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Art. 0 Algemene bepalingen 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

0.1 Voorschriften 

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

toepassing is. De stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer en het grafisch 

plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende kracht. 

 

 

0.2 Schaal en maatvoering 

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

grootschalig referentiebestand. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting ter plaatse 

worden vastgesteld.  

 

 

0.3 Bestaande gebouwen, constructies en functies 

Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen en functies kunnen gehandhaafd blijven, ook al zijn ze niet in 

overeenstemming met de voorschriften van dit RUP. Verder kunnen bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen 

ook verbouwd worden binnen het bestaand volume voor zover minstens 60% van de dragende structuur van het gebouw 

behouden blijft. Indien meer dan 60% van de dragende structuur wordt verbouwd, dient het gebouw in regel gebracht te 

worden met de voorschriften van het RUP. Bij uitbreiding, herbouw, nieuwbouw of bij aanvraag van een functiewijziging 

gelden de inrichtingsvoorschriften van dit RUP. Nieuwe activiteiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige 

voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

 

0.4 Aandacht voor beeldkwaliteit  

Deze bepaling is enkel van toepassing op de bestemmingszones Art.1 en Art.2 

Bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning wordt de inrichting getoetst aan de beeldkwaliteit 

van de bebouwing als geheel en de inpassing in het landschap; dit wordt uitvoerig gemotiveerd in het dossier. De toetsing 

van de beeldkwaliteit gebeurt op het vlak van de vorm, kleur en materiaalgebruik. 
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

0.5 Duurzaamheid 

Deze bepaling is enkel van toepassing op de bestemmingszones Art.1 en Art.2 

0.5.1.  Duurzaam bouwen 

Voor alle nieuwe gebouwen worden maatregelen genomen voor een efficiënt energiegebruik, ruimtegebruik, 

afvalwaterbeheer en voor de opvang, buffering en mogelijk hergebruik van het hemelwater. Het gebruik van zonneboilers 

en -panelen is toegestaan. Met betrekking tot materiaalgebruik en bodemverzet moet maximaal worden nagestreefd:  

- Het ter plekke houden, gebruiken of herbruiken van grond en materialen. 

- Het gebruik van ecologische, afbreekbare of recycleerbare materialen. 

0.5.2.  Duurzame inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes 

Ook met betrekking tot de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte binnen het plangebied wordt aandacht besteed 

aan duurzaamheid. Hierbij wordt gedacht aan duurzaam ruimtegebruik (beperken van constructies en gebouwen) en 

doordachte inplanting van verlichting. 

 

 
 

Bij nieuwe verharding en bebouwing moet er vanuit gegaan 

worden dat er geen lozing van hemelwater op de riolering 

plaatsvindt. Uitgangspunt is maximale infiltratie na opvang met 

hergebruik in hemelwaterputten. Mogelijkheden om water in de 

grond te laten infiltreren zijn: het gebruik van waterdoorlatende 

materialen, afleiding van regenwater van verharde delen naar de 

onverharde delen,  afleiding naar daartoe voorziene constructies 

om het water te bufferen. Afwijkingen van dit uitgangspunt van 

maximale infiltratie kan bijvoorbeeld omwille van milieutechnische 

redenen (bv. mogelijke vervuiling van het water dat de grond 

indringt of bodemkwaliteit die geen infiltratie toelaat) of bij 

uitzonderlijke regenval.  

Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen wordt steeds gekozen 

voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze 

ruimtes moeten dienen voor de compensatie van de verharde 

oppervlakte van de wegenis en de verhardingen op de percelen. 

0.6 Integraal waterbeheer 

Deze bepaling is enkel van toepassing op de bestemmingszones Art.1, Art.2 en Art.3. 

Alle werken, handelingen, voorzieningen en maatregelen in functie van een goede waterhuishouding 

(hemelwaterbuffering, infiltratievoorzieningen, waterzuivering, etc.) worden toegelaten, mits ze in hun exploitatie en/of 

gebruik geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de omgeving. 

Er dient voldaan te worden aan de vigerende regelgeving m.b.t. het hergebruik, de infiltratie en de buffering van 

hemelwater, de lozing en zuivering van afvalwater, en de aansluiting op de riolering. 

Bij de aanleg van verhardingen dient steeds voldoende ruimte voor water gecreëerd te worden. Stedenbouwkundige 

vergunningen kunnen enkel verleend worden wanneer uit de vergunningsaanvraag onvoorwaardelijk blijkt dat er geen 

negatieve impact bestaat voor het waterbeheer. Dit houdt in dat regenwaterafvoer zoveel mogelijk beperkt wordt door 

opvang en hergebruik en dat het resterende deel maximaal moet kunnen infiltreren binnen deze bestemmingszone.  

