzone als een ingegroende, aarden wal in te richten, 
zodat op maaiveldniveau de visuele en geluidshinder ver-
der verminderd wordt, ten voordele van de woonkwaliteit 
van het aanpalende woonlint langs de Stationstraat.   
 
De bestaande woning (perceelnummer 29G), grenzend 
aan de brouwerij en gelegen in de bufferzone, is in eigen-
dom van de brouwerij. Op korte termijn fungeert deze wo-
ning als buffer naar het bedrijventerrein. Op lange termijn 
wordt de bufferzone op dit perceel als een groene zone 
aangelegd. Door de bufferzone verder noordwestwaarts op 
te schuiven, wordt de noodzakelijke interne circulatieruimte 
gecreëerd om de toekomstige verkeersafwikkeling van de 
bestaande brouwerijterreinen richting nieuwe hoofdontslui-
ting te kunnen garanderen.  
 
De bestaande toegang tot de achterliggende bebouwing, 
gelegen in de uitbreidingszone van de brouwerij, en die als 
weg is ingetekend in het bestaande BPA „Centrum I - wij-
zigingsplan 1 + uitbreiding vel 5‟, wordt gesupprimeerd. Dit 
zorgt voor een verbetering van de woonkwaliteit van de 
aanpalende woonfuncties in het woonlint langsheen de 
Stationstraat.  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Continue bufferzone met een uitgesproken 

afschermend karakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemeen 
Deze zone is bestemd voor de aanleg en het beheer van een visueel  
en geluidsbufferend groenscherm.  
 
De bufferzone moet ingericht worden volgens volgende randvoorwaar-
den: 
- Dichte structuur in 2 lagen (struik- en kruinlaag) 
- Ingegroende aarden wal van minimum 2m. hoogte 
- Gebruik van het systeem van wijkers en blijvers 
- Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging, volgens de 

regels van de kunst.  
- De breedte van de bufferzone is 15m.  
- Deze buffer mag niet onderbroken worden.  
- Nieuwe bebouwing en verhardingen zijn niet toegelaten. Stockage 

allerhande is tevens niet toegelaten.  
 
Enkel instandhoudingswerken en verbouwingswerken binnen bestaan-
de bouwvolumes zoals omschreven in het decreet betreffende de be-
staande en behoorlijk vergunde bouwvolumes in functie van bedrijvig-
heid zijn toegelaten.  
 
De inrichting en het beheer van de bufferzone komt voor rekening van 
de gemeente Alken. De aanleg en inrichting van de bufferzone moet 
gekoppeld worden aan de aanleg en inrichting van het totale bedrijven-
terrein.  
Bij de algemene vergunningsaanvraag van de uitrusting van het bedrij-
venterrein wordt een beplantingsplan een verplicht toe te voegen do-
cument.  
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14.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Bij de inrichting van deze zone moet de aandacht gaan 
naar het afschermend karakter van de bufferstrook.  
De opbouw van de buffer gebeurt in twee lagen: namelijk 
een struiklaag en een kruinlaag van inheemse bomen. 
Dit is een zeer dicht groenscherm, waarbij elke vorm van 
geluids- en visuele hinder van het bedrijventerrein t.o.v. 
het woonlint tot een minimum gereduceerd wordt.  
Er moet zoveel mogelijk gewerkt worden met een systeem 
van wijkers en blijvers (combinatie van streekeigen pio-
niers en planten met een langere generatieduur). Op deze 
manier wordt snel een groene aanblik gecreëerd. Wanneer 
de langzaam groeiende soorten beginnen op te schieten 
kunnen de overdadige snelgroeiers gerooid of kort ge-
snoeid worden. 
 
De breedte van de voorgestelde bufferzone komt overeen 
met de bufferzone vooropgesteld in het BPA „Centrum I – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De bufferzone moet  min. 15m. breed zijn. 
- De bufferzone wordt als een ingegroende, 

aarden wal aangelegd, met een min. hoog-
te van 2m.  

- Enkel activiteiten voor de inrichting en het 
beheer van de bufferzone wordt toegelaten. 

- Geen enkele vorm van bebouwing, verhar-
ding of onderbreking wordt toegestaan. 

- Enkel inheemse beplanting is toegestaan.  
- Enkel instandhoudingswerken voor de 

bestaande bebouwing binnen deze zone. 
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wijzigingsplan 1 + uitbreiding vel 5‟.   
Deze bufferzone mag niet onderbroken worden, zij het op 
het grafisch plan anders aangegeven. 
 
 
14.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
De inrichting en beheer van de bufferzone gebeurt door de 
lokale overheid.  
Indien de bufferzones anders niet bereikbaar zijn, moet er 
een recht van doorgang verleend worden over de zone 
voor regionale bedrijvigheid teneinde het onderhoud van 
de bufferzones (door de gemeente) te garanderen. 
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15 BUFFERZONE – 

N80 / JARDIN-

STRAAT 
 
 

15.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze zone wordt gekenmerkt als de meest waardevolle 
natuurlijk-ecologische zone binnen het projectgebied. Het 
omvat grotendeels de vallei van de Simsebeek.  
Vochtige wilgenbosjes met moerasplantondergroei en 
verruigd grasland met rietzones vormen de belangrijkste 
natuurlijke elementen.  
 
