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TITEL I: Toelichtingsnota 

1 INLEIDING 

1.1 IN UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN BOCHOLT 

1.1.1 Richtinggevende bepalingen 
 
De relatie tussen dorpscentrum en kanaal vormt een belangrijk onderdeel van de visie over de deelruimte 
Bocholt-Reppel-Goolderheide. “De gemeente wenst de binding van het centrum van Bocholt met de Zuid-
Willemsvaart te verbeteren. De stedenbouwkundige structuur van de kern van Bocholt zal uitgaan van het 
historisch concentrisch patroon enerzijds en het verhogen van de relatie met het kanaal anderzijds. Een 
evenwichtige verdeling van de centrumactiviteiten wordt bekomen door Bocholt opnieuw aansluiting te 
geven met het kanaal. Dit kan door middel van het aanknopen van centrumactiviteiten aan het kanaal en 
de herwaardering van de handelsas Brugstraat-Dorpsstraat, samengaand met een verdere opwaardering 
van de omgeving van de passantenhaven en een doordachte invulling van het lokaal bedrijventerrein 
grenzend aan het kanaal. Extra aandacht krijgt het gebied rond de Schipperstraat en de fietsen 
voetgangersverbinding over het kanaal. Belangrijk voor de groenstructuur in de kern van Bocholt is het 
herwaarderen van de oude kanaalarm (ingetekend op het gewestplan als buffergebied).”1 
 

Figuur 1: Gewenste ruimtelijke structuur kern Bocholt 

 
Bron: GRS Bocholt 

                                                        
1
  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bocholt, richtinggevend deel, p. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de beschrijving van de gewenste structuur van deze deelruimte wordt deze visie gedetailleerd: “Bij het 
herstellen van de band tussen Bocholt-centrum en de Zuid-Willemsvaart staat het versterken van de 
visuele relatie voorop. De inrichting moet ook de functioneel-ruimtelijke relatie ondersteunen. Daarbij moet 
het kanaal als kenmerk van Bocholt benadrukt worden. …. “ 
 
“De uitvoering van het deelproject natuurinrichting Zuid-Willemsvaart als onderdeel van het 
Landinrichtingsproject Noordoost-Limburg zal bijdragen aan de verbetering van de relatie tussen Bocholt 
en het kanaal. Een herwaardering van de oude kanaalarm door een verdere ontplooiing als parkgebied, 
aansluitend op het centrum van Bocholt, kan de relatie met het kanaal als belevingsruimte bevorderen, 
zeker indien verdere aansluiting wordt gezocht op de ontwikkelingen aan de passantenhaven. Dit 
parkgebied op de oude kanaalarm bevordert de groenbeleving binnen Bocholt-centrum. Hiervoor wordt 
een gedetailleerd stedenbouwkundig ontwerp (inrichtingsplan) opgesteld. 
 
De woonstructuur wordt versterkt in het centrum van Bocholt. Hierbij zal het accent liggen op 
kernverdichting. … Het is wenselijk om het kerkplein en de handelsas via de Brugstraat tot aan het kanaal 
nieuw leven in te blazen.“2 
 
 

1.1.2 Bindende bepalingen 
 
Bindende bepaling 32 is opgenomen in het kader van acties die uitgevoerd moeten worden in functie van 
het uitbouwen van het toeristisch- recreatief imago van Bocholt.  
 
“32. Opmaken van een stedenbouwkundige studie voor de passantenhaven en omgeving. De gemeente 
maakt een stedenbouwkundige studie op voor de passantenhaven en omgeving. In deze studie worden de 
mogelijkheden onderzocht over de opwaardering van de omgeving van de passantenhaven.”3 
 
Bindende bepaling 27 stelt dat er een inrichtingsplan opgesteld moet worden voor de ontwikkeling en 
herwaardering van de Oude Kanaalarm te Bocholt. “Het plan geeft de globale ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied weer met een actieplan, de vooropgestelde maatregelen en een beheersplan.”4

 

 

                                                        
2
  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bocholt, richtinggevend deel, p. 18 

3
  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bocholt, bindende bepalingen, p. 13 

4
  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bocholt, bindende bepalingen, p. 12 
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1.2 RUIMTELIJKE SITUERING 

 
Het plangebied is gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van het centrum van Bocholt. Het gebied is 
gelegen langs de Zuid-Willemsvaart, ten van de westen van de N76 (Bree-Hamont).  Het plangebied 
wordt in het noordoosten begrensd door het kanaal en in het zuidwesten door de begrenzing van het BPA 
Dorpskom. 
 

Figuur 2: Situering van het plangebied  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 3: Situering van het plangebied op topografische kaart 

 

 

2 BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND 
 
Onderstaande tabel reikt de elementen van de bestaande juridische toestand voor het plangebied en de 
omgeving aan. De rechtstoestand van de verschillende gebieden is bovendien aangeduid op de kaart:  
 
Kaart 1: Bestaande juridische toestand: gewestplan 

Kaart 2: Bestaande juridische toestand: kadastrale percelen 

Kaart 3: Bestaande juridische toestand: overige bepalingen  

 
Plan Relevante beleidselementen 

Bron:AGIV 

 

Gewestplan  
 
Gewestplan Neerpelt-Bree: goedgekeurd K.B. 22-03-1978 
 
Het plangebied is gesitueerd woongebied en agrarisch gebied. 
Aanpalende bestemmingen zijn: woongebied, agrarisch gebied 
en buffergebied. Langs het kanaal is een reservatiegebied van 
de Zuid-Willemsvaart aangeduid.  
 

Bron: gemeente Bocholt 

 
Plannen van Aanleg (BPA – RUP) 
 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn twee 
Bijzondere Plannen van Aanleg gesitueerd.  

 BPA Dorpskom: goedgekeurd: 08 02 2008 
 BPA Zonevreemde bedrijven: goedgekeurd: 13 07 

2000 

 
Beschermde monumenten, landschappen en 
dorpsgezichten 
 
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen 
beschermde monumenten, stads- of dorpsgezichten of 
beschermde landschappen gesitueerd.  
 
De oude kanaalarm is in de Landschapsatlas aangeduid als 
ankerplaats. 
 

Bron:AGIV 

 
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 
 
Het vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’ is gesitueerd in 
het noorden en oosten van het plangebied. 

Gebiedscode: BE 2221314 
Oppervlakte 13.125ha 

Ten oosten van het plangebied is het Habitatrichtlijngebied 
“Abeek met aangrenzende moerasgebieden” gesitueerd.  

Gebiedscode: BE 2200033 
Oppervlakte 2.523ha 
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Plan Relevante beleidselementen 

VEN gebieden  

 
Bron:AGIV 

 
Ten zuidoosten van het plangebied, op het grondgebied van 
de gemeente Bree, is het GEN: ‘Het Stamprooierbroek, Sint-
Maartensheide en omgeving (inclusief Lozerheide en 
Smeetshof) gesitueerd. 
Nummer van het VEN gebied: 407 
Datum invoege treding: 31 10 2003 

Inbreuken tegen de 
stedenbouwkundige regelgeving 

In het plangebied zijn geen inbreuken tegen de 
stedenbouwkundige regelgeving ambtelijk vastgesteld 

Voorkooprecht 

 

 
In het plangebied geldt geen publiek voorkooprecht. In het 
gebied ten noorden van het kanaal en ten oosten van de oude 
kanaalarm heeft de VLM voorkooprecht 
Begunstigde: VLM 
KADGemNr. : 72003 
Afdeling Bocholt (Bocholt 1) 
Kadastrale Sectie: B 
 
In de reservatiezone langs het kanaal heeft NV De 
Scheepvaart verkooprecht. 
 

Verkavelingvergunningen In het plangebied werden geen stedenbouwkundige 
verkavelingvergunningen verleend  

Bodemdecreet Er is een verontreiniging vastgesteld ter hoogte van de 
scheepswerf (perceel 23302 en het aangrenzende openbaar 
domein. Ook voor de percelen 280e en 283h is er 
bodemonderzoek uitgevoerd.  

Milieuvergunningen  
Openbare wegen Brugstraat, Schipperstraat, Sportlaan, Dijkstraat. 

 
Bron: agiv 

 
Watertoets 
 
Het plangebied is niet gelegen in effectief 
overstromingsgevoelig.  Gebieden. In het verlengde van de 
oude kanaalarm is de loop van de Lechterrietbeek aangeduid 
als mogelijk overstromingsgevoelig.  gebied 

Herbevestigde agrarische gebieden  

 

 

BVR 12 december 2008  

Beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor 
agrarische gebieden 

Het oostelijk deel van het plangebied is opgenomen in de 
afbakening maar niet opgenomen als agrarisch gebied gelet op 
het vigerende BPA. 

 

 
Korte inhoudelijke bespreking van het BPA Dorpskom 

 
De Dorpsstraat – Brugstraat wordt bevestigd als centrumstraat 
 
Deze straat vormt het centrum en het kernwinkelgebied. De openbare ruimte is bepalend voor het beeld en 
het functioneren van het centrum. De straat herbergt verschillende functies en is een belangrijke 
verblijfsruimte. De openbare ruimte wordt ingericht met oog op een multifunctioneel en variërend gebruik 
waarbij het autoverkeer wordt ondergeschikt. 
 
Een cluster van gemeenschapsvoorzieningen 
 

De gemeenschapschool en het bejaardentehuis zijn gesitueerd in een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Deze  zone grenst aan de sporthal. De sporthal is echter niet 
opgenomen in het BPA.  Er moet voldoende aandacht besteed worden aan een harmonieuze 
inpassing van de gebouwen en een kwaliteitsvolle aanleg en beheer van de niet verharde ruimten. 

 
Open en halfopen bebouwing in de onmiddellijke omgeving 
 

Zowel in de Heuvelstraat als in de Tuinstraat is de bebouwing opgevat als halfopen en/of open 
bebouwing. In de Heuvelstraat is zowel gesloten als halfopen bebouwing toegelaten. De bebouwing 
in de Brugstraat is aangeduid voor gesloten bebouwing. 

 
 
Korte inhoudelijke bespreking van het BPA Zonevreemde Bedrijven 

 
Dit BPA omvat het gebied aan de scheepswerf, de zagerij en de oude kanaalarm. Verschillende zones zijn 
aangeduid op het plan: zone voor lokale bedrijvigheid, zone voor droogdok, zone voor buffer, zone voor 
groen, wegen, lokale ontsluitingsweg, zone voor kanaal, te behouden bomen en houtkanten en een zone 
non-aedificandi aan de rand van het kanaal.  
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3 BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 
Kaart 4: Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart 

Kaart 5: Bestaande feitelijke toestand: orthofoto 

 

Het plangebied is gelegen tussen het kanaal en de grens van het BPA Dorpskom.  De ruimte op het einde 
van de Brugstraat functioneert als ‘centrum’ van het plangebied. De bouwdichtheid is er echter beperkt tot 
een handvol woningen ter hoogte van de Heuvelstraat. De drankenhal is sterk beeldbepalend. Het talud 
van de brug welke in 1976 werd afgebroken is nog duidelijk herkenbaar.   
 