In de vergunningsaanvraag moet ook worden aangetoond dat de maatregelen i.k.v. infiltratie (bv. grachten, wadi’s, enz.) 

één coherent geheel zullen vormen met de andere delen van de bestemmingszone en op harmonische wijze worden 

geïntegreerd in het domein.  
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

Dit kan in de vorm van een open gracht of een open bekken. 

Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties 

waar men regenwater wenst op te vangen om de 

infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de 

dimensionering van het infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen.  

Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste 

grondwaterstand.  

 

 

 

 

De parkeerbehoefte voor de dag- en verblijfsrecreatieve 

activiteiten moet op het eigen terrein worden opgevangen. 

Het gegroepeerd opvangen van de parkeerbehoefte, wil niet 

zeggen in één cluster. Verschillende parkeerclusters binnen het 

terrein voor recreatieve activiteiten, zijn ook mogelijk (bijv. bij 

verschillende deelfuncties of per groep van een aantal 

verblijfseenheden). Het moet afgeraden worden om bij de 

ontwikkeling van het uitbreidingsdeel, het parkeren individueel bij 

elke verblijfsgelegenheid te voorzien, zodat het nieuwe terrein 

grotendeels van verkeer gevrijwaard kan worden (ook i.f.v. een 

verkeersarm verblijfsklimaat op het terrein). 

Het groen karakter van de parking kan worden gerealiseerd door 

het voorzien van voldoende bomen en hagen in de inrichting en 

door het beperken van de verharding. 

0.7 Parkeren 

Deze bepaling is enkel van toepassing op de bestemmingszones Art.1 en Art.2 

Bij de aanvraag voor een nieuwe recreatieve functie of activiteit of bij de wijziging van de omvang van een functie of 

activiteit, dient steeds te worden aangetoond dat de parkeerbehoefte die deze functie teweegbrengt, op het eigen terrein  

kan worden ondervangen.  

De parkeerbehoefte moet gegroepeerd opgevangen worden binnen het plangebied.  

De aanleg van een bijkomende parking dient gefaseerd te gebeuren, gedimensioneerd op basis van de parkeerbehoefte.  

De parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit niet mogelijk is vanuit milieutechnische 

redenen. 

Verhardingen worden tot een minimum beperkt, met name de noodzakelijke toegangen tot de individuele parkeerplaatsen.  

Het geheel dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte inrichting en materiaal gebruik, met een 

overwegend groen karakter. 

 

 

0.8 Begrippen 

Ten behoeve van de leesbaarheid wordt volgende verklarende begrippenlijst gehanteerd: 

- Bestemming: het ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of een kaveldeel, dat met behulp 

van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld. 

- Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke hoogte of bij benadering op gelijke 

hoogte liggende vloeren is begrensd, met uitsluiting van onderbouw en zolder (ook al is deze bewoonbaar). 

- Bruto vloeroppervlakte: wordt bepaald door de buitenmaats gemeten oppervlaktes van de verschillende 

bovengrondse vloerniveaus met een vrije hoogte van tenminste 2,20m, inclusief inpandige bovengrondse 
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

garages. Ondergrondse en halfondergrondse verdiepingen worden niet meegerekend. Voorkomende 

bijgebouwen worden niet tot de oppervlakte van het hoofdgebouw gerekend. 

- Carport: een minstens aan 2 zijden open constructie, dienstig voor het overdekt stallen van een voertuig. 

- Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijke met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

- Groen: is het geheel van begroeiing in een gebied, zowel spontaan als aangeplant. 

- Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en opslaan van hemelwater. 

- Infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem.  

- Kroonlijst: het snijvlak tussen een rechtopstaande gevel en een hellend dakvlak. 

- Nevenbestemming: een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de eerstgenoemde 

bestemming die als hoofdbestemming wordt beschouwd. Het houden van een nevenbestemming zonder de 

aanwezigheid van de hoofdbestemming is bijgevolg niet toegestaan. 

- Nok: het hoogste gedeelte van een hellend dak van een gebouw. 

- Nokhoogte: de nokhoogte wordt gemeten vanaf het normale grondpeil of maaiveld tot aan het hoogste punt van 

de nok. 

- Toeristische logies: elke inrichting die of elk terrein dat aan een of meer toeristen de mogelijkheid tot verblijf 

biedt voor een of meer nachten en wordt aangeboden aan de toeristische markt. 

- Vakantiewoning: deze vorm van toeristische logies is een uitgeruste woning, studio of appartement, waarvoor 

een persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend. De toerist krijgt de mogelijkheid om zelf zijn maaltijden te 

bereiden. 