De zone wordt als een representatieve, ecologische buf-
ferzone gevrijwaard en daar waar nodig versterkt.  
Ingrepen zijn enkel mogelijk indien de ecologische kwalitei-
ten en de continuïteit van de Simsebeek niet gehypothe-
keerd worden.  
 
CODERING 1 
Deze zone wordt momenteel gekenmerkt als een open 
gebied in de Simsebeekvallei, met een zeer matige biolo-
gische waardering. 
In deze zone wordt in het kader van de rioleringsdossier 
voor de Stationstraat een ondergrondse en gesloten (be-
tonnen kelderstructuur) waterbufferbekken voorzien.  
 
Het maaiveld moet, na de werken, als een groene zone 
ingericht worden (grasland – ruigte) om de visuele impact 
op de Simsebeekvallei te minimaliseren.  
 
 

 
 
- Het voorzien van ruimte voor de Simse-

beekvallei, en het versterken van zowel de 
beeldwaarde als de ecologische waarden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het voorzien van ruimte voor het realise-

ren van een gesloten, ondergrondse wa-
terbuffering, gekoppeld aan de riolering 
langsheen de Stationstraat. 

- Alle noodzakelijke technische structuren 
voor het realiseren en het goed functione-
ren van een ondergronds waterbufferbek-
ken zijn toegestaan. 

 
 
Deze zone is bestemd voor de aanleg en het beheer van een ecolo-
gisch waardevolle bufferzone langsheen de Jardinstraat en de N80, 
omwille van de biologisch zeer waardevolle gebieden.  
 
De zone met codering 1 is bestemd voor het realiseren van een onder-
grondse, gesloten waterbufferbekken, gekoppeld aan de rioleringsstruc-
tuur van de Stationstraat. 
 
Deze bufferzone bestaat uitsluitend uit inheemse vegetatie, die eigen is 
aan vochtige gebieden (vochtige wilgen- en elzenbosjes, rietvegetatie, 
verruigde graslanden, ...).   
 
In de zone met codering 1 gelden dezelfde inrichtingsvoorschriften van 
de bufferzone – N80 / Jardinstraat, met de uitzondering dat alle nood-
zakelijke technische structuren voor het goed functioneren van de on-
dergrondse waterbufferbekken toegestaan zijn.  
Het maaiveldniveau moet wel zodanig heringericht worden dat het een 
visuele eenheid vormt met de overige bufferzone – N80 / Jardinstraat.  
 
Enkel activiteiten voor de inrichting en het beheer van de natuur is toe-
gestaan. Een ruimingszone van 5m. aan beide zijden van de Simse-
beek moet voorzien worden. Inrichting en beheer van de Simsebeek 
moet op een natuurlijke en landschappelijke manier gebeuren. In de 
overige delen van deze bufferzone moet het beheer en de inrichting het 
behoud, het herstel en de versterking van de typische vegetatie in wa-
terrijke gebieden garanderen. 
 
In deze zone is geen bebouwing of verharding toegestaan. 
 
 
 
 
 

  

  

15.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone gaat de aandacht naar het behoud, herstel 
en versterken van de natuurlijk-ecologisch waardevolle 
elementen. 
 
De beeldwaarde van deze zone, die bepaald wordt door 

 
 
- Geen bebouwing toegestaan. 
- Geen verhardingen toegestaan. 
- Activiteiten voor inrichting en beheer van 

de natuur toegestaan. 
- Uitsluitend inheemse vegetatie, die eigen 
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de typische vegetatie die in vochtige gebieden voorkomt, 
nl. de vochtige wilgenbosjes en de verruigde graslanden 
met rietvegetatie, moet ten allen tijde gevrijwaard blijven. 
Het vormt een natuurlijke begeleiding langsheen de Jard-
instraat. 
 
Omwille van deze natuurlijke randvoorwaarden zijn con-
structies en verhardingen niet toegestaan. 
 

is aan de vochtige ondergrond.  
- Verplicht voorzien van natuurlijke buffer-

zones van min. 5m. aan beide zijden van 
de Simsebeek (ruimingwerken, faunami-
graties) 

 15.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
De Simsebeek is een beek van 2de categorie en wordt 
beheerd door de provincie.  
Bij het beheer van deze zone vormen het vrijwaren en 
verbeteren van de natuurlijke waarden en de landschappe-
lijke beeldwaarden het uitgangspunt. 
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16 VALLEIGEBIED – 

OPEN LANDSCHAP-

PELIJK WAARDE-

VOL AGRARISCH 

GEBIED 
 

16.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Voor de achterliggende filosofie van het valleigebied wordt 
er verwezen naar de Algemene bepalingen – 1.1.2 Gehan-
teerde begrippen. 
 