De zone tussen Schipperstraat en Sportlaan wordt bepaald door open bebouwing. De woondichtheid is 
laag, andere functies dan wonen zijn beperkt tot het clublokaal van een lokale dansvereniging en een 
leegstand gebouw. 
 
De omgeving van de sporthal wordt bepaald gemeenschapsvoorzieningen: de sporthal met tennisterreinen 
en parkeerterrein, de gemeenschapschool en het bejaardentehuis.  
 
Tussen de Zuid-Willemsvaart, de oude kanaalarm en de Zagerijstraat zijn de scheepswerf en de zagerij 
gesitueerd.  
 

Figuur 4: Orthofoto plangebied en omgeving 

 
Bron: AGI Vlaanderen 

 
 
De omgeving wordt bepaald door de nabijheid van kanaal en centrum.  Het plangebied biedt de aanblik 
van een overgangsgebied waarbij de Sportlaan als uiterste grens van het centrum beschouwd wordt.  
 

 
Passantenhaven met aanlegsteigers Waardevolle landschappelijke omgeving 

 
Drankenhal Sporthal 

 
Droogdok  Gebouwen aan de Passantenhaven 
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Woningen in de Schipperstraat Alleenstaande villa’s aan kanaal 

 
Grote ruimtegebruikers in de omgeving van de 

passantenhaven: bierhal 
Grote ruimtegebruikers in de omgeving van de 

passantenhaven: Zagerij en houthandel  

 
Visuele relatie van centrum naar Passantenhaven Mobilhome terrein aan passantenhaven  

 

 

 
Woningen in de insteekweg Heuvelstraat 

 
Sportlaan Scheepswerf 

 
Achterzijde sporthal Tennisterreinen(zuidzijde sporthal) 
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4 RECENTE STUDIES EN ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING 

4.1 ONTWIKKELINGSVISIE PASSANTENHAVEN EN OMGEVING 

 
Status  
Oplevering: 23 mei 2008 
Goedkeuring gemeenteraad: 

 
Deze ontwikkelingsvisie is opgesteld in uitvoering van 
het  gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De nota 
vormt de weerslag van een ontwerpproces waarbij in 
een eerste fase de randvoorwaarden, kwaliteiten, 
problemen en potenties van de omgeving onderzocht 
werden.  In een tweede stap zijn de ruimtelijke 
structuren in kaart gebracht. Vervolgens zijn een 
aantal scenario’s uitgetekend welke geleid hebben tot 
het uitwerken van een door consensus gedragen 
structuurschets. In een laatste fase is de 
structuurschets gedetailleerd tot een inrichtingsplan. 
 
Het plangebied wordt aangeduid als een gebied met 
belangrijke potenties. Dit omwille van de groei van de 
passantenhaven, de relatie met de Dorpsstraat-
Brugstraat en het centrum, het patrimonium van de 
scheepswerf en de oude kanaalarm, de 
landschappelijke elementen, de nabijheid van de open ruimte en de ruimte voor de aanleg van kwalitatieve 
publieke ruimten. 
 
Op basis van deze potenties wordt de structuurschets opgebouwd. Belangrijke ruimtelijke uitgangspunten 
in het ontwerp zijn:  

 De Sportlaan vormt de hoofdontsluiting van het plangebied; 
 Bij de aanleg en het functioneren van de publieke ruimte wordt gestreefd naar het bereiken van 

een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit, belevingskwaliteit en gebruikskwaliteit; 
 Zichten en perspectieven op de Zuid-Willemsvaart moeten gemaximeerd worden; 
 De recreatieve ontwikkeling van de passantenhaven moet maximale kansen krijgen; 
 Er moet ruimte gecreëerd worden voor nieuwe hedendaagse woonontwikkelingen; 
 Een fijnmazig netwerk van trage wegen moet aangelegd worden. 

 
Deze uitgangspunten zijn eerst verwerkt in een aantal concepten en scenario’s. De scenario’s bieden 
andere antwoorden binnen het kader van de opgestelde ruimtelijke uitgangspunten. Op basis van 
evaluaties, besprekingen en afwegingen werd nadien een inrichtingsplan opgesteld.  
 

 
 

Figuur 5: Schets ontwikkelingsvisie passantenhaven 

 

 
Bron: gemeente Bocholt: Ontwikkelingvisie passantenhaven en omgeving 
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Het inrichtingsplan plant een nieuwe ontwikkeling die gedragen wordt door: 
1. Een groot waterterras in het verlengde van de Brugstraat. Door de bebouwing rond dit terras ontstaat 

een nieuw plein gericht op verblijven en ontmoeten. Het plein is autovrij en gericht op een verweving 
van functies; 

2. Een markant gebouw op de hoek van Brugstraat en Sportlaan accentueert  de nieuwe wijk en versterkt 
de relatie met het centrum; 

3. De zone tussen Schipperstraat en Sportlaan wordt gericht op nieuwe woningen met ruimte voor 
zichten, perspectieven en een parkachtige aanleg; 

4. De omgeving van de scheepswerf wordt ruimtelijk sterker geïntegreerd en biedt plaats voor functies die 
aansluiten bij de gewenste ontwikkeling; 

5. In de omgeving van de sporthal is ruimte voor een verdichting en dit zeker wanneer de sporthal op 
termijn mogelijk geherlokaliseerd wordt; 

6. Het bouwblok van de Tuinstraat wordt afgewerkt met kleine woningen en tuinen. 
 
 
Er worden verschillende woonvormen aangeboden: appartementen, stapelwoningen en grondgebonden 
eengezinswoningen. Parkeervoorzieningen worden voor een groot deel gepland onder de grotere 
gebouwen. 
 

Figuur 6: Toelichting bij het inrichtingsplan 

 

Aanbieden van verschillende woonvormen 
A: appartementen 

W: grondgebonden woningen 
G: gestapelde woningen 

Parkeervoorzieningen nabij de woningen 
G ondergronds parkeren 
GP: gegroepeerd parkeren  
P: parkeren aan de woning 

BP: bezoekersparkeren 

 
 

 

4.2 INRICHTINGSSCHETS BEDRIJVENTERREIN ‘KANAAL’  

 
Status  

In ontwikkeling 
 
 
Dit plangebied is gesitueerd aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart. De schets beoogt de ontwikkeling 
van het op het gewestplan aangeduide bedrijventerrein. De zone is opgedeeld in twee deelgebieden ten 
noorden en ten zuiden van de Oudeweg (de voormalige verbindingsweg tussen Bocholt en Hamont). De 
weg is nog sterk herkenbaar en de laanbeplanting vormt een kenmerkend en ruimtelijk waardevol 
lijnvormig element.  
 
Ten noorden van de weg wordt er ruimte voorzien voor landbouwgebonden bedrijven. De ruimte is 
opgedeeld in verschillende kamers die ook weerkeren in het zuidelijke deelgebied. De kamers worden 
telkens gescheiden door houtwallen. 
 
Ten zuiden van de weg worden een zestal kamers voorzien. In enkele zijn reeds bedrijven gevestigd. Deze 
kunnen verder uitbreiden. In andere kunnen zowel kleine als middelgrote bedrijven gevestigd worden. Ter 
hoogte van de kamers is de aanleg van (gemeenschappelijke) kades voorzien.  
 
Ter hoogte van de voetgangersbrug wordt ruimte voorzien voor een watergebonden recreatieve invulling: 
een plein met bebouwing (horeca) en de aanleg van enkele plassen en/of aanmeerplaatsen. 
 

Figuur 7: Inrichtingsschets bedrijventerrein ‘kanaal’ 
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4.3 RELEVANTE ELEMENTEN UIT HET PROVINCIAAL STRUCTUURPLAN 

 
 
Status: Goedkeuring MB: 12 februari 2003 
 
 
Een beperkt aantal aspecten uit het provinciaal structuurplan zijn relevant voor het bepalen van d 
ontwikkelingperspectieven van de passantenhaven en omgeving. 
 
De Zuid-Willemsvaart is een toeristisch-recreatief lijnelement van provinciaal niveau. “Het kanaal Bocholt - 
Herentals en de Zuid-Willemsvaart vormen een belangrijk lijnelement, waarlangs talrijke fietspaden zijn 
aangelegd. De ontwikkeling van watertoerisme en aanvullende sport- en recreatiemogelijkheden dient hier 
te worden gestimuleerd. In dit kader kunnen de potenties van het ex-PRB-terrein te Kaulille (Bocholt) 
worden onderzocht.”5 
 

                                                        
5
 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg, richtinggevend gedeelte, pag. 227 
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5 KNELPUNTEN EN POTENTIES 

5.1 RUIMTELIJKE KNELPUNTEN – BEDREIGINGEN 

 
 De functies in het plangebied hebben een beperkte relatie met het kanaal en het dorpscentrum; 
 De omgeving van de scheepswerf is verwaarloosd en verouderd; 
 Het plangebied kent een gefragmenteerde eigendomsstructuur; 
 
 
 

 
Scheepswerf met rug gericht  naar het kanaal Zagerij, een vreemd element in de omgeving 

  
Oude kanaalarm wordt gebruik als opslagruimte Verwaarloosde omgeving scheepswerf 

  
Openbare ruimte als restruimte Geen openbare weg aan zuidzijde Bierhal 

 

5.2 POTENTIES – KANSEN 
 

 De passantenhaven is een sterke troef in het lokaal toeristisch aanbod;  
 Het plangebied sluit nauw aan bij het centrum van Bocholt en is goed ontsloten; 
 Het kanaal vormt een aantrekkelijke landschappelijke omgeving; 
 Een kwalitatieve invulling van het openbaar domein kan nieuwe initiatieven stimuleren;  
 De nieuwe omgeving kan voor verschillende functies (evenementen) en door verschillende 

doelgroepen gebruikt worden; 
 De scheepswerf kan zowel als actieve werf als nabestemming in de omgeving geïntegreerd worden; 
 

 
Passantenhaven, toeristische troef Aanlegsteigers 

 
Ruimte voor vernieuwing en inbreiding Waardevolle landschappelijke omgeving 
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6 VISIE VOOR DE GEWENSTE ONTWIKKELING  
 

De passantenhaven wordt getransformeerd tot een nieuw landmark van Bocholt. De omgeving wordt 
ontwikkeld op een wijze dat een hoge woonkwaliteit verenigd wordt met een hoge belevings- en 
gebruikswaarde.  
 