- Verhardingen: alle bodembedekkingsmaterialen en –behandelingswijzen die het grondoppervlak hard en minder 

waterdoorlatend maken. Onderscheid wordt gemaakt tussen verhardingen met een stenig karakter, zoals bijv. 

betonvloeren, asfalt en andere koolwaterstoflagen, betonstraatstenen, klinkers, tegels en half-verhardingen zoals 

bijv. grindafwerking en dolomiet die beperkt waterdoorlatend zijn. 

- Vakantielogies: Een accommodatie waarin verbleven en overnacht kan worden en die , maar die niet ingedeeld 

kan worden in één van de vier andere categorieën van toeristische logies conform het Logiesdecreet (d.d. 

2/07/2008) (hotels, openluchtrecreatieve terreinen, gastenkamers of vakantiewoningen), valt in de categorie 

vakantielogies. (bv. Trekkershut, boomhut,..) 

- Zone: het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat voor een bepaald, 

door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. 
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Art. 1 Zone voor dag- en verblijfsrecreatie binnen één bosrijk geheel 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 Categorie van de gebiedsaanduiding: recreatie 

 
 
Uitbatingsgebouwen en –infrastructuur noodzakelijk voor het goed functioneren van 
dag- en verblijfsrecreatie, zijn bv. een receptie/onthaal, kantoren, een 
(conciërge)woning voor een exploitant of bewakingspersoneel, technische ruimten, 
een afvalplaats, wegenis, sanitaire voorzieningen, publiciteitsvoorzieningen en 
reclamepanelen, … 
Aan dag- en verblijfsrecreatie ondersteunende voorzieningen zijn bv. handel en 
horeca (campingwinkel, zwembadwinkel, cafetaria, snackbar, restaurant, …), zaken- 
en vergaderfaciliteiten, … Autonome kantoren en handel (bv. autonome supermarkt) 
die niet in functie zijn  van de exploitatie van het gebied voor dag- en verblijfsrecreatie 
zijn niet toegelaten.  
 
De winning van duurzame energie (bv. zonne-energie, windenergie, 
warmteonttrekking) is mogelijk voor zover harmonisch ruimtelijk inpasbaar (op het 
terrein en in de omgeving) en niet abnormaal hinderlijk (voor gebruikers, bezoekers 
en/of omwonenden van het terrein). Deze energiewinning gebeurt bij voorkeur op 
bedrijfsniveau (centraal door exploitant van het terrein), eerder dan dat elke 
verblijfsconstructie voorziet in eigen voorzieningen (bv. divers verspreide kleine 
windturbines). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor dag- en verblijfsrecreatie met bosrijk karakter, inclusief 
uitbatingsgebouwen en –infrastructuur en ondersteunende voorzieningen, wegenis en 
parkeerfaciliteiten en groenaanleg, waarbij specifiek 

- Deelzone A is bestemd voor vakantiewoningen of andere vormen van vakantielogies (met 

uitzondering van hotel of gastenkamers), wegenis, parkeerfaciliteiten en groenaanleg; 

- Deelzone B is bestemd voor een hotelfunctie en voor gebouwen in functie van dagrecreatie 

ter ondersteuning de verblijfsrecreatie, inclusief uitbatingsgebouwen en –infrastructuur en 

ondersteunende voorzieningen, wegenis en parkeerfaciliteiten en groenaanleg, waarbij 

specifiek. 

 

Voor zover de landschappelijke draagkracht van de omgeving niet overschreven wordt, zijn de 

volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:  

- Werken en handelingen in kader van een verbetering van de waterhuishouding en -beheer; 

- Het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 

- Winning voor duurzame energie 

- De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu en 

van de landschapswaarden. 

- De aanleg van alle gewenste nutsvoorzieningen; 

- Het herstellen, (her)aanleggen of verplaatsen van bestaande (openbare) wegen en 

nutsleidingen.  

- Het aanleggen van interne wegenis voor gemotoriseerd verkeer.  
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

Voorbeelden van geluidsintensieve activiteiten, en dus verboden activiteiten zijn: 
muziekfestival, dancing, gemotoriseerde sporten, lawaaierige outdooractiviteiten 
zoals kleiduifschieten, paintball, lasershooting, … 

 

Geluidsintensieve activiteiten zijn in elk geval uitgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantonen dat de aanvraag een coherent totaalproject nastreeft, gebeurt best door 

middel van een inrichtingsstudie. De inrichtingsstudie is een informatief document 

voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 

vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de inrichting en 

ontwikkeling van het volledige plangebied wat betreft bebouwing, functies, 

onbebouwde (gemeenschappelijke) ruimtes, hemelwaterinfiltratie, buffering, 

toegangen, enz. 

Het aantonen dat het kappen van een boom gebeurt in het kader van een geïntegreerd 

geheel, gebeurt best door middel van een beheersomvormingsplan waarin wordt 

geduid voor welke bomen in het kader van veiligheid, ziekte, dood, verhoging van 

biodiversiteit, enz. vervanging door andere streekeigen en standplaatsgeschikte 

vegetatie verantwoordbaar is en met welke timing. 