Deze zone wordt voornamelijk gekenmerkt door open 
graaslanden, met begeleidende inheemse bomenrijen en 
enkele willekeurig ingeplante solitaire bomen.  
Deze openheid moet behouden blijven, en waar nodig 
versterkt worden.  
De faunamigratie moet echter gegarandeerd blijven.  
 
Deze zone wordt als waardevol agrarisch gebied aange-
duid, met de mogelijkheid tot agrarische activiteiten, zij het 
onder specifieke randvoorwaarden, opgelegd vanuit het 
MAP en de visie op de valleigebieden en overstromings-
gebieden.  
De bestaande bebouwing (boerderij met aanpalende stal-
lingen) kan met het oog op het behoud van het bouwkun-
dig erfgoed behouden blijven. Bij deze worden de oor-
spronkelijke boerderijgebouwen behouden, die architectu-
raal interessant en typisch zijn.  
De architecturaal interessante gebouwen worden aange-
geven in bijhorende kaart (rode bouwvolumes).  
 
De bestaande agrarische activiteiten kunnen behouden 
blijven, mits een voldoende landschappelijke integratie 
(streekeigen erfaanplantingen) in het open waardevol 
agrarisch gebied.  
De woonfunctie kan enkel als onderdeel van het agrari-
sche bedrijf aanzien worden. Renovatie en beperkte uit-
breidingen zijn toegestaan, met aandacht voor de architec-
tuur en typologie van de woning.  
 
De bereikbaarheid van deze zone moet ten allen tijde ge-
garandeerd blijven vanaf de nieuwe hoofdontsluitingsweg 

 
 
- Hoofdfunctie: agrarische activiteiten onder 

specifieke voorwaarden, met de aandacht 
voor de landschappelijke doelstellingen 
(openheid, transparante KLE-structuur, 
natuurlijke beeklopen). 

- Hoofdfunctie in de bestaande gebouwen 
binnen deze zone: agrarische activiteiten  

- Nevenfunctie enkel inpandig toegestaan in 
de oorspronkelijke boerderijvolumes, die 
architecturaal interessant en typisch zijn. 

- Berging van oppervlakte- en hemelwater 
van het bestaande bedrijventerrein „de 
Kolmen‟ alsook het nieuwe aangrenzende 
bedrijventerrein in een gezamenlijk open 
ondergrondse waterbufferbekken.  

 

 
 
Bestemming 
Deze zone is bestemd voor de inrichting van een waardevol agrarisch 
gebied met een uitgesproken open karakter en met de integratie van de 
noodzakelijke waterbufferbekkens. 
In de bestaande bouwvolumes gelden de volgende bestemmingen: 
 
Hoofdbestemming: agrarische bedrijvigheid, met uitzondering van 
loonwerkers; 
 
Nevenbestemmingen: enkel inpandig toegestaan in de oorspronkelijke 
bakstenen boerderijvolumes, die architecturaal interessant en typisch 
zijn. 
 Wonen; 
 Artisanale activiteiten; 
 
Zuivere recreatieve functies en horeca zijn niet toegelaten, horeca in 
relatie met artisanale activiteiten zijn mogelijk.  
De activiteiten moeten steeds rekening houden met de omliggende 
landschappelijke en natuurlijk-ecologische kwaliteiten.  
 
Inplanting van de gebouwen 
Binnen deze zone is geen nieuwe bebouwing toegestaan, met uitzonde-
ring van schuilhokken. Deze moeten echter steeds in natuurlijke materi-
alen opgericht worden (bij voorkeur hout).  
 
De huidige inplanting van de gebouwen dient gerespecteerd te worden, 
met uitzondering van beperkte uitbreidingen aan de bedrijfswoning.  
Stockage in open lucht moet vanuit de Herkvallei aan het zicht onttrok-
ken worden door erfaanplantingen, bestaande uit streekeigen planten-
soorten.  
 
Volume van de bestaande gebouwen 
Vervangende nieuwbouw is niet toegelaten. 
 
Bedrijfsgebouwen 
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(indicatieve aanduiding toegang gemotoriseerd 
(vracht)verkeer).  
 

Enkel instandhoudingswerken toegestaan. 
 
Bedrijfswoning 
 Woning: 2 bouwlagen met een zadeldak. 
 Aanhorigheden: 1 bouwlaag met zadeldak.  
 
Ondergrondse constructies ten opzichte van het bestaande maaiveld 
zijn gelet op de ligging in het valleigebied niet toegelaten.  
 
Renovatie en beperkte uitbreidingen zijn toegestaan, met aandacht voor 
de architectuur en typologie van de woning.  
 
Ontsluiting en verkeer 
De ontsluiting van het bestaande landbouwbedrijf gebeurt vanaf de 
indicatieve aanduiding toegang gemotoriseerd (vracht)verkeer.  
 
Integratie van een verhard fiets- en wandelpadennetwerk is toegestaan 
en moet tevens een onderdeel uitmaken van het landschapsplan.  
 
Begroening (landschapsinrichting) en waterbeheer 
In deze zone is de openheid de belangrijkste randvoorwaarde.  
De bodem mag niet gescheurd worden.  
De inrichting en het beheer van de gronden wordt door de particuliere 
eigenaar of pachter georganiseerd, met aandacht voor de landschappe-
lijke doelstellingen.  
 