De bebouwing wordt gestructureerd met oog op een zuinig ruimtegebruik, een optimale zonneoriëntatie en 
een grote doorloopbaarheid.  De ontwikkeling van de omgeving moet nieuwe publieke ruimten creëren 
welke mensen en activiteiten aantrekken.  

 

7 RUIMTELIJKE DOELSTELLINGEN  

7.1 DE RELATIE MET HET KANAAL HERSTELLEN  

 
De nieuwe omgeving wordt ontwikkeld met doel de relatie met het kanaal te herstellen en te versterken. 
Eens na het aanleggen van de N76 en het afbreken van de brug doofde de centrumfunctie van de 
Dorpsstraat - Brugstraat gaandeweg uit. Een belangrijk aantal nieuw handelszaken opteerde voor een 
locatie op de Kaulillerweg. Hierdoor verwaterde de binding met het kanaal. Met de groei van het recreatief 
verkeer op (waterrecreatie) en langs (fietsrecreatie) de kanalen en de aanleg van de passantenhaven in 
1995, groeide de interesse om de relatie met het kanaal opnieuw te versterken. Het imago van Bocholt als 
dynamische vrijetijdsgemeente waar het goed om wonen is kan zo ondersteund en vorm gegeven worden.  
 

7.2 EEN OMGEVING MET EEN HOGE WOONKWALITEIT CREËREN 

 
De nieuwe omgeving biedt ruimte voor een nieuwe kwalitatieve woonontwikkeling.  De woonontwikkeling is 
gericht naar het kanaal en het centrum. De woningen worden ontwikkeld met doel om nieuwe woonvormen 
gestructureerd en kwaliteitsvol aan te bieden. Belangrijke aandachtspunten om deze doelstelling te 
realiseren zijn:  
1. het aanbieden van woningen met voldoende ruime –al dan niet grondgebonden- buitenruimten;  
2. het zoveel mogelijk herkenbaar maken van een individuele wooneenheid;  
3. het garanderen van voldoende ruimtelijk geïntegreerde stallingsmogelijkheden voor voertuigen;  
4. het ruimtelijk verbinden van publieke en van semi-publieke ruimten;  
5. het integreren en verbinden van groenvoorzieningen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 AANTREKKELIJKE PUBLIEKE RUIMTEN CREËREN 

 
De ontwikkeling beoogt de aanleg van kwalitatieve publieke ruimten waarin een nieuw plein aan de kade 
het centrum vormt. Het nieuwe plein wordt omgeven met gebouwen waarin verschillende functies 
verweven zijn. Het plein grenst in het zuiden aan een lineair parkgebied welk een schakel vormt tussen het 
nieuwe aanlegkade en de oude kanaalarm. In het noorden wordt de relatie met de kanaalbrug en de 
Heuvelstraat geaccentueerd.  
 
De nieuwe publieke ruimten worden opgevat als ontmoetingsplaats voor recreanten en bewoners. De 
vormgeving van de verharde centrale ruimte moet een multifunctioneel en flexibel gebruik stimuleren. De 
vormgeving en inrichting van het niet-verharde park moet aansluiten bij de fietspaden en moet de relatie 
met de oude kanaalarm accentueren. 
 
De ontwikkeling van de passantenhaven biedt de mogelijkheid om een aangename omgeving te creëren 
welke niet enkel als verblijfsruimte functioneert maar tevens een belangrijke schakel vormt in de 
recreatieve ontsluiting en beleving van de omgeving. 
 

7.4 DUURZAAMHEID IMPLEMENTEREN 

 
De nieuwe ontwikkeling streeft een hoog ambitieniveau na inzake duurzaamheid. De duurzaamheid van 
het woonproject wordt gerealiseerd door: 

1. het aard en het gebruik van materialen (duurzaam bouwen); 
2. het aanbieden van een voldoende flexibiliteit voor nieuwe ontwikkelingen; 
3. het beklemtonen van relaties tussen woonvoorzieningen in de omgeving; 
4. het aanreiken van een evenwichtige balans tussen privacy en maatschappelijk toezicht (sociale 

controle); 
5. een gunstige zonneoriëntatie; 
6. een zuinig ruimtegebruik; 
7. garanties voor een ecologisch beheer; 
8. gebruik van warmtekrachtkoppeling met kanaalwater. 
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8 CONCEPTEN VOOR EEN HOOGWAARDIGE OMGEVING 
 
Het opgestelde concept uit de voorstudie ‘Ontwikkelingsvisie passantenhaven en omgeving’ wordt 
behouden als leidraad bij het uitwerken van het RUP. De aangereikte inrichtingschets is stapsgewijs 
gedetailleerd waardoor de gewenste ruimtelijke invulling nauwkeurig werd voorgesteld. Dit ruimtelijk 
streefbeeld vormt de basis voor het opbouwen en verantwoorden van de stedenbouwkundige voorschriften 
en het afwegingskader voor het op te stellen beheersplan. 
 
Eerst worden er concepten op het niveau van het plangebied aangereikt. Later worden deze concepten 
gedetailleerd tot de deelgebieden. De concepten vormen de bouwstenen van de inrichtingsschets. Deze is 
suggestief, niet bindend. 
 

8.1 CONCEPTEN ALS STAPSTEEN NAAR DE GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

8.1.1 Het creëren van een woonomgeving op maat  
 
De nieuwe woningen passen zich in het landelijke weefsel van Bocholt in. De zone aan de 
kanaalverbreding groeit uit als het kerngebied van de ontwikkeling met een hogere woondichtheid en 
ruimte voor andere functies. Woondichtheid en bouwhoogte dalen af naar de rand van het projectgebied 
waardoor de aansluiting met het BPA Dorpkom gegarandeerd wordt.  
 
Bij appartementsbouw worden alle parkeervoorzieningen in het gebouw geïntegreerd waardoor er 
voldoende ruimte voor een kwalitatieve aanleg van de niet-bebouwde en niet-verharde ruimte 
gegarandeerd wordt.  
 
Omwille van de herkenbaarheid en de beleving wordt de toegang tot appartementen zoveel mogelijk 
individueel opgevat en worden appartementen steeds aangeboden met ruime grondgebonden of niet- 
grondgebonden buitenruimten. Er wordt gestreefd om elke woning zoveel mogelijk individueel herkenbaar 
te maken.  De woonontwikkeling onderscheidt zich daarmee van grote stedelijke ontwikkelingen en 
beklemtoont het landelijke karakter. 
 

8.1.2 Ontsluiten en verbinden 
 
De ontsluiting van het plangebied wordt opgevat langs de Sportlaan en Dorpsstraat. De openbare ruimte 
langs de kanaaldijk en de Oude kanaalarm wordt voorbehouden voor langzaam verkeer. Enkel de 
bestaande woningen die gesitueerd zijn aan de oude kanaalarm worden ontsloten met een parallelweg. 
 
Door een aantal bouwblokken lopen trage wegen waardoor de fijnmazigheid van het padennetwerk 
verhoogd wordt. 
 
Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in gebouwen. Dit kan ondergronds, inpandig 
of in bijgebouwen. Parkeervoorzieningen worden zoveel mogelijk aan het oog ontrokken. Om de 
parkeerdruk op het openbaar domein te beperken wordt een relatief hoge parkeernorm per wooneenheid 
opgelegd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.3 Kwaliteitsvolle verblijfsruimten creëren 
 
De nieuwe ontwikkeling verbindt de aanleg, het gebruik en het functioneren van de publieke buitenruimte 
met de ontwikkeling van nieuwe woningbouw.  Het plein aan de kade wordt aangelegd als verhard plein 
dat ruimte biedt voor allerlei activiteiten en horeca. Auto’s worden geweerd.  
 
Het plein wordt in het verbonden met een lineair park dat zich naar het zuidoosten uitstrekt langs kanaal 
en oude kanaalarm. Autoverkeer wordt beperkt tot het ontsluiten van de aanliggenden.  
 
De publieke ruimten worden vorm gegeven met oog op het creëren van een hoge beeld- en 
belevingswaarde. Aangepast straatmeubilair zet aan tot verpozen en kuieren. Het verhard plein wordt 
ingericht als centrale ontmoetingsplaats en kwalitatieve verblijfsruimte. 
 

8.1.4 Oog voor relaties en oriëntaties 
 
De omgeving wordt bepaald door de relatie met het kanaal, het lineaire park en de as van de Dorpsstraat. 
Zichtlijnen en perspectieven accentueren de relaties en versterken de oriëntatie. 
 
Zichtlijnen lopen vaak tussen bouwblokken door waardoor niet enkel van op het publiek domein, maar ook 
vanuit de woningen interessante relaties gecreëerd worden. 
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8.2 INRICHTINGSCONCEPTEN VOOR DE DEELGEBIEDEN 

8.2.1 Binnengebied Brugstraat – Heuvelstraat (kamer 1) 
 
Bestaande situatie 

 
Dit binnengebied wordt bepaald door twee diepe percelen die gesitueerd zijn aan de verbindingweg 
Brugstraat – Dorpstraat. Een derde perceel verbreedt de ruimte. Aan deze diepe percelen grenzen tuinen 
van de woningen in de Brug- en Heuvelstraat. In het noordoosten is de eigendomsstructuur 
gefragmenteerd. Het binnengebied kan ontsloten worden via de verbindingsweg, een niet bebouwd 
perceel langs de Brugstraat (tussen woning 27 en 31) en langs woning 33. 
 

 
Verbinding  Heuvelstraat - Brugstraat Een ruim binnengebied 

 
Visie 

 
Dit binnengebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van een klein samenhangend woonproject. Gelet op de 
beperkte breedte en de bebouwing in de omgeving, zijn enkel lage grondgebonden gezinswoningen 
wenselijk. Het woonproject kan zich onderscheiden door oriëntatie (zuidwestelijke oriëntatie), de beperkte 
ruimte voor auto’s en de aanleg van de publieke ruimte (woonerf). De omgeving wordt bij voorkeur vanuit 
verschillende zijden verbonden met de openbare wegen in de omgeving.  

 
Concepten 

 

 

Relaties versterken 
 
Het binnengebied wordt ontsloten en 
verbonden met de openbare wegen. Deze 
relaties kunnen opgevat worden als 
woonerfontsluiting of trage wegen. Twee 
aansluitingspunten zijn vereist. 
 