 

Doelstelling is het beboste karakter te behouden. Bij aanplant van nieuwe bomen, 

mogen enkel streekeigen bomen aangeplant worden.  

Een kwaliteitsvolle aanleg van de onbebouwde gemeenschappelijke delen kan worden 

nagestreefd door het voorzien van variatie in het landschap: mogelijke invullingen zijn: 

ligweides, waterpartijen, reliëfelementen, groene afsluitingen, …. 

 

 

1.2 Inrichtingsvoorschriften per deelzone 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming 

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

 

1.3.1. Deelzone A: bestemd voor vakantiewoningen of andere 
vormen van vakantielogies (met uitzondering van hotel of 
gastenkamers)  

 

1.3.1.1.   Voorwaarden inrichting 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet aantonen dat: 

- het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject zal vormen met de het 

bestaande vakantiepark en zal worden ontwikkeld als één vormelijk en functioneel geheel.  

- het bosrijk karakter van de bestemmingszone dient als volgt gevrijwaard te worden: 

- de gemiddelde afstand tussen 2 hoogstammige bomen, in de zone tussen twee 

vakantiewoningclusters, mag maximaal 12 meter bedragen.; 

 hierbij dienen de bestaande bomen in deze zone maximaal behouden 
te blijven: bestaande bomen mogen enkel fragmentarisch gekapt 
worden en elke aanvraag voor het kappen van een hoogstamboom in 
deze tussenliggende zone moet aantonen dat dit gebeurt in het kader 
van een geïntegreerd geheel.  

- voor elke aaneengesloten oppervlakte van 5.000m² dient een aaneengesloten 

oppervlakte van tenminste 200m² te bestaan uit opgaande beplanting (deze 

moet worden voorzien binnen deze aangesloten oppervlakte van 5.000m²);  

- de groenvoorzieningen zijn inheems en streekeigen en sluiten aan op de 

vegetatiekenmerken van de bosrijke omgeving waarvan het plangebied deel uitmaakt; 

- alle delen van het plangebied maken deel uit van een samenhangend en doorlopend 

landschappelijk complex met betrekking tot de vegetatiekenmerken van het bosrijk geheel, 

de algemene inrichting, de wegen, paden, gebouwen en voorzieningen, afsluitingen, in de 
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

Elementverharding is wel toegelaten. Voorbeelden van elementverharding zijn: 

kasseien, platines, gebakken klinkers, enz. 

Voorbeelden van monolietverharding zijn: asfalt, beton, enz. 

 

 

 

 

 

 

Onder een ‘vakantiewoningcluster’ wordt verstaan twee of meer vakantiewoningen 

die op minder dan 4m onderlinge afstand worden ingeplant en die één fysisch of 

vormelijk geheel vormen (bv. rij van vakantiewoningen, vier-vakantiewoningen-onder-

één-dak, enz.). 

   

 

 

In functie van specifieke logiesvormen, waar het vloerniveau hoger is gelegen dan het 

maaiveldniveau (bv. boomhut, druppeltenten,…) kan gemotiveerd afgeweken worden 

van de maximale nokhoogte onder voorwaarden.   

 

 

 

 

 

brede zin. 

- alle delen van het terrein worden op een kwaliteitsvolle manier aangelegd. 

- Maximaal 40% van de oppervlakte aan wegenis voor gemotoriseerd verkeer kan worden 

verhard. Monolietverharding is echter niet toegelaten.  De waterdoorlaatbaarheid van de 

verhardingsmaterialen moet worden gewaarborgd. Plaatsen met verharding dienen op 

dergelijke wijze te worden ingericht dat wortelstelsels van de bomen niet structureel 

worden aangetast. 

- De paden voor niet-gemotoriseerd verkeer mogen enkel aangelegd worden in onverharde 

of halfverharde materialen, waarbij minstens de 60% van de paden voor niet-

gemotoriseerd verkeer onverhard moet worden aangelegd.  

- Reliëfwijzigingen zijn toegestaan tot 2m. 

1.3.1.2.   Bebouwingsgraad 

Maximaal 35% van deze deelzone mag worden bebouwd.  

1.3.1.3. Maximale gabariet  

- de vakantiewoningen/gebouwen worden geclusterd, met een minimum van 10 

vakantiewoningen per cluster, waarbij de onderlinge afstand tussen twee 

vakantiewoningclusters minimum 20m bedraagt.  

- De dakvorm is vrij. 