Enkel streekeigen bomen en lage inheemse houtkanten en haagstructu-
ren dwars op de beeklopen zijn toegestaan. Streekeigen erfaanplantin-
gen zijn verplicht, met het oog op de landschappelijke inpassing van het 
agrarische bedrijf in het open landschappelijk waardevol agrarisch ge-
bied en de Herkvallei.  
 
Aandacht moet gaan naar het begeleiden van de Herk met streekeigen 
hoogstambomen aan de zijde van het bestaande en nieuwe bedrijven-
terrein. Dit moet verder uitgewerkt worden in het landschapsplan.  
De inrichting en het beheer van de Kleine Herk (zone van 5m. aan bei-
de zijden van de beek) wordt gedaan door de Provincie Limburg en de 

16.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone gaat de aandacht naar beheerslandbouw op 
open graaslanden, binnen de randvoorwaarden, opgelegd 
vanuit het MAP.  
 
Nieuwe kleine landschapselementen, die de openheid van 
het gebied hypothekeren, worden geweerd. Enkel oost-
west georiënteerde haagstructuren (als verbetering van de 
faunamigratie tussen de verschillende beeklopen) en in-
heemse solitaire bomen mogen bijkomend ingericht wor-
den.   
 
Nieuwe bebouwing of verticale structuren zijn niet toege-
staan, omwille van de overstromingsproblematiek, en de 
negatieve visuele impact op het valleigebied.  
 
In geval van de bestaande bebouwing binnen deze zone 
gaat de aandacht naar het landschappelijk integreren van 
het agrarisch bedrijf in de Herkvallei. Streekeigen erfaan-
plantingen (houtkanten, hagen, bomen, ...) en natuurlijke 
materialen (houten afsluitingen, ...) moeten het bedrijf niet 
visueel omzomen, maar eerder subtiele accenten leggen 
(bv. inkleden van open lucht stockage van voedermateri-
aal, ...). De aanplanting van coniferen moet vermeden 
worden.  
De bestaande loods kan behouden blijven, maar niet meer 
uitgebreid worden. Het aanpalende woonhuis vormt een 
onderdeel van het agrarisch bedrijf. Met aandacht voor de 
typologie en de architectuur, zijn renovatie en beperkte 
uitbreidingen toegestaan.  
 
 
 

 
 
- Geen uitbreidingen van de bestaande 

bouwvolumes toegestaan. 
- Bestaande waardevolle, architecturale 

elementen moeten behouden blijven. 
- Bestaande, banale bouwvolumes mogen 

verwijderd worden. 
- Geen nieuwe landbouwnederzettingen 

toegestaan (overstromingsgebied).  
- Enkel lage beplanting en inheemse haag-

structuren toegestaan, en dit dwars op de 
beeklopen (migratiezones) 

- Het voorzien van een verplicht te vrijwaren 
zone van 5m. langsheen de Kleine Herk 
(ruimingswerken, faunamigratie). 

- Verharde fiets- en wandelpaden zijn toe-
gestaan, maar er moet gegarandeerd 
worden dat ze aantakken op de bestaan-
de verharde paden- of wegenstructuur.   
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16.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
De Kleine Herk is een beek van 2ste categorie. De inrich-
ting en beheer van deze beek valt onder provinciale be-
voegdheid.  
 
De graaslanden zijn in particuliere eigendom en beheer 
van de particuliere eigenaars. Bij het beheer van deze 
gronden vormt de landschappelijke openheid een strikt 
uitgangspunt. 

 gemeente Alken. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging 
zijn toegelaten, volgens de regels van de kunst. 
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17 VALLEIGEBIED – 

GESLOTEN LAND-

SCHAPPELIJK 

WAARDEVOL 

AGRARISCH GE-

BIED 

17.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Voor de achterliggende filosofie van het valleigebied wordt 
er verwezen naar de Algemene bepalingen – 1.1.2 Gehan-
teerde begrippen. 
 
Deze zone wordt voornamelijk gekenmerkt door een dense 
structuur van vele waardevolle kleine landschapselemen-
ten, zoals bosjes, houtkanten, poelen, begeleidende bo-
menrijen, ... 
De bestaande landschappelijke en ecologische kwaliteiten 
vormen de basis om binnen deze zone te streven naar een 
soort van „coulissenlandschap‟ met het vrijwaren en ver-
sterken van de kleine landschapselementen.  
Op die manier krijgt deze zone, naast de landschappelijke 
en natuurlijke kwaliteiten, een meerwaarde als visuele 
bufferzone tussen de oostelijke woonzones (Meerdegat, 
Hakkeveld) en de nieuwe en bestaande bedrijvigheid.  
 
 
17.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone gaat de aandacht naar het versterken van de 
kleine landschapselementen (bosjes, houtkanten, poelen, 
begeleidende bomenrijen, ...) met als doel het bekomen 
van een dense en natuurlijk-landschappelijke bufferzone 
(coulissenlandschap).  
 