 Gebundeld bouwen  
 
De nieuwe woningen worden opgevat als 
eengezinswoningen met een private grond-
gebonden buitenruimte. De ontsluitingsweg 
wordt aangelegd in het noorden. De ruimte 
tussen de woningen worden opgevat als 
trage wegen welke uitzonderlijk voor 
autoverkeer (laden en lossen) gebruikt 
kunnen worden. 
 

 Ruimtelijk geïntegreerd ontwerpen 
 
Gelet op de afstand en de bouwhoogte van 
de woningen in de Brug- en Heuvelstraat 
(één tot twee bouwlagen met zadeldak) wordt 
de bouwhoogte beperkt.  
De privacy wordt verhoogd door het 
aanleggen en beheren van een buffer welke 
als parkeerstrook of wandelpad gebruikt kan 
worden. De weg verbreedt de afstand tussen 
de zuidgerichte woningen van de 
Heuvelstraat en de nieuwe 
woonontwikkeling. 
 

 Creatief en vernieuwend bouwen 
 
De parkeervoorzieningen worden gebundeld 
in het noorden waardoor het volledig volume 
van de bebouwing als woning gebruikt kan 
worden. 
 
Wanneer geopteerd wordt voor 
lessenaardaken wordt het gebruik van de 
verdieping geoptimaliseerd. De hoge wand 
wordt gericht op zuidwesten. 
 

(   ) 
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief. 

 
Suggestie 1: Strokenbouw dwars op de weg en de tuinen gericht op zuiden en het westen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief. 

 

  
Een beperkte hoogte en omvang van de woongebouwen Woningen gebundeld bouwen  

 
 

Gebundeld bouwen onder een eenvormige morfologie en stijl 

 

Lessenaars daken gericht op het zuiden 

 
Trage wegen ontsluiten de woningen 

Suggestie 2:  
Woningbouw parallel met de straat 
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8.2.2 Omgeving Bierhal – Fietsersbrug (kamer 2) 

 

Bestaande situatie 

 
Dit gebied wordt bepaald door de bierhal, twee woningen aan de Heuvelstraat, de gefragmenteerd ruimte 
tussen Bierhal en aanpalende woningen (graasweide, opslag, bergingen) en de privatieve en onderbroken 
verbinding Heuvelstraat- Brugstraat.   
 

 
Gefragmenteerde ruimte tussen Heuvelstraat - Brugstraat Woningen in de Heuvelstraat ten noorden van de 

ruimte tussen Heuvelstraat - Brugstraat 

 
Visie 

 
Deze ruimte vormt het centrum van de gewenste ontwikkeling aan de Passantenhaven. Het gebied is 
gelegen aan de aanlegsteigers en nabij de fietsbrug. Nieuwe gebouwen moeten naar opbouw, inrichting 
en functionaliteit gericht zijn op de haven en ruimte bieden voor woningen en centrumgebonden functies 
(handelszaken, horeca, diensten).  Gelet op de nabijheid van de omliggende gebouwen wordt de 
bouwhoogte beperkt tot drie bouwlagen en dakvolume. Aan de zijde van de Brugstraat kan een 
morfologisch - architecturaal accent toegevoegd worden.  
 
Het woonproject kan zich onderscheiden door de opbouw (doorzonwoningen) de oriëntatie (voorgevel 
gericht op de Passantenhaven, zuid georiënteerde terrassen), het inpandig stallen van voertuigen 
(parkeergarage) en de gevelopbouw (vier volwaardige gevels). 
 
De aanleg, inrichting en ontwikkeling van de passantenhaven en omgeving moet de motor zijn van een 
herkenbare en kwalitatieve ontwikkeling en nieuwe publieke ruimten.  De publieke ruimten moeten zowel 
functioneel én visueel aantrekkelijk zijn. Dit houdt in dat er een aantal beperkingen opgelegd worden naar 
de locatie en opbouw van de constructies en eisen gesteld worden aan beplantingen, afsluitingen en 
verhardingen. Belangrijke aandachtspunten zijn: 

 het aanbrengen en beheren van de beplanting (aard, aantal, oppervlakte, beheer); 
 het aanduiden van parkeervakken; 
 de aard en de schakering van de verharding; 
 het beheren van (niet-) verharde ruimte voor de gebouwen (onderhoud en voorkomen);  
 het voorzien van ruimte voor de afvoer van hemelwater; 
 het beperken van de verhardingen (toegangswegen, parkeerplaatsen, terrassen) in de 

binnengebieden.  

 
 
 
 
Concepten 

 
 
 

Bebouwing richten op het activiteitenplein 
 
De nieuwe bebouwing richt zich naar vorm en 
inrichting op het nieuwe activiteitenplein. Dit 
plein wordt verkeersvrij ingericht. Een 
morfologisch accent kan de visuele relatie 
tussen centrum en Passantenhaven 
versterken.  
 
 
 
 

 Autostallingen inpandig voorzien 
 
Auto’s worden inpandig gestald. 
Parkeerplaatsen in open lucht zijn niet 
wenselijk.  
De ontsluiting wordt opgevat via de 
Heuvelstraat of de verbindingsweg. De 
privatieve verbindingsweg wordt een publieke 
weg. 
 
 
 

 Ruimtelijk geïntegreerd ontwerpen 
 
Het gebouw past zich ruimtelijk in de 
omgeving. De hoogte van het gebouw is 
steeds kleiner is dan de afstand tot de 
nabijgelegen woningen.  
Het gebouw heeft geen achterzijden. Elke 
gevel wordt opgevat als een volwaardige 
voorgevel opgebouwd met volwaardige 
materialen. 
 
 

 Kwalitatieve woningen realiseren 
 
De nieuwe bebouwing wordt opgevat met 
een beperkte breedte waardoor doorzon 
appartementen gecreëerd worden. Hierdoor 
wordt een segment van het woningaanbod 
gecreëerd eigen aan de hoogwaardige 
omgeving. 
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief. 

 

 

 
De bouwhoogte wordt beperkt tot drie bouwlagen 

en een (ruimte in het) dakvolume 
De gevels worden aan de vier zijden als volwaardige gevelwand 

opgevat (volwaardige materialen - ramen) 

 
Aan de hoek met de Brugstraat kan een morfologisch - 

architecturaal accent gecreëerd worden 
Gebouwen worden gebundeld en opgetrokken met een 

eenvormige stijl, elke woning heeft een buitenruimte 
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8.2.3 Omgeving danszaal (kamer 3) 

 

Bestaande situatie 

 
Dit gebied wordt gevormd door de zaal van de dansclub en aanpalende gebouwen aan de Schipperstraat, 
twee vrijstaande woningen aan de Sportlaan en een braakliggend perceel ten zuiden van de zaal. Het 
perceel van de zaal van de dansclub en het aanpalende braakliggende perceel zijn erg diep (>60 meter). 
De panden aan de Schipperstraat zijn sterk verouderd en verwaarloosd. De panden aan de Sportlaan 
tellen slechts één bouwlaag waardoor deze visueel nauwelijks waarneembaar zijn vanuit een perspectief 
beeld uit de Brugstraat. 
 

 
Feestzaal en aanpalende gebouwen (zicht Schipperstraat) Twee vrijstaande woningen (zicht uit Brugstraat) 

 
Visie 

 
Dit gebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van een centrumontwikkeling waarbij woningen en andere 
functies verweven worden. De bebouwing aan de zijde van het kanaal en het te creëren publiek plein kan 
hoger opgevat worden (drie bouwlagen en een dakvolume).  
 
Omwille van de geslaagde ruimtelijke inpasbaarheid van de bebouwing in de omgeving wordt de 
nieuwbouw in de richting van de Sportlaan en het zuiden afgebouwd naar twee bouwlagen en een 
dakvolume. Aan de zijde van de Brugstraat kan een morfologisch - architecturaal accent toegevoegd 
worden. Het binnengebied van de ontwikkeling wordt ingericht met oog op het bereiken van een hoge 
omgevingskwaliteit. Deze ruimte wordt bij voorkeur gemeenschappelijk beheerd en kent een semi-publiek 
gebruik.  
 
Het woonproject kan zich onderscheiden door oriëntatie (zuiden en kanaal), de beperkte ruimte voor auto’s 
(inpandige stalling) en de aanleg van de semi-publieke ruimte (binnentuin).  

 
 
 
Concepten 

 
 Bebouwing gericht op plein, kanaal en centrum 

 
De nieuwe bebouwing richt zich naar vorm en 
inrichting op het nieuwe activiteitenplein en het 
kanaal. Een morfologisch accent kan de visuele 
relatie met het centrum en de Passantenhaven 
versterken.  
 
 
 
 
 

 Autostallingen inpandig voorzien 
 
Auto’s worden inpandig gestald. Parkeerplaatsen in 
open lucht zijn niet wenselijk. De ontsluiting wordt 
opgevat via de Sportlaan of de zuidelijke 
toegangsweg.  
 
Door het inpandig parkeren ontstaat ruimte voor 
een kwalitatieve omgevingsaanleg. Op het 
gelijkvloers kunnen particuliere buitenruimten 
aansluiten op een semi-publiek binnenplein. 
 
 

 Een ruimtelijk geïntegreerd gebouw 
 
De nieuwe bebouwing wordt opgevat als een 
bouwblok. De bouwhoogte aan de noordzijde kan 
gevat worden als drie bouwlagen met dakvolume. 
Aan de zijde van het kanaal wordt een opening in 
de bouwwand voorzien waardoor een functionele 
en visuele relatie met de passantenhaven versterkt 
wordt.  
 
De bouwhoogte wordt naar het zuiden afgebouwd 
tot twee bouwlagen met dakvolume.  
 

 Kwalitatieve woningen  
 
De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk 
opgevat als doorzonwoningen waardoor zowel een 
zongericht terras als een visuele relatie met het 
kanaal gecreëerd wordt. 
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief. 
 

 
 

Een kwaliteitsvol binnenplein Bouwhoogte beperken tot drie bouwlagen (plein en kade) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Een hoge dichtheid van de bebouwing De gevelwanden kunnen gevarieerd opgevat worden  

  
Publieke parkeerruimte aan de ontsluitingsweg  Kwalitatieve woningen in een uniforme omgeving 
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8.2.4 Omgeving Sportlaan oost (kamer 4) 

 

Bestaande situatie 

 
Dit gebied wordt bepaald door het perspectief van de Sportlaan. Deze de lange en brede as is één van de 
toegangswegen tot het centrum. Langs de weg domineren vrijstaande eengezinswoningen met een 
beperkte bouwhoogte op een eenvormige bouwlijn.  
 