- De nokhoogte bedraagt maximaal 10m. In functie van verheven vloerniveaus kan 

gemotiveerd afgeweken worden, mits wordt aangetoond in de vergunningsaanvraag dat 

de constructies geen visuele hinder veroorzaken op het landschapsbeeld in het bijzonder 

naar het omgevende open landschap en dat ze niet uitsteken boven de kruinhoogte van de 

hoogstamvegetatie; 

- De voorschriften rond maximale nokhoogte zijn ongeacht de vorm van het dak.  

1.3.1.4. Bijgebouwen  

- Bijgebouwen zijn niet toegestaan. 
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling is het beboste karakter te behouden. Bij aanplant van nieuwe bomen, 

mogen enkel streekeigen bomen aangeplant worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementverharding is wel toegelaten. Voorbeelden van elementverharding zijn: 

kasseien, platines, gebakken klinkers, enz. 

Voorbeelden van monolietverharding zijn: asfalt, beton, enz. 

 

 

 

Compact en zuinig ruimtegebruik houdt bijvoorbeeld in dat er wordt gestreefd naar 

maximale integratie van gebouwen.  

 

 

1.3.2. Deelzone B: bestemd voor hotelfunctie en gebouwen in 
functie van dagrecreatie ter ondersteuning de verblijfsrecreatie.  

1.3.2.1.  Voorwaarden inrichting 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet aantonen dat: 

- het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject zal vormen met de het 

bestaande vakantiepark en zal worden ontwikkeld als één vormelijk en functioneel geheel.  

- het bosrijk karakter van de bestemmingszone dient als volgt gevrijwaard te worden: 

- voor elke aaneengesloten oppervlakte van 5.000m² dient een aaneengesloten 

oppervlakte van tenminste 200m² te bestaan uit opgaande beplanting (deze 

moet niet worden voorzien binnen deze aangesloten oppervlakte van 5.000m²); 

- de groenvoorzieningen zijn inheems en streekeigen en sluiten aan op de 

vegetatiekenmerken van de bosrijke omgeving waarvan het plangebied deel uitmaakt; 

- alle delen van het plangebied maken deel uit van een samenhangend en doorlopend 

landschappelijk complex met betrekking tot de vegetatiekenmerken van het bosrijk geheel, 

de algemene inrichting, de wegen, paden, gebouwen en voorzieningen, afsluitingen, in de 

brede zin. 

- alle delen van het terrein worden op een kwaliteitsvolle manier aangelegd. 

- Maximaal 40% van de oppervlakte aan wegenis voor gemotoriseerd verkeer in deze zone 

kan worden verhard. Monolietverharding is echter niet toegelaten. De 

waterdoorlaatbaarheid van de verhardingsmaterialen moet worden gewaarborgd. 

Plaatsen met verharding dienen op dergelijke wijze te worden ingericht dat wortelstelsels 

van de bomen niet structureel worden aangetast. 

- De paden voor niet-gemotoriseerd verkeer mogen enkel aangelegd worden in onverharde 

of halfverharde materialen, met uitzondering van toegangen voor rolstoelgebruikers. 

Minstens 40% van de paden voor niet-gemotoriseerd verkeer moeten onverhard worden 

aangelegd. 

- Reliëfwijzigingen zijn toegestaan tot 2m. 

- Gestreefd wordt naar compact en zuinig ruimtegebruik; 
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

De maximale grondoppervlakte van de verschillende functies wordt bepaald door de 

bebouwingsgraad. Het RUP laat vrij hoe de maximale grondoppervlakte tussen de 

verschillende functies verdeeld wordt. Het hotel mag bijvoorbeeld ook worden 

geïntegreerd in een gebouw voor dagrecreatie. De maximale dynamiek, specifiek van 

de functie hotel, wordt verder nog bepaald door het aantal kamers aangezien deze de 

verkeersdynamiek bepalen.  

Mogelijke vormen van indoor dagrecreatie zijn een binnenzwembad met glijbanen en 

een binnenspeeltuin. Voor dergelijke functies kan een aanzienlijke hoogte nodig zijn. 

Er kan plaatselijk (bv. pieken in het gebouw) afgeweken worden van de maximale 

nokhoogte van 10m. De afwijking moet gemotiveerd worden.  

 

1.3.2.2.   Bebouwingsgraad 

Maximaal 55% van deze deelzone mag worden bebouwd.  

1.3.2.3. Maximale gabariet  en maximale dynamiek 

- De nokhoogte bedraagt maximaal 10m. Voor specifieke voorzieningen met uitzondering 

van de hotelfunctie of verblijfsfunctie, kan hiervan gemotiveerd plaatselijk afgeweken 

worden, voor zover uit de aanvraag blijkt dat een hogere nokhoogte genoodzaakt is in 

functie van inrichtingsspecifieke vereisten.  