Er wordt aanbevolen om, via de opmaak van een land-
schapsplan voor het valleigebied in haar totaliteit, een 
gebiedsgerichte integratie van het fiets- en wandelpaden-
netwerk grondig te funderen en uit te werken.  
 

 
 
- Hoofdfunctie: afschermende bufferzone 

met een hoge ecologische en landschap-
pelijke beeldwaarde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Enkel inheemse beplanting toegestaan.  
- Geen bebouwing toegestaan (overstro-

mingsgebied). 
- Het decreet tot bescherming van het leef-

milieu tegen verontreiniging door mest-
stoffen (MAP, dd. 11/05/1999) is minimaal 
van toepassing. 

- Het voorzien van een verplicht te vrijwaren 
zone van 5m. langsheen de Kleine Herk 
en de Hondsgracht (ruimingswerken, fau-
namigratie) 

- Verharde fiets- en wandelpaden zijn toe-
gestaan, maar er moet gegarandeerd 
worden dat ze aantakken op de bestaan-
de verharde paden- of wegenstructuur.   

 

 
 
Deze zone is bestemd voor de inrichting van een landschappelijk waar-
devol agrarisch gebied met een uitgesproken gesloten karakter.  
Op die manier fungeert deze zone als bufferzone tussen bedrijvigheid 
en woongebied Meerdegat – Hakkeveld, en als een biologisch waarde-
vol gesloten coulissenlandschap waar de biodiversiteit zich kan ontwik-
kelen.  
Er wordt gestreefd naar het behoud, herstel en versterking van de klei-
ne landschapselementen. 
 
Landscaping en landschappelijke integratie vormen hier een onderdeel 
van het landschapsplan voor het valleigebied van de Herk.  
Inrichting en beheer van de Kleine Herk (zone van 5m aan beide zijden 
van de beek) door de Provincie Limburg en de gemeente Alken. 
Inrichting en beheer van de Hondsgracht (zone van 5m aan beide zij-
den van de beek) door de gemeente Alken. 
Inrichting en beheer van de gronden door de particuliere eigenaar of 
pachter, met aandacht voor de landschappelijke doelstellingen. 
De bodem mag niet gescheurd worden.  
 
Integratie van een verhard fiets- en wandelpadennetwerk is toegestaan.   
 
 

 17.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
De Kleine Herk is een beek van 2ste categorie. De inrich-
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ting en beheer van deze beek valt onder provinciale be-
voegdheid. 
 
De Hondsgracht is een beek van 3de categorie en wordt 
beheerd door de gemeente Alken. Bij het beheer van deze 
zone vormen het vrijwaren en verbeteren van de natuurlij-
ke waarden en de landschappelijke beeldwaarden het 
uitgangspunt. 
 
Particuliere gronden blijven in beheerd van de particuliere 
eigenaar.  
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18 VALLEIGEBIED – 

RANDZONE HERK 
 
 
 
 

18.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Voor de achterliggende filosofie van het valleigebied wordt 
er verwezen naar de Algemene bepalingen – 1.1.2 Gehan-
teerde begrippen. 
 
Deze zone is enerzijds noodzakelijk voor de inrichtings- en 
beheerwerken van de Herk (ruimingswerken, ...).  
Anderzijds is deze zone belangrijk voor de noodzakelijke 
faunamigratie.  

 
 
- Ruimte voor de faunamigratie en voor in-

richtings- en beheersactiviteiten langs-
heen de Herk.  

- Voor de voorwaarden ter hoogte van de 
hoogspanningsleidingen wordt verwezen 
naar „Overige aanduidingen – bestaande 
hoogspanningsleiding‟. 

 
 
Deze zone is bestemd als ruimingszone voor de Herk en ter bevorde-
ring van de faunamigratie langsheen de beide oeverzones. 
 
Deze zone heeft aan weerszijden van de beek een breedte van min. 
8m., gemeten vanuit de top van de oevertalud. 
 
Enkel streekeigen, inheemse beplanting is toegestaan.  
Er zijn geen constructies toegelaten.  
Er zijn geen fysieke barrières toegestaan, die de faunamigratie hypo-
thekeren.  
 
Er is geen verharding of stockage toegestaan, met uitzondering van de 
fiets- en wandelpaden en de verhardingen noodzakelijk voor het garan-
deren van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer. Hier moeten 
structuren voorzien worden die de faunamigratie garanderen (bv. eco-
tunnels, ...) 
 
Inrichting en beheer door de Vlaamse Overheid, met aandacht voor de 
landschappelijke doelstellingen. 
 
 
 
 

18.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone gaat de aandacht naar de functionaliteit in 
het kader van de beheerswerken, en naar de continuïteit in 
het kader van de migratie (geen fysieke barrières, onder-
brekingen, ...).  
 
Het gaat over een randzone langs de hoge oevers. Het 
lokaal aanplanten van bomen en/of struiken in de schuine 
oevers van de waterloop verstevigt deze oevers aanzienlijk 
door beworteling. Bij dit alles moet rekening gehouden 
worden met de noodzakelijke ruimte die nodig is voor het 
beheer van de waterloop.  
 