Enkel het volume van de sporthal duidt aan dat men een centrum nadert. Ter hoogte van de sporthal is 
slechts één woning gebouwd waardoor er nog ruimte is voor inbreiding.  
 

Lage woongebouwen met sporthal Sportlaan richting centrum (sporthal aan linkerzijde) 

 
Visie 

 
Dit gebied biedt ruimte voor de een verdere verdichting van het centrum. De vrije percelen aan de 
oostzijde kunnen bebouwd worden met woongebouwen tot twee bouwlagen. Gelet op de beperkte omvang 
en diepte van de percelen is het wenselijk dat de bebouwing op de Sportlaan gericht wordt. De bouwlijn 
kan aangehouden worden. Het perceel dat aanleunt tegen de omgeving danszaal biedt ruimte voor het 
bouwen in verschillende rijen waardoor de overgang tussen een dichter bebouwd gebied en een klassieke 
straatbebouwing gerealiseerd wordt.  
 
Omwille van de dalende woondichtheid is het inpandig parkeren geen vereiste. Gelet op de verdere 
afstand van het centrum is het niet wenselijk dat handel en diensten verweven worden met de 
woonfuncties. 

 
 
 
Concepten 

 
 Bebouwing gericht op omgeving 

 
De nieuwe bebouwing richt zich naar vorm en 
inrichting op de bestaande bebouwing en het 
gewenste voorkomen. De bouwlijn van de 
Sportlaan wordt behouden waardoor het 
perspectief van de laan gerespecteerd wordt. De 
bouwhoogte en de bouwdichtheid wordt van het 
kerngebied geleidelijk afgebouwd naar de 
Sportlaan.  
 

 Autostallingen niet inpandig voorzien 
 
Gelet op de dalende woondichtheid en het minder 
publiek karakter van de ruimte moeten auto’s niet 
inpandig gestald te worden. Parkeerplaatsen bij 
meergezinswoningen worden gebundeld.  
De ontsluiting van het noordelijke perceel wordt 
opgevat langs de noordelijke toegangsweg.  
 
 

 Geen ruimte voor verweving 
 
Gelet op de afstand tot het centrum en het 
kerngebied van de Passantenhaven is er geen 
ruimte voor het verweven van andere functies met 
woningen.  
 

 Kwalitatieve woningen  
 
De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk 
zuidwest georiënteerd waardoor zongerichte 
buitenruimten aangeboden kunnen worden.  
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief 

 
Suggestie 1: met de voorgevel van de woningen aan de Sportlaan gericht op de Sportlaan  

 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief. 
 

 
 

 
Ruimte voor gekoppelde gebouwen met twee bouwlagen Ruimte voor vernieuwende architectuur 

 

  
Het ruime perceel biedt ruimte voor bouwen in rijen, ondanks de 
beperkte bouwhoogte wordt een hogere dichtheid gerealiseerd  

Autostaanplaatsen worden gebundeld aan de kop van de 
gebouwen, tussen de bouwrijen is er ruimte voor trage wegen 

  
  
 

Suggestie 2:  met alle tuinen gericht op het zuidwesten 
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8.2.5 Omgeving eengezinswoningen Passantenhaven (kamer 5) 

 
Bestaande situatie 

 
Deze omgeving wordt bepaald door een vijftal vrijstaande eengezinswoningen met één tot twee  
bouwlagen. Nabij deze woningen is een ruim atelier gesitueerd. De woningen dateren uit verschillende 
periodes. Het atelier is omgevingsvreemd en daarom storend.  
 

 
Omgevingsvreemd atelier-magazijn Vrijstaande woningen 

 
Visie 

 
De drie percelen met de vrijstaande woningen kunnen enkel getransformeerd worden wanneer de 
percelen samengevoegd worden en één samenhangend bouwproject gerealiseerd wordt. Dit project kan 
opgevat worden als gesloten woningbouw met twee bouwlagen en een dakvolume. 
 

 
Concepten 

 
 Ruimte voor verdichting 

 
Gelet op de afstand tot het kerngebied van de 
Passantenhaven is er ruimte voor het verhogen van 
de woondichtheid. 
 
 
 
 
 

 Planmatig transformeren 
 
Nieuwe bebouwing kan enkel toegelaten worden 
wanneer dit planmatig opgevat wordt. Percelen 
moeten samengevoegd worden. De bundeling van 
percelen leidt tot grotere en samenhangende 
woningbouwprojecten. 
 
Gesloten woningbouw met twee bouwlagen en 
dakvolume kan ruimtelijk goed geïntegreerd 
worden. 
 

 

Autostallingen inpandig voorzien 
 
Gelet op het park dat aan de kade gepland wordt 
en de wenselijkheid van het behoud van open en 
kwalitatieve buitenruimten is het inpandig of 
gegroepeerd stallen van voertuigen bij 
groepswoningbouw wenselijk. Bij open bebouwing 
kunnen de voertuigen individueel gestald worden in 
het woongebouwen of in vrijstaande gebouwen of 
constructies  
 
De ontsluiting wordt opgevat vanuit het zuiden 
(Schipperstraat).  
 

 

Kwalitatieve woningen  
 
De buitenruimten van de nieuwe woningen worden 
zoveel mogelijk zuidwest georiënteerd waardoor 
zongerichte buitenruimten aangeboden kunnen 
worden.  
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief. 

 
Suggestie 1: Behoud van de vrijstaande woningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief. 

 

  
Geleidelijke transformatie naar  gesloten bebouwing Ruimte voor een nieuw bouwblok ter hoogte van de bestaande atelier – 

magazijn en aanpalende woning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe zuidelijke invulling als balkvolume Nieuwe bebouwing aan Passantenhaven met dwarse accenten 

 

 

Nieuwe volumes met zuidwest gerichte ramen en buitenruimten  

 
 

Suggestie 2:  Groepswoningbouw met gevel gericht naar 
het kanaal en de tuinen gericht op het zuidwesten 
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8.2.6 Omgeving Sportlaan zuid (kamer 6 en 7) 
 

Bestaande situatie 

 
Dit gebied wordt bepaald door het perspectief van de Sportlaan. Deze de lange en brede as is één van de 
toegangswegen tot het centrum. Langs de weg domineren vrijstaande eengezinswoningen met een 
beperkte bouwhoogte op een eenvormige bouwlijn.  
 
De oostzijde is nauwelijks bebouwd. Centraal is één woning opgetrokken. Deze woning gebruikt het 
aanliggende, zuidelijk georiënteerde perceel als tuin. 
 
De omgeving aan het kanaal wordt bepaald door vrijstaande eengezinswoningen en een ruim atelier. Het 
atelier is omgevingsvreemd en daarom storend.  
 
 

 
Woning nummer 7, zicht op zuiden Sportlaan richting centrum (zicht naar noordwesten) 

 
Visie 

 
Dit gebied biedt ruimte voor de een verdere verdichting van het centrum. De vrije percelen aan de 
oostzijde kunnen bebouwd worden met woongebouwen tot twee bouwlagen. Gelet op de beperkte omvang 
en diepte van de percelen is het wenselijk dat de bebouwing op de Sportlaan gericht wordt. De bouwlijn 
kan aangehouden worden.  
 
Omwille van de dalende woondichtheid is het inpandig parkeren geen vereiste. Gelet op de verdere 
afstand van het centrum is het niet wenselijk dat handel en diensten verweven worden met de 
woonfuncties.  
 
De omgeving aan het kanaal kan geleidelijk getransformeerd worden tot een omgeving met een sterkere 
relatie met de Passantenhaven. De bouwdichtheid en de bouwhoogte kunnen verhoogd worden wanneer 
dit planmatig opgevat wordt. Dit houdt groepswoningbouw enkel mogelijk is wanneer percelen 
samengevoegd worden.  De omgeving van het atelier en het aan de zuidzijde grenzend perceel bieden 
ruimte voor een nieuw groepswoningbouwproject.  Aan de noordzijde sluit dit aan bij een te creëren trage 
weg die de Sportlaan verbindt met de Schipperstraat. Hierdoor kan nieuw gebouw opgetrokken worden 
waarvan de voorgevel uitkijkt op het kanaal en de achtergevel en tuinen zuid georiënteerd zijn.  
 

 
 
 
Concepten 

 

 

Bebouwing gericht op omgeving 
 
De nieuwe bebouwing richt zich naar vorm en 
inrichting op de bestaande bebouwing en het 
gewenste voorkomen. De bouwlijn van de 
Sportlaan wordt behouden. Het perspectief van de 
laan wordt hierdoor gerespecteerd.  
 
De meest noordelijk gesitueerde bebouwing kan 
parallel aan de gewenste voetweg aangelegd 
worden waardoor deze verbinding ruimtelijk 
geaccentueerd wordt. Ook aan het kanaal kan het 
voetpad op deze wijze geaccentueerd worden. 
 
 
 

 Autostallingen niet inpandig voorzien 
 
Gelet op de dalende woondichtheid en het minder 
publiek karakter van de ruimte moeten auto’s niet 
inpandig gestald te worden.  
 
Parkeerplaatsen bij meergezinswoningen worden 
gebundeld.  
 
De ontsluiting voor auto’s wordt niet verbonden met 
het voetpad.    
 
 
 
 
Geen ruimte voor verweving 
 
Gelet op de afstand tot het centrum en het 
kerngebied van de Passantenhaven is er geen 
ruimte voor het verweven van andere functies met 
woningen.  
 

 

Kwalitatieve woningen  
 
De nieuwe woningen kunnen ook dwars geplaatst 
worden waardoor zoveel mogelijk aangename 
zuidwest georiënteerde tuinen en zongerichte 
buitenruimten aangeboden kunnen worden.  
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief. 

 
Suggestie 1: Met de gevels van de woningen dwars op de Sportlaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief. 
 

 
 

 
Ruimte voor gekoppelde gebouwen met twee bouwlagen Ruimte voor vernieuwende architectuur 

 

 
 
 
 

  

Het ruime perceel biedt zowel ruimte voor vrijstaande 
meergezinswoningen of gekoppelde eengezinswoningen 

Bebouwing parallel met de voor trage weg, ruimte voor 
zuidgerichte tuinen 

 

  
Ruimte voor gesloten woningbouw Inrichting van woonerven bij een dwarse bouwopvatting 

 

Suggestie 2: Met de gevels parallel met de Sportlaan 



Gemeente Bocholt: Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Passantenhaven’          toelichtingsnota  
 

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau 
NOT02E-08329.november 2009                                                                                                                                                                        december 2009          pag. 36/83 

 

8.2.7 Omgeving scheepswerf 
 
Bestaande situatie 

 
Deze omgeving wordt bepaald door de scheepswerf en het droogdok. Ook de laanbeplanting bestaande 
uit dubbele bomenrijen ter hoogte van de oude kanaalarm is erg beeldbepalend. De scheepswerf vertoont 
een verwaarloosde indruk. De loods heeft gebreken (niet onderhouden dakbedekking) en de ruimte tussen 
loods en kanaal wordt gebruik als een stapelplaats en biedt een rommelig beeld. Het jaagpad is ter hoogte 
van de scheepswerf onderbroken. 
 