- Het aantal kamers bedraagt maximaal 50 kamers. 
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Art. 2 Zone voor dagrecreatie met open karakter 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 Categorie van gebiedsaanduiding: recreatie 

 
 
 
 
Deze bestemmingszone omvat de grotendeels onbebouwde zone ten noorden van 
het bedrijventerrein en tegenover de inkom van het vakantiepark. Deze deelzone 
sluit ruimtelijk en landschappelijk aan bij het open landbouwgebied. Deze deelzone 
wordt dan ook bestendigd in haar (grotendeels) bouwvrij karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor dagrecreatie.  

De zone is bestemd voor dagrecreatie met een open karakter, inclusief uitbatingsgebouwen en –

infrastructuur en ondersteunende voorzieningen i.f.v. exploitatie van dag- en verblijfsrecreatieve 

functies in Art.1, wegenis en parkeerfaciliteiten en groenaanleg  

 

Voor zover de landschappelijke draagkracht van de omgeving niet overschreven wordt, zijn de volgende 

werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten:  

- voetbalterrein verbonden aan dag- en verblijfsrecreatieve functies in Art.1 inclusief bijhorende 

constructies (dug-outs, kantine) mits in overeenstemming met onderstaande 

inrichtingsvoorschriften; 

- Werken en handelingen in kader van een verbetering van de waterhuishouding en -beheer; 

- Het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 

- Winning voor duurzame energie 

- De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu en van 

de landschapswaarden. 

- De aanleg van alle gewenste nutsvoorzieningen; 

- Het herstellen, (her)aanleggen of verplaatsen van bestaande (openbare) wegen en 

nutsleidingen.  

- Het aanleggen van interne wegenis voor gemotoriseerd verkeer.  
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van kleine landschapselementen zijn houtkanten, solitaire bomen, 

bosgroepen, wintereikenrelicten bosjes, beperkte struwelen, houtwallen enz. 

 

 

-  

Voorbeelden van kleinere gebouwen of constructies in functie de exploitatie van 

dag- en verblijfsrecreatieve functies in Art.1 zijn: stallingen of schuilhutten voor 

dieren, loketgebouwtje bij parking, gebouwtje bij sportveld en vijver, berging,… 

 

Functionele nuts- en inrichtingsvoorzieningen t.b.v. de dag- en verblijfsrecreatie zijn 

bijv. verhardingen, elektriciteits- en verlichtingspalen, omheiningen,….  

Voorbeelden van kleinschalige infrastructuur in functie van de ondersteuning van de 

recreatieve hoofdfuncties betreft: speeltuigen, een (overdekte) picknickplaats, 

zitbanken, vuilnisbakken, toegangspoortjes, wegwijzers, informatieborden, paden, 

kijkhutten,….  

 

Gelet enerzijds het open (onbebouwde karakter van de zone) en gelet op het feit dat 

hier geen verblijfsrecreatie wordt toegelaten, is een dichte bosbuffer niet nodig, 

maar wordt geopteerd voor een lineair element van bomen, hagen en/of struiken 

die de zone (en het gebruik ervan) t.o.v. het bedrijventerrein wat filteren.  

 

2.2 Inrichtingsvoorschriften  

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet aantonen dat: 

- het voorwerp van de aanvraag een coherent totaalproject zal vormen met de het bestaande 

vakantiepark en zal worden ontwikkeld als één vormelijk en functioneel geheel.  

- de groenvoorzieningen zijn inheems en streekeigen; 

- Het voorwerp van de aanvraag dient landschappelijk te worden ingepast door een doordachte 

inrichting en materiaal gebruik, met een overwegend groen karakter. 

- alle delen van het terrein worden op een kwaliteitsvolle manier aangelegd. 

Bestaande waardevolle kleine landschapselementen moeten maximaal bewaard blijven. 

In deze deelzone zijn geen gebouwen of constructies toegelaten met uitzondering van: 

- kleinere gebouwen of constructies in functie de exploitatie van dag- en verblijfsrecreatieve 

functies in Art.1: 

- maximale gezamenlijke grondoppervlakte van 1500m². 

- maximale grondoppervlakte per gebouw bedraagt hierbij nooit meer dan 500m². 

- maximale nokhoogte van 5m. 

- Verhardingen waarbij de totale gezamenlijke verharding (exclusief bebouwing) maximaal 

7500m² bedraagt. 

- Functionele nuts- en inrichtingsvoorzieningen t.b.h. de toegelaten en dag- en 

verblijfsrecreatieve functies in Art.1. 

- Kleinschalige infrastructuur in functie van de ondersteuning van de recreatieve hoofdfuncties. 