Als begeleidingszone voor de open Herkvallei worden 
inheemse hoogstambomen aangeplant. Dit creëert een 
transparante wand die enerzijds de zichtas langsheen de 
Herkvallei accentueert, en anderzijds het nieuwe bedrij-
venterrein subtiel afschermt, zonder een echte visuele 
buffer te vormen.  
 

 
 
- breedte van min. 8m., vanuit de oeverta-

luds van de beek. 
- Geen bebouwing toegestaan. 
- Enkel inheemse beplanting toegestaan.  
- Er mogen geen fysieke barrières aanwe-

zig zijn die de faunamigratie ondermijnen 
(afsluitingen, grachten, ...).  

18.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
De Herk is een waterloop van 1ste categorie en wordt be-
heerd door de Vlaamse Overheid.  
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19 OVERIGE AANDUI-

DINGEN – VER-

PLICHTE BOMENRIJ 
 
 

19.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze monumentale bomenrijen creëren een vast, repre-
sentatief, groen kader waarbinnen de bedrijven zich kun-
nen vestigen. Ze vormen een begeleiding langsheen de 
hoofdontsluitingsstructuur (indicatieve aanduiding toegang 
gemotoriseerd verkeer) en vormen tevens dwars op de 
Herkvallei enkele compartimenten.  
 
Ze vormen de noodzakelijke landschappelijke groene vin-
gers die het nieuwe bedrijventerrein verankeren in het 
aangrenzend valleigebied. Op die manier wordt het pro-
jectgebied opgevat als één geheel met verschillende „ka-
mers‟.  
Het is eerder een landschappelijke dan een natuurlijk-
ecologische structuur. 
Op die manier wordt de beeldwaarde en landscaping van 
het globale bedrijventerrein vergroot en daarmee ook het 
globale imago. 
 
Om de inplantingsconfiguratie van de toekomstige bedrij-
ven niet te hypothekeren, zijn de dwarse bomenrijen tus-
sen de zone voor historische bedrijvigheid – brouwerij en 
de zone voor regionale bedrijvigheid flexibel in te planten.  
 
 

 
 
- Ruimte voor de ontwikkeling van een  

landschappelijke, beeldbepalende en mul-
tifunctionele groenstructuur. 

 
 
Deze aanduiding is bestemd om als een beeldbepalende en visueel 
compartimenterende bomenrij aangelegd en beheerd te worden.  
 
Enkel inheemse hoogstammige bomen toegelaten, en met één en de-
zelfde boomkeuze voor het globale bedrijventerrein. De verplichte bo-
menrijen (aangeduid op grafisch plan) hebben een flexibele inplanting 
afhankelijk van de toekomstige inplantingsconfiguratie van de toekom-
stige bedrijven.  
 
De aanleg en het beheer van de inheemse hoogstambomen in het pu-
bliek domein wordt door de lokale overheid uitgevoerd.  
De aanleg en het beheer van de inheemse hoogstambomen op privaat 
domein wordt gedaan door de private eigenaar(s). 
 

19.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Ter hoogte van deze bomenrijen gaat de aandacht naar de 
uniformiteit en visuele aanwezigheid.  
 
Monumentale inheemse bomen, met een onderbegroeiing 
in grasvlakken en strakke begeleidende structuren (hagen, 
groene schermen, ...) bepalen de beeldwaarde.  
Parkeerzones, circulatieruimten en voet- en fietspaden zijn 
toegelaten. 
 

 
 
- Verhardingen voor circulatie, stockage 

en/of parkeren zijn toegestaan. 
- Enkel inheemse beplanting toegestaan. 
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19.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
Beheer door eigenaars van bedrijfspercelen en lokale 
overheid (voor diegenen die in het openbaar domein gele-
gen zijn). 
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20 OVERIGE AANDUI-

DINGEN – BE-

STAANDE HOOG-

SPANNINGSLEIDING 

20.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze hoogspanningsleiding doorsnijdt het projectgebied 
van oost naar west.  
Twee hoogspanningsmasten (nr. 24 en 25) zijn gelegen in 
het projectgebied. De percelen waar de masten ingeplant 
staan, zijn momenteel in eigendom van de bevoegde 
nutsmaatschappij.  
Deze percelen moeten ten allen tijde gevrijwaard blijven. 
 
Algemene bepalingen en voorschriften worden opgelegd 
door de beherende nutsmaatschappij (momenteel de be-
voegde nutsmaatschappij). Deze voorschriften streven 
naar een optimale veiligheid voor de omliggende functies 
en functionaliteit naar inrichtings- en beheerswerken. 
 

 
 
- Aanduiding met specifieke randvoorwaar-

den naar veiligheid en functionaliteit in re-
latie tot hoogspanningsstructuren.  

 
 
Deze aanduiding geeft de bestaande hoogspanningsleiding weer.  
 
Hier wordt verwezen naar de inrichtingsvoorschriften, gehanteerd door 
de bevoegde nutsmaatschappij / beheersinstantie(s). 
Bij geplande bouwwerken in deze zone, is het verplicht de nutsmaat-
schappij in te lichten, zodat een meer gedetailleerd advies kan gegeven 
worden.  
 