Op de gronden van de scheepswerf is bodemvervuiling vastgesteld.  
 

 
Loods scheepswerf  Laanbomen ter hoogte van de oude kanaalarm 

 
Visie 

 
De scheepswerf is verbonden met het kanaal en een activiteit die ook gekoppeld kan worden aan de 
passantenhaven. De werf kan beter geïntegreerd worden in de gewenste ontwikkeling van de omgeving. 
Een wijziging van het voorkomen is noodzakelijk. Ook de visuele en fysieke relaties kunnen versterkt 
worden. Mogelijk kan het jaagpad doorgetrokken worden tot uiteinde van de kade, een versterking van de 
relatie met het droogdok moet eveneens mogelijk zijn. Door het aanbieden van ruimte voor magazijnen, 
werkruimten en opslag kan de kade en het uiteinde van de landtong ingericht worden als park.  
 
De activiteiten rond de scheepswerf kunnen mogelijk uitgebreid worden met water- en recreatiegebonden 
functies. Mogelijke ontwikkelingen zijn het aanbieden van aanmeerplaatsen voor lange termijn 
(overwinteren van boten), het oprichten van functies die gericht zijn op dienstverlening aan watergebonden 
recreatie (gebouw met voorzieningen, overnachtingsmogelijkheden, sanitair, recreatie,….), … 
 

 
Concepten 

 
 Mogelijkheden voor verruimen van activiteiten 

 
Het is wenselijk dat de scheepswerf verbonden blijft 
met de passantenhaven. De activiteit moet daarom 
aangepast en verruimd kunnen worden.  
 
Het droogdok kan vergroot worden, nieuwe 
mogelijkheden voor het langdurig aanmeren of 
stallen van boten kunnen gecreëerd worden  
  
 

 Ordenen van het ruimte gebruik 
 
De ruimte aan de kanaalzijde is erg verwaarloosd 
en wordt inefficiënt gebruikt. Een deel van deze 
ruimte wordt ingericht als park (einde van de 
landtong). De ruimte nabij de loods wordt 
voorbehouden voor opslag en magazijnen van de 
scheepswerf. 
 
Aan de oostzijde van de scheepswerf is ruimte voor 
nieuwe waterrecreatiegebonden activiteiten 
(gebouwen en voorzieningen voor kanaalgebruikers 
zoals een parkeerterrein, een cafetaria, 
overnachtingsmogelijkheden, sanitair, ….) 
 
 

 Waarderen van bomen en lanen  
 
De bestaande lanen worden behouden, versterkt 
en beter gewaardeerd. De opslag van bomen wordt 
verplaatst, de ruimte wordt ingericht als park.  
 
Een gracht herstelt de loop van de historische 
beek.  
 
 
 
 

 Creëren van kampeer- en parkeervoorzieningen 
 
Het terrein voor mobilhomes wordt van het centrum 
van de Passantenhaven naar hier verplaatst, dit 
terrein kan uitgebreid worden, gepaste gebouwen 
en constructies kunnen voorzien worden. 
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief 
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8.2.8 Omgeving gemeenschapsvoorzieningen (kamer 8) 

 
Bestaande situatie 

 
Deze omgeving wordt bepaald door de school, het bejaardenhuis en de tennisvelden.  Het is een klein 
braakliggend gebied dat niet aan de openbare weg grenst. Door de geplande ontwikkeling van het 
bejaardenhuis wordt een openbare weg aangelegd waardoor het binnengebied ontwikkeld kan worden. 
 

 
Zicht tot binnengebied van op de Brugstraat  Binnengebied 

 
Visie 

 
Dit binnengebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van een klein samenhangend woonproject. Gelet op de 
beperkte breedte en de bebouwing in de omgeving, zijn enkel lage grondgebonden gezinswoningen 
wenselijk. Het woonproject kan zich onderscheiden door oriëntatie (zuidwestelijke oriëntatie), de beperkte 
ruimte voor auto’s en de aanleg van de publieke ruimte (woonerf). De omgeving wordt bij voorkeur via het 
oosten en westen verbonden met de openbare wegen in de omgeving.  

 
 
 
 
Concepten 

 
 Relaties versterken 

 
Het binnengebied wordt ontsloten en verbonden 
met de openbare wegen. Deze relaties kunnen 
opgevat worden als woonerfontsluiting of trage 
wegen.  
 
 
 
 
 

 Gebundeld bouwen  
 
De nieuwe woningen worden opgevat als 
eengezinswoningen met een private grond-
gebonden buitenruimte.  
De ontsluiting wordt opgevat via het bejaardenhuis. 
De ruimte tussen de woningen worden opgevat als 
trage wegen welke uitzonderlijk voor autoverkeer 
(laden en lossen) gebruikt kunnen worden. 
 
 

 Een ruimtelijk geïntegreerd woonproject 
 
Gelet op de afstand en de bouwhoogte van de 
woningen in de Tuinstraat (één tot twee bouwlagen 
met zadeldak) wordt de bouwhoogte beperkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Creatief en vernieuwend 
 
De parkeervoorzieningen worden gebundeld in het 
noorden waardoor het volledige volume van de 
bebouwing als woning gebruikt kan worden. 
 
Wanneer geopteerd wordt voor lessenaardaken, 
wordt het gebruik van de verdieping 
geoptimaliseerd. De hoge wand wordt gericht op 
zuidwesten. 
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Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief 

 
Suggestie 1: Met de voorgevels dwars op de weg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief 
 

 
 
 

 

Suggestie 2:  Met de voorgevels gericht naar de weg  
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8.2.9 Omgeving bestaande sporthal (verwevingszone) 
 
Bestaande situatie 

 
Deze omgeving wordt bepaald door de school, het bejaardenhuis en de tennisvelden. De 
sportinfrastructuur zal op korte tot halflange termijn geherlokaliseerd worden naar een nieuwe sportcluster 
buiten het centrum. 
 

 
Sporthal (zijde Sportlaan)  Sporthal (zuidzijde) 

 
Visie 

 
Dit gebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van een dorpsvernieuwingsproject. Gelet op de bebouwing en 
de functies in de omgeving kan en vrij dichte bebouwing gerealiseerd worden waarin verschillende functies 
geïntegreerd kunnen worden. Het project kan zich onderscheiden door de relatie met de publieke ruimte 
(Brugstraat) te accentueren.  

 
 
 
 
Concepten 

 

 

Relaties versterken 
 
Nieuwe gebouwen kunnen meer naar het noorden 
gebouwd worden waardoor de ruimtelijke relatie 
met de Brugstraat en het centrum versterkt wordt.   
 
 
 
 
 
 

 

Gebundeld bouwen  
 
De nieuwe ontwikkeling wordt kan de bestaande 
constructie (deels) hergebruiken. Functies kunnen 
zowel horizontaal of verticaal opgevat worden. 
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Een geïntegreerd dorpsontwikkelingsproject 
 
Het nieuwe project kan verschillende functies 
verweven (handel, diensten, wonen,…). Deze 
functies worden opgevat op een wijze dat een 
flexibele invulling ook op termijn mogelijk blijft.  
 
Publieke ruimten, parkeerruimten en laadkaaien 
worden daarom zo goed mogelijk gescheiden van 
private ruimten (tuinen en terrassen).  
 
De druk op de nieuwe woonomgeving in het zuiden 
wordt zoveel mogelijk beperkt. Wanneer woningen 
in het project geïntegreerd worden, worden deze bij 
voorkeur naar deze woonomgeving gericht. 
 

 

Creatief en vernieuwend 
 
Vormgeving en architectuur worden op een 
creatieve wijze opgevat waardoor de invulling van 
het project op een logische en duidelijke wijze 
herkenbaar wordt. 
 

 
Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden 

 
Deze referentiebeelden zijn louter suggestief 
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8.2.10 Omgeving Houtzagerij (lokaal bedrijventerrein) 
 
Bestaande situatie 

 
Dit gebied wordt bepaald door zagerij, bijgebouwen en woning. De zagerij is recent opgenomen in een 
aangepast BPA waardoor deze in oorsprong zonevreemde activiteit bestendigd kan worden.  
 
De omgevingsaanleg oogt rommelig. Een sanering van deze situatie lijkt aangevat. De bomen worden 
tijdelijk opgeslagen op het tracé van de oude kanaalarm. 
 
 

 
Silo’s aan de zuidzijde van de houtzagerij Opslag en berging aan de oostzijde van de zagerij  

 
Visie 

 
De zagerij kan op halflange termijn behouden blijven. Het is echter wenselijk dat de inrichting en het 
gebruik van de omgeving verbeterd wordt. Het opslaan van de bomen wordt bij voorkeur op korte termijn 
verplaatst naar de zuidoost zijde van het gebouw waardoor het tracé van de oude vaart geherwaardeerd 
kan worden. 
 
Op lange termijn moet een herbestemming van de zagerij mogelijk zijn. De ruimte kan dan 
getransformeerd worden tot een omgeving die aansluit bij de passantenhaven. Voorlopig is het niet 
noodzakelijk om de zagerij te herlocaliseren. Er moet echter bijkomende ruimte in het aanpalend agrarisch 
gebied voorzien worden om het stapelen van bomen nabij de bedrijfsgebouwen mogelijk te maken. Op 
deze wijze wordt een alternatief gecreëerd voor het stapelen van bomen in de zone van de oude 
kanaalarm. 

 
 
 
 
Concepten 

 
 Een behoud toestaan 

 
Het is wenselijk dat deze ruimte op lange termijn 
getransformeerd kan worden tot een omgeving die 
meer aansluit bij het centrum en de 
passantenhaven.  
 
Zolang dat en herlocalisatie niet overwogen wordt, 
moeten alle vergunningen verleend kunnen 
worden. Een bestendiging van de activiteit moet 
echter leiden tot een gepaste inrichting en beheer 
van de omgeving. 
 

 

 

Ordenen van het ruimte gebruik 
 
De ruimte rond de zagerij is erg verwaarloosd en 
wordt inefficiënt gebruikt. Ten noorden van de 
zagerij worden mogelijkheden voorzien voor de 
stockage van boomstammen. 
 