 Groenscherm:  

De zuidelijke grens, grens richting bedrijvenpark, moet voorzien worden van een groenscherm van 
minimaal 3m breed. Doorsteken in dit groenscherm zijn toegestaan i.f.v toegangen en opritten. Het 
groenscherm mag niet doorbroken worden, met uitzondering van maximaal 2 doorsteken in functie van 
toegang en ontsluiting met een maximale breedte van 6m. Deze doorsteken moeten loodrecht 
georiënteerd zijn t.o.v. de bufferstrook. 
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Art. 3 Zone voor groenbuffer 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 Categorie van de gebiedsaanduiding: recreatie 

 

3.1 Bestemming 
De gronden binnen deze zone zijn bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 
een groenscherm van hoog- en laagstammig streekeigen bomen, struiken en/of heesters met als doel 
het creëren van een groene visuele afscherming van het vakantiepark naar de omgeving en vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Inrichting 

Deze zone dient als groene ruimte te worden ingericht en gehandhaafd. Bestaande waardevolle 

groenelementen moeten maximaal bewaard blijven. De aanplant van nieuwe groenelementen moet 

gebeuren met inheemse of streekeigen of standplaatsgeschikte beplanting. Het groenscherm dient 

minimaal twee meter hoog te zijn. De aanplanting dient te bestaan uit een evenwichtige mix van 

hoogstammige bomen, onderbeplanting en schermbeplanting 

In deze zone moeten natuurwaarden zich maximaal kunnen ontwikkelen en dienen natuurwaarden te 

worden beschermd. 

Reliëfwijzigingen zijn toegestaan tot 2m. 

Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten, nutsvoorzieningen op 

voorwaarde dat de visuele afscherming van het gebied t.a.v. de omgeving gewaarborgd blijft: 

- Het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 

- Oprichting geluidschermen op voorwaarde dat ze op een aanvaardbare manier ruimtelijk en 

visueel inpasbaar zijn en ze niet hoger zijn dan 2,5m. 

- Plaatselijk aanbrengen van noodzakelijke nutsvoorzieningen op voorwaarde dat de visuele 

afscherming van het gebied t.a.v. de omgeving gewaarborgd blijft; 
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Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 

 

 

 

 

 

 

Deze doorsteken kunnen nuttig of nodig zijn i.f.v. toegang verlenen naar het gebied. 

Het RUP legt de locatie van deze doorsteken niet vast, locatie is dus vrij.   

 

Een eventuele afsluiting van het terrein moet voorzien worden aan de binnenzijde 

van de bufferstrook (m.a.w. binnen Art.1), zodat ze niet zichtbaar is vanuit de 

omgeving.  

 

- Werken en handelingen in kader van een verbetering van de waterhuishouding en -beheer  

- De oprichting van een gastank met een maximale lengte van 11m en een maximale breedte 

van 2m. Deze gastank mag enkel worden opgericht binnen de ‘zone voor gastank’ zoals 

aangeduid op het grafisch plan. 

 

De buffer mag niet doorbroken worden, met uitzondering van maximaal 3 doorsteken in functie van 

toegang en ontsluiting met een maximale breedte van 6m. Deze doorsteken moeten loodrecht 

georiënteerd zijn t.o.v. de bufferstrook. 

 

De oprichting van omheiningen, afsluitingen en poorten is enkel toegelaten indien deze verbonden is 

aan een gastank en/of een toegang en/of ontsluiting en indien voldaan is aan volgende voorwaarden: 

 ze zijn op een aanvaardbare manier ruimtelijk en visueel inpasbaar zijn: 

 ze zijn niet hoger zijn dan 2,5m.  

 

Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen uitgesloten, uitgezonderd ter hoogte van de 

doorsteken. Verder is het verboden om binnen deze zone materialen, grondstoffen, afgewerkte 

producten, afvalstoffen te stapelen en voertuigen te stallen. Het oprichten van bebouwing of 

publiciteitsvoorzieningen en het parkeren van voertuigen is niet toegelaten. 

 

Uiterlijk in het eerste plantseizoen dat volgt op de realisatie van de stedenbouwkundige vergunning voor 

herbouw, nieuwbouw en/of uitbreiding in de aangrenzende “zone voor dag- en verblijfsrecreatie” (art.1) 

en uiterlijk drie jaar na de goedkeuring van het RUP moeten de betreffende bufferstroken integraal 

beplant zijn. 
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Art. 4 Zone voor het beheer van de waterloop (overdruk) 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 

4.1 Bestemming 
Het in overdruk aangeduide gebied is een gebied waar het beheer en de ontwikkeling van de waterloop nevengeschikt zijn 
aan de overige functies in het gebied. 
 
 

 

 

Het plangebied grenst aan de Balkenloop en de Goolderbeek. I.f.v. 

het onderhoud en beheer van de waterloop is een bouwvrije zone 

van 5m aan weerszijden van de kruin van de waterlopen nodig 

(bijv. i.f.v. ruimingszone of als zone voor de dynamiek van de beek). 