 

20.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
In deze zone moet de aandacht gaan naar het naleven van 
de veiligheidsnormen, opgelegd door de beherende nuts-
maatschappij. 
De aangrenzende constructies en activiteiten mogen in 
geen geval een bedreiging vormen voor het goede functio-
neren van het hoogspanningsnetwerk, op vlak van bereik-
baarheid, veiligheid, ...   
 
Algemeen 
- De stabiliteit van de mast mag niet in gevaar ge-

bracht worden door graafwerken. 
- Er mogen geen graafwerken verricht worden binnen 

een perimeter van 2m. uit de mastfundering (o.w.v. 
aanwezigheid van een aardingsinstallatie). 

- De vrije toegang tot mast nr. 25 (voor controle en 
onderhoud) moet ten allen tijde gegarandeerd zijn, 
en dit via de kortste weg mogelijk vanaf de openbare 
weg. 

- Een vrije ruimte van minimum 5m. tussen mast en 
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omliggende bebouwing is verplicht. 
 
Tussen mast 24 en 25: 
- Verplicht de minimale veiligheidsmaatregelen opge-

steld door de bevoegde nutsmaatschappij te volgen, 
bij uitvoering van werken in de omgeving van een 
hoogspanningsluchtlijn. 

- Maximale toelaatbare bouwhoogte van 14.50m. t.o.v. 
bestaande maaiveld. 

- Bovenvermelde maximum toelaatbare bouwhoogte 
mag niet overschreden worden binnen een strook 
van 16,30m. langs weerszijden vanuit de buitenste 
geleider van de hoogspanningslijn. 

- Verplicht vrijwaren van het mastperceel. 
- Er moet een verplichte vrije ruimte voorzien worden 

van min. 5m. tussen mast en gebouw. 
- Binnen een zone van 20m. aan beide zijden van de 

as van de hoogspanningslijn zijn geen beplantingen 
toegestaan waarvan de hoogte de 3m. overschrijdt.  

- Onder de hoogspanningslijn zijn geen broze dakma-
terialen (koepels, ...) toegestaan.  

 
Tussen mast 25 en 26: 
- Maximale toelaatbare bouwhoogte van 15m. t.o.v. de 

weg (Jardinstraat). 
- Bovenvermelde maximum toelaatbare bouwhoogte 

mag niet overschreden worden binnen een strook 
van 19,30m. langs weerszijden vanuit de buitenste 
geleider van de hoogspanningslijn. 

- Overige bepalingen Idem als in zone 1. 
 
20.3 BEPALINGEN M.B.T. BEHEER 
 
Beheer door de bevoegde nutsmaatschappij(en). 
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21 OVERIGE AANDUI-

DINGEN – TE BE-

HOUDEN LOOF-

BOOM 

21.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Het gaat hier over de bestaande beuk op de terreinen van 
de brouwerij Alken-Maes.  
Omwille van het beeldbepalende karakter wordt er geop-
teerd om deze loofboom te behouden. 
 
 

 
 
- Behoud van de beeldbepalende loofboom.  

 
 
De onderhoudswerken, snoei en bescherming van deze loofboom, die 
noodzakelijk zijn voor het optimaal behoud ervan, zijn verplicht.  
Nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijventerrein moet maximaal re-
kening houden met het behoud.  
 
Het noodzakelijke beheer komt voor rekening van het bedrijf. 
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22 INDICATIEVE AAN-

DUIDING TRACÉ 

VOOR WATERLO-

PEN 

22.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze indicatieve afbakening omvat de randzones langs-
heen de bestaande beken in het projectgebied.  
Het indicatief karakter moet noodzakelijke herleggingen of 
hermeandering ten allen tijde mogelijk maken. Het gaat 
hier immers over dynamische systemen (meandering, ...).  
 
Deze zone, met een breedte afhankelijk van de categorie 
van de beek (1ste categorie – 8m., 2de en 3de categorie – 
5m.), wordt aangeduid als een zone non-aedificandi, 
noodzakelijk voor ruimingswerken en faunamigraties.  
Deze breedte wordt steeds gemeten vanaf de top van de 
oevertalud, aan beide zijden van de beekloop.  
 
22.2 BEPALINGEN M.B.T. DE BEBOUWING EN INRICHTING 
 
Bij de inrichting moet de aandacht gaan naar het vermijden 
van fysieke barrières, zowel voor de ruimingswerken als 
voor de faunamigraties.  
Het moet als een groene, natuurlijke zone ingericht wor-
den, met aandacht voor de ecologische principes (oever-
beplantingen, ...) en met integratie van streekeigen hoog-
stambomen.  
 
In de op het plan aangeduide zones mogen geen construc-
ties, beplantingen of afsluitingen, verhardingen enz opge-
richt worden behalve: 

- De bestaande, gemachtigde, te behouden construc-
ties van de kruisingen, lozingsconstructies van de 
overstort en van de lozing van de rioolwaterzuivering 
en eventuele latere aanpassingen aan deze lozings-
constructie. 