 

 

 

Waarderen van bomen en lanen  
 
Het is wenselijk dat de opslag van bomen in het 
tracé van de oude kanaalarm afgebouwd wordt en 
dat hiervoor ruimte aan de noordoostzijde van de 
zagerij voorzien wordt. 
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8.3 INRICHTINGSCHETS 
 
De inrichtingschets reikt een indicatief eindbeeld aan van een mogelijke ontwikkeling. De schets biedt een 
beeld van mogelijke aanleg en inrichting van de passantenhaven en omgeving en wordt de drager van de 
gewenste ruimtelijke herontwikkeling van het projectgebied. De opbouw van percelen, gebouwen, 
gemeenschappelijke ruimten en groenvoorzieningen bieden een nieuwe identiteit aan het centrum van 
Bocholt.   
 
De gevels van de gebouwen gaan een sterke relatie aan met het kanaal, de woonomgeving en de publieke 
ruimte.  De toegangen tot het lineair park zijn duidelijk herkenbaar. De groenvoorzieningen worden zoveel 
mogelijk gemeenschappelijk beheerd. 
 
 
De inrichtingschets concept bundelt de uitgangspunten en doelstellingen.  
 

1. De passantenhaven wordt getransformeerd tot een kwaliteitsvolle woonomgeving; 
2. De ontwikkeling biedt ruimte voor verschillende woningvormen; 
3. Het lineair park accentueert de relatie met het kanaal; 
4. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor een toeristisch-recreatieve beleving en ontwikkeling; 
5. De autostaanplaatsen worden zoveel mogelijk in de gebouwen geïntegreerd; 
6. De scheepswerf wordt in de ontwikkeling geïntegreerd; 
7. De omgeving van de zagerij biedt ruimte voor een woonontwikkeling op lange termijn; 

 
Inrichtingsschets 

 
Deze inrichtingsschets is louter suggestief 
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8.4 PLANOLOGISCHE AANDACHTSPUNTEN 

8.4.1 Watertoets 

 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt in hoofdstuk III, afdeling I, 
bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Hierin wordt gesteld dat er geen 
schadelijk effect mag ontstaan of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of 
de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit 
uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht 
door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de 
veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 
overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de 
bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang 
tussen een of meer van deze elementen".6 
 
De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de 
vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen overheden bij het 
verlenen van een vergunning telkens te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het 
watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. Gedetailleerde regels aan de hand waarvan wordt 
vastgesteld of handelingen of activiteiten een schadelijk effect veroorzaken, zijn nog niet voorhanden. De 
uitvoering van deze watertoets gebeurde dan ook op basis van de bestaande voorschriften en codes van 
goede praktijk. 
 
De uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze tot op heden 
beschikbaar zijn. De beoordeling gebeurt op basis van ingreepgroepen (en ermee samenhangende 
effectgroepen) die in functie van de aard van de projectingreep als een mogelijk knelpunt worden 
beschouwd: 

Figuur 8: Watertoets kaart  

 
Bron: AGIVlaanderen 

                                                        
6
 Decreet van 18 juli 2003 

 
 
 
 
 
 
 
De kaarten duiden aan dat het plangebied niet gelegen is in overstromingsgevoelig gebied.  Enkel het 
tracé van de Lechterrietbeek is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Gelet op de ligging nabij 
het kanaal is het aangewezen om de aanbevelingen van de provinciale dienst Waterlopen zoveel mogelijk 
te implementeren. Het betreft:  

 Maximale opvangen van regenwater van de nieuwe gebouwen; 
 Na de opvang maximale infiltratie in de bodem, geen lozing van regenwater in de riolering; 
 Berekening van de dimensionering van de infiltratiebekkens; 

 
De stedenbouwkundige voorschriften nemen deze aanbevelingen op: 
1 verhardingen worden zoveel mogelijk voorzien in waterdoorlatende materialen; 
2 een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd met de vernieuwing van de straten; 
3 er worden voldoende waterbuffer- en infiltratiebekkens in het plangebied voorzien; 
4 het herbruik van regenwater wordt opgelegd; 
 
Door de opname van deze aandachtspunten in de voorschriften veroorzaken de beoogde 
projectdoelstellingen geen schadelijke effecten op de waterhuishouding.  
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8.4.2 Ruimtelijke Veiligheidsrapportage 

 
Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage van kracht 
(BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst 
Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan  (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. 
Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de 
procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien 
ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, en dit ten laatste 21 dagen 
voor de plenaire vergadering.  
 
Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de 
gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
onderzoekt, wanneer nodig de risico’s. 
 
In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke planner verplicht om 
rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware ongevallen van Seveso inrichtingen. Het 
Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief een 
ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van 
zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen worden, 
definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij het opmaken 
van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen: 
 ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte 

gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een 
zwaar ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers; 

 ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden,…. 
Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen; 

 ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe 
gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus ook 
het risico van een zwaar ongeval, vergroten. 

 
De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of geplande 
Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds moet 
bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op 
gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te dicht bij 
Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens of milieu aan te hoge risico's 
van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het 
beleid ruimtelijke ordening met het industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden 
worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) 
ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast worden. 
 
Het RUP voorziet niet dat Seveso inrichtingen zich in het plangebied kunnen vestigen. Er zijn geen 
Seveso-inrichtingen en op minder dan 2 kilometer van het aandachtsgebied gepland. De opmaak van een 
RVR is bijgevolg niet noodzakelijk.  

 
 

Figuur 9: Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage 

 
 

Stap 1: Seveso-inrichting 
aanwezig of mogelijk in RUP 

Stap 1 

Stap 4

Stap 2

Stap 3 

Stap 5 

Geen RVR nodig 

Stap 5: Risico’s gekend bij 
de dienst RVR 

Stap 3: aandachtsgebied op 
minder dan 2 km van de 
Seveso-inrichting 

Stap 4: Seveso-inrichting op 
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aandachtsgebied 
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9 VOORSTEL VAN MOGELIJKE INRICHTING EN GRAFISCH PLAN 
Figuur 10: Voorstel van mogelijke inrichting 
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Figuur 11: Voorstel grafisch plan 
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10 RUIMTEBALANS 
 
Deze bestemmingswijzigingen leiden tot volgende ruimtebalans: 
 

Juridisch plan Bestaande  
bestemming 

Oppervlakte  
m² 

Nieuwe  
bestemming 

Oppervlakte 
m² 

Gewestplan Bufferzone 3.910  

 Agrarisch gebied 4.815  

 
Woongebied 

87.967 Gebied voor 
duurzame 

groepswoningbouw 

38.213

 
 

 Zone voor individuele  

woningbouw 

19.195

   Verwevingszone 8.060

   Verblijfsruimte 6.612

BPA Zonevreemde 
bedrijven Kanaal 

3.900  4.730

 Bedrijventerrein 20.175 Passantenhaven 9.193

   UDO 7260

 Buffer 8.710  

 Park 2.800 Park 29.856

 Wegenis 8758  17.916

totaal  141.035  141.035

 

 

11 OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN 
 
Woongebied (Gewestplan Neerpelt-Bree KB 22 03 1978) 
Landbouwgebied (Gewestplan Neerpelt-Bree KB 22 03 1978) 
Buffergebied (Gewestplan Neerpelt-Bree KB 22 03 1978) 
 
 
Zone voor lokale zonevreemde bedrijven (BPA Zonevreemde bedrijven goedgekeurd 13 07 2000) 
Zone voor groen (BPA Zonevreemde bedrijven goedgekeurd 13 07 2000) 
Bufferzone (BPA Zonevreemde bedrijven goedgekeurd 13 07 2000) 
Lokale ontsluitingsweg (BPA Zonevreemde bedrijven goedgekeurd 13 07 2000) 
Zone voor kanaal (BPA Zonevreemde bedrijven goedgekeurd 13 07 2000) 
 
 

12 VERANTWOORDING VOOR HET ONTEIGENINGSPLAN 
 
Voor de realisatie van de bestemmingen vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de wettelijke 
basis voor onteigeningen aangereikt door het artikel 2.4.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening7. 
Dergelijke onteigeningen worden gewoonlijk en bij voorkeur van bij de start van de procedure gekoppeld 
aan het bestemmingsplan. Zo wordt er over beide aspecten slechts één openbaar onderzoek gehouden en 
wordt veelal tegelijk in één ministerieel besluit desgevallend de goedkeuring gegeven van het 
bestemmingsplan en de machtiging tot onteigening om het plan te realiseren.  
 
De onteigening van dit plan is vereist voor de realisatie van de bestemming: woongebied. Daar de 
verschillende kamers samengesteld zijn uit verschillende percelen van verschillende eigenaars is het niet 
zeker dat deze overeenstemming bereiken en initiatief kunnen nemen.  
 
Vooraleer er vergunningen verleend kunnen worden moeten er publieke wegen, paden en een park 
aangelegd worden. De onteigening is gericht om deze aanleg te verzekeren. De onteigening is 
noodzakelijk ten behoeve van het algemeen nut want noodzakelijk voor het realiseren van de gewenste 
woonontwikkeling.   
 

                                                        
7
 Vroeger het artikel 23 van het decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 
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Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Passantenhaven’ 

 
 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 augustus 2009 
 

Secretaris,         Burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie Brebels          Jean-Paul Peuskens 
 

 

 
 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van 
het publiek op het gemeentehuis van Bocholt werd neergelegd van 16 september 2009 tot  

16 november 2009 

 

Secretaris,         Burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie Brebels          Jean-Paul Peuskens 

 

 

 
Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van ……………… 

 

Secretaris,         Burgemeester, 

 

 

 

 

Eddie Brebels          Jean-Paul Peuskens 
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TITEL II: Stedenbouwkundige voorschriften 

1 ARTIKEL 1:  ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 BEGRENZING VAN HET PLANGEBIED 
 
De begrenzing van de verschillende deelgebieden is aangeduid op de grafische plannen. 

1.2 WIJZE VAN METEN 
 
Bouwhoogte:  De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil grondpeil, het 

bestaande maaiveld of de stoep tot aan de bovenkant van de geveldakrand 
(deksteen, kroonlijst of dergelijke).  

Bouwvlak: Een op plan aangeduid vlak waarin gebouwen opgetrokken kunnen worden. 
Maaiveld: Het gemiddelde peil van de stoep,  het voetpad of het bestaande grondpeil 

gelegen aan de voorzijde van het perceel. 
Vloeroppervlakte: De vloeroppervlakte is de som van al de bouwlagen – gemeten tussen de 

binnenzijde van de gevels- boven het maaiveld, terrassen niet inbegrepen.  
 