Bovenop de grondbestemming Art.1 ‘Zone voor dag- en 

verblijfsrecreatie wordt een overdrukzone gelegd van 5m breed 

vanaf de rand van het plangebied van het PRUP.  Het beheer en 

onderhoud van de beek door de bevoegde overheden mag niet in 

het gedrang komen. Het recht van doorgang, het afzetten van 

ruimingsproducten en het onderhoud van de beek moet 

gewaarborgd blijven. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Inrichting 

De zone is bouwvrij met uitzondering van constructies en werken gericht op de inrichting, de veiligheid en het beheer van 

de waterloop. De oeverzones worden zoveel als mogelijk ingericht en beheerd op een ecologische verantwoorde wijze. 

Verhardingen zijn niet toegestaan. Binnen een zone van 5m van de kruin van de waterloop moet de toegang tot de 

waterloop door machines voor het beheer van de waterloop onverhinderd zijn. 

De minimumafstand voor het oprichten van gebouwen, vaste constructies en vaste beplantingen tot de taludinsteek van 

de waterloop moet vijf meter bedragen zowel op de linker- als de rechteroever zodat het recht van doorgang, het afzetten 

van ruimingsproducten en het onderhoud van de waterloop gewaarborgd blijft conform artikel 17 van de wet van 28 

december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.  
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Art. 5  Agrarisch gebied 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 Categorie van de gebiedsaanduiding: landbouw 

 

5.1 Bestemming 

Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw. De zone wordt bestemd voor bouwvrij agrarisch gebied. Alle werken, 

handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, 

met uitzondering van met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Inrichting 

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

volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

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

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

gemotoriseerd verkeer; 

- het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen, grachten en nutsleidingen. 
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Art. 6 Bosgebied 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 Categorie van de gebiedsaanduiding: bos 

 
 
 
Onder recreatief medegebruik wordt verstaan: kleinschalige 
infrastructuur (zoals paden voor trage weggebruikers, 
touwenparcours, speelbos, speelruimten voor activiteiten van 
jeugdwerking,  klimbomen, sportparcours in natuurlijke 
materialen…), kleine constructies (zoals schuilplaats, schuilhok, 
kijkhut, afsluitingen, toegangspoortjes, educatieve panelen, 
infoborden, zitbanken, …) en tijdelijke constructies (zoals tenten, 
overkappingen, …) die de ruimtelijk-ecologische draagkracht van 
het gebied niet overschrijven (bv. doordat het gemakkelijk 
verwijderbare constructies betreft). 
Constructies zijn slechts toegelaten voor zover ze landschappelijk 
inpasbaar zijn en voor zover ze de ruimtelijk-ecologische 
draagkracht niet overschrijden.  
Gemotoriseerde sporten en milieubelastende activiteiten vallen in 
geen geval onder de noemer recreatief medegebruik 
 
 
Onder kleinschalige infrastructuur voor educatief of recreatief 
medegebruik kan worden verstaan: vogelkijkhut, zitbanken, 
fietsstallingen, speeltuin, fit-o-meter, infoborden, … 

6.1 Bestemming 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos, waarbij het recreatief medegebruik 
een ondergeschikte functie is. 
  
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, het beheer en de inrichting van bos zijn 
toegelaten. 
  
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het 
natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 
  
Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden, zijn de volgende werken, 
handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: 

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

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

gemotoriseerd verkeer; 

- het aanbrengen van tijdelijke constructies in opbreekbare materialen (bv. hout) in functie van het ondergeschikt 

gebruik van de zone als speelbos/speelruigte 

- werken, handelingen en wijzigingen in functie van recreatief medegebruik.  
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Art. 7 Zone voor waterloop (indicatieve aanduiding) 

Richtinggevend Verordenend 
Toelichting  Stedenbouwkundige voorschriften 
 

 

 Categorie van de gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur 

 
 
 
 

7.1 Bestemming 
Alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, de inrichting met het oog op waterbeheer 

(buffer, bezinken) of kruisingen met andere infrastructuur (inbuizing voor wegen, fietspaden, …) toegelaten. 

 

Het betreft een indicatieve aanduiding van de waterlopen Goolderbeek en Balkenloop. De waterlopen dienen optimaal te 

worden behouden en onderhouden voor waterberging en afvoer van het oppervlakte water. 

Voor de inrichting van de waterloop en de oeverzones van de waterloop worden principes van natuurtechnische 

milieubouw gehanteerd. 

De zone is bouwvrij met uitzondering van constructies en werken gericht op de inrichting, de veiligheid en het beheer van 

de waterloop. 

Binnen een zone van 5m langs één van beide zijden van de kruin van de waterloop moet de toegang tot de waterloop door 

machines voor het beheer van de waterloop onverhinderd zijn.  

 

 
 