- Nieuwe beplanting onder de vorm van hakhout of 
hagen mag aangebracht worden op een afstand van 
minstens 5 meter van de taludinsteek van de water-
loop, in geval van een waterloop van 2de categorie, en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Geen nieuwe constructies toegestaan. 
- Voor bestaande, vergunde constructies 

enkel instandhoudingswerken toegestaan. 
- Aandacht voor de noodzakelijke ecologi-

sche (faunamigraties, oevervegetatie, ...) 
en functionele (ruimingswerken, ...) princi-
pes. 

 
 
Deze zone is bestemd als een zone non-aedificandi, met een natuurlijk-
ecologisch karakter, die fungeert als ruimingszone bij de desbetreffende 
waterloop. Het omvat een flexibele zone, die veranderlijk is afhankelijk 
van de dynamiek van de beken (meandering, verleggingen, …). 
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minstens 8m. van de taludinsteek in het geval van 
een waterloop van 1ste categorie.  

- Bestaande ondergrondse leidingen die op meer dan 1 
meter van de taludinsteek van de waterloop liggen 

- Nieuwe ondergrondse leidingen parallel met de as 
van de waterloop, indien ze op meer de 4 m van de 
taludinsteek worden aangebracht. Andere onder-
grondse leidingen die in de waterloop uitmonden of 
hem kruisen zijn onderworpen aan de geldende wet-
geving ter zake. Voor alle ondergrondse leidingen 
geldt dat ze afdoende moeten beschermd zijn tegen 
beschadiging door ruimingsmachines van welke aard 
ook. Inspectieputten zijn ook alleen onder die voor-
waarde toegelaten. 

- De bouwvrije strook van 5 à 8m. breedte moet voor-
komen dat lichte passieve meandering direct tot vaste 
oeverbescherming aanleiding geeft. 

 
In gevolge artikel 17 van de wet van 28 december 1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen moeten de aan-
gelanden, gebruikers en de eigenaars van kunstwerken op 
de waterloop doorgang verlenen aan de personeelsleden, 
aan de werklieden of andere met de uitvoering van de 
werken belaste personen. 
Op hun gronden of eigendom mogen de uit de bedding 
van de waterloop opgehaalde voorwerpen en de voor de 
uitvoering van de werken nodige materialen, gereed-
schappen en werktuigen geplaatst worden. Deze bepalin-
gen hebben tot gevolg dat een strook van 5m, respectieve-
lijk 8m langs de waterloop, een zone is waar zonder de 
schriftelijke machtiging geen obstakels voor de ruimings-
werken kunnen worden opgericht. 
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23 INDICATIEVE AAN-

DUIDING TOEGANG 

GEMOTORISEERD 

(VRACHT)-
VERKEER 

 
 

23.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze aanduiding creëert de mogelijkheid om een flexibele 
insteekweg voor gemotoriseerd (vracht)verkeer te realise-
ren, afhankelijk van de toekomstige percelering.  
De dimensionering van deze insteekweg moet optimaal 
voldoen aan de noden (qua draaicirkels, wegprofiel, …) 
van het toekomstige vrachtverkeer.  
Het wegprofiel moet bestaan uit een rijweg, fiets- en voet-
paden en een groene zone voor de inplanting van bomen-
rijen en een open grachtensysteem.  
Het open grachtensysteem dient voor infiltratie van he-
melwater in drogere periodes, en voor buffering in nattere 
periodes (mits hun aansluiting op de waterlopen wordt 
geknepen).  
 
Deze flexibele insteekweg verdeelt het regionale bedrijven-
terrein in een noordelijke (codering 2) en zuidelijke zone 
(codering 1). Deze zonering impliceert een differentiatie in 
bestemmingsvoorschriften, typologie, inplanting, … van de 
bedrijfsvolumes. Hier wordt verwezen naar het art. „zone 
voor regionale bedrijvigheid‟.  
 
De mogelijkheid bestaat om dwarse secundaire insteken te 
enten op de centrale insteekweg, en dit afhankelijk van de 
toekomstige percelering.  
 

 
 
 

 
 
Deze aanduiding geeft een flexibele insteekweg voor gemotoriseerd 
(vracht)verkeer aan.  
De minimum afstand tussen de bufferzone (achter de percelen 32E2, 
32Z2, 32Y2, 32W2 en 32X2) en de as van de op termijn te realiseren 
ontsluitingsweg bedraagt minimum 45m.  
 
Het wegprofiel zal ingericht worden in functie van een optimale afwikke-
ling van vracht- en autoverkeer. De flexibele toegang voor gemotori-
seerd verkeer en mogelijke dwarse secundaire insteken krijgen een 
wegprofiel van 16m.  
Het open grachtensysteem (buffering en infiltratie van hemelwater) en 
een dubbele bomenrij moeten een onderdeel vormen van het wegpro-
fiel.  
Het langzaam verkeer moet binnen dit gabariet tevens op een ver-
keersveilige manier kunnen functioneren.  
 
 
 
 

 