1.3 GEHANTEERDE BEGRIPPEN 
 
Appartementsgebouw: Gebouw met gelijke woningen en meerdere woonlagen waarbij alle 

vertrekken van de woningen op één verdieping gesitueerd zijn. 
Appartement: Een woning in een complex van gelijke woningen opgedeeld in bouwlagen, 

waarbij alle vertrekken op één verdieping liggen. 
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 inrichtingen en 
kunnen gerangschikt worden in verschillende categorieën: regionale 
bedrijven zijn bedrijven die omwille van de schaal en het werkingsgebied het 
lokale niveau overstijgen; Lokale bedrijven hebben een verzorgend karakter 
ten aanzien van de omgeving en sluiten qua schaal aan bij de omgeving. 

Bouwlaag: Een bouwlaag is het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren in, 
met uitzondering van de kelder en de zolder. Bij het bouwen is de bouwlaag 
de verdieping waarmee een bouwwerk wordt verhoogd. 

Bouwlijn:  Lijn waarop een gevel van een gebouw opgericht moet worden.  
Flat: zie appartement. 
Gemeenschapsvoorzieningen:Dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het betreft onder 

meer alle vormen van onderwijs (van kleuter, lager tot hoger, van dag tot 
avondonderwijs, …), cultuur en erediensten (museum, cultureel centrum, 
tentoonstellings- en congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten 
(politie, administratie, opslag, bescherming, ...), verzorging (poliklinieken, 
materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten, bejaardentehuizen, 
bungalows voor bejaarden, …), voorzieningen (recreatieve- en 
sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen, ...). 

Grondgebonden woningen: Dit zijn woningen waarvan woonruimten aansluiten op het maaiveld;   

 
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. 

Kleinhandel: Kleinhandel is een economische functie die verwijst naar 
kleinhandelsbedrijvigheid of kleinhandelsactiviteiten. 
Kleinhandelsbedrijvigheid wordt beschouwd als ‘het wederverkopen van 
goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder dat deze goederen 
behandelingen te doen ondergaan dan die dewelke in de handel gebruikelijk 
zijn’.   Kleinhandelsvestigingen hebben minimaal een bebouwde 
grondoppervlakte van 600m² en een netto verkoopsoppervlakte van 
minimaal 400m².  

Kleine verbouwingen:  Dit zijn verbouwingen die vrijgesteld zijn van de tussenkomst van een 
architect. 

Leefruimte: Dit zijn delen van de woning die bedoeld zijn om in te leven. Ruimten zoals 
bergruimten, slaapkamers en sanitaire ruimten zijn geen leefruimten.  

Plan:  Het grafisch plan van het plangebied. 
Publiciteit: Publiciteit heeft betrekking op het kenbaar maken van het verhandelen van 

merkproducten.  
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 aangeduid als 
te realiseren in de toekomst. 

Stapelwoning: Een woning in een woongebouw, waarbij de toegang tot elke woning, al dan 
niet met een trap, onmiddellijk verbonden is met de buitenruimte. 

Uithangborden: Uithangborden maken melding van een activiteit of inrichting. 
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.  

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 beperken 
en dit karakter garanderen onder alle omstandigheden. Veelvuldig gebruikte 
verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en 
dolomiet.  

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. 

Waterdoorlatende verharding: alle soorten verhardingsmaterialen die door een bepaalde porositeit van het 
materiaal een waterdoorlatend vermogen hebben. 

Woningen:  Woon- of verblijfplaatsen van een of meerdere personen. 
Conciërgewoningen zijn woningen die verbonden zijn aan een functie of 
activiteit en die bewoond worden door een beheerder of bewaker.  

Woonlaag: Een woonlaag wordt in dit document begrepen als woonruimten welke niet 
tussen vloeren gelegen zijn. Het betreft woonruimten onder het dak.  

Zone:  Een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. 
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1.4 WATERBEHEER  
 
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 er voldoende 
mogelijkheden aangewend zijn om het water in de grond te laten filtreren vooraleer het naar de openbare 
watering af te leiden. Dit kan gescheiden door de aanleg van een poel, een retentiebekken of wadi’s.  
 
De ruimte die voor water gecreëerd wordt onder de vorm van open waterbergingszones moet binnen elk 
van de voorgestelde zoneringen in dit RUP waar verharding wordt aangelegd ingepast worden.  
 
Bij het uitvoeren van infiltratie of buffermaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen worden 
voor open waterstructuren zoals wadi’s of grachten. 
 
Er moeten infiltratieproeven uitgevoerd worden 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. Hierbij moet uitgegaan worden van een terugkeerperiode van de overloop van 
minimaal 10 jaar.  
 
In het kader van het integraal waterlopenbeheer worden onbevaarbare waterlopen open en bereikbaar 
gehouden. De bestaande wetgeving omtrent waterlopen moet steeds in acht genomen te worden. Met de 
volgende elementen moet steeds rekening gehouden te worden: 
 langs ten minste één zijde van de beek een 5meter-zone gemeten vanaf de kruin van de waterloop vrij 

te houden voor noodzakelijke ruimings- en onderhoudswerken. Onderhouds- en ruimingswerken 
moeten worden beperkt met het oog op het behouden van de aanwezige ecologisch waardevolle fauna 
en flora. De periode waarin en de wijze waarop werkzaamheden in en rond de waterlopen worden 
uitgevoerd, wordt vastgelegd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos;  

 afsluitingen moeten op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m vanaf de kruin van de waterloop geplaatst te 
zijn;  

 verhardingen en leidingen tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop 
moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines;  

 alle werken binnen de bedding van de onbevaarbare waterloop moeten een bijkomende machtiging 
van de bestendige deputatie krijgen. Overwelvingen kunnen enkel ter hoogte van kruisingen worden 
toegestaan worden. De open waterlopen worden integraal behouden;  

 
Voor werken die uitgevoerd worden in de omgeving van het kanaal wordt steeds een advies gevraagd aan 
de beheerder van het kanaal. 

1.5 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, 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 beeldkwaliteit aantasten.  
 
Wanneer beeldbepalende of structuurondersteunende bomen en kleine landschapselementen in het kader 
van vergunde werken verwijderd worden, moeten deze in het volgende plantseizoen op een gelijkwaardige 
wijze gecompenseerd worden.  

 

1.6 INRICHTINGSSTUDIE 
 
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen waarvoor een inrichtingsstudie vereist is, moeten 
vergezeld zijn van dergelijke studie. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties in overeenstemming met de toepasselijke procedure. De inrichtingsstudie is 
een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften. Dit document duidt aan op welke wijze het plangebied ontwikkeld kan worden en hoe deze 
invulling kadert in de gewenste ontwikkeling van Bocholt met oog op het de fasering, de ontsluiting, de 
gewenste bouwdichtheid en de architecturale kwaliteit.  
 
De inrichtingsstudie duidt aan hoe aan de kwalitatieve eisen invulling wordt gegeven. Belangrijke 
aandachtspunten zijn: 
 Het creëren van een hoogwaardige architectuur;  
 Het creëren van hoogwaardige stedelijke perspectieven;  
 Het creëren van waardevolle buitenruimten met een natuurlijke beplanting. 
 
Deze nota verstrekt op een uitgebreide en gedetailleerde informatie over het gewenste bouwproject. 
Tenminste volgende aspecten worden benoemt, geduid en gemotiveerd: 
 Een beschrijving van de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert; 
 Een beschrijving van het project naar zijn gebruik en voorkomen; 
 Een beschrijving van de effecten en de kwaliteitsverhoging van het project van de omgeving; 
 Een beschrijving van de impact op het waterbeheer (hemelwater en grondwater). 
 
De nota geeft eveneens uitsluiting over volgende aspecten van het project:  
1. de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf en alle percelen in een straal van 50 m er 

rond wat betreft de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, inplanting van 
gebouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte en dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en 
materiaalgebruik, de aanwezige natuurlijke elementen, open ruimten, zichten en relaties; 

2. een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden en 
randvoorwaarden voor het project; 

3. het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving en 
kwantificering van de bestemmingen; 

4. het beantwoorden van het project aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit B.P.A. en de 
verantwoording voor de eventuele afwijking van het project van de voorschriften; 

5. een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging 
die het project voor perceel en omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om 
negatieve effecten op de omgeving te milderen. Deze evaluaties hebben betrekking op: 
 de natuurlijke en functionele draagkracht van de plaats en van de omgeving (verkeersdruk, 

verschuiving van activiteiten, milieulasten, …); 
 het stadsbeeld en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume, gevelcompositie en 

materiaalgebruik (mede voorgesteld door middel van een volumemaquette); 
 de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, complement in 

voorzieningen, verfraaiing openbaar domein, gezelligheid, sfeerschepping, ...).  
 

Het opstellen van de inrichtingsstudie wordt gecombineerd met de aanvraag van een stedenbouwkundig 
attest nummer 2. Deze aanvraag moet openbaar gemaakt worden. 
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2 ARTIKEL 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE BESTEMMINGSZONES 
 
Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingszones van het plangebied.  Elk bestemming heeft een herkenbare bladschikking,  ingedeeld in drie kolommen.  Kolom één bevat 
een inhoudelijke toelichting, in kolom twee worden de essentiële aspecten aangeduid.  Beide kolommen bieden informatie en toelichting. De derde kolom bevat de juridische verordende bepalingen, deze teksten zijn 
afgedrukt tegen een grijze achtergrond. 
 
  
 

 
Informatieve bepalingen 

Essentiële aspecten 

Verordenende bepalingen
Stedenbouwkundige voorschriften 

Kolom 2: 
Randvoorwaarden voor de realisatie  

Kolom 1: Informatie 

Kolom 3: 
Juridische afdwingbaarheid

Toelichting bij de gewenste ordening 
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Richtinggevende bepalingen 
Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten 

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
 
§ 2.1.1 Algemene bepalingen 
 
Dit gebied is aangeduid voor het gefaseerd ontwikkelen van groepswoningbouw. Het gebied moet de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan de passantenhaven van Bocholt ondersteunen en stimuleren. De 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling beoogt het creëren van diverse hedendaagse woningen,  de aanleg van 
nieuwe publieke ruimten en het behoud van waardevolle groenstructuren. 
De gewenste ontwikkeling wordt gekenmerkt door: 

- Een hoge woondichtheid: Omwille van de nood aan nieuwe aangepaste woonvormen wordt 
gepleit voor een woonontwikkeling met een voldoende aantal kleinere woningen;  

- Het beperken van andere functies: Het plangebied is geen deel van het kernwinkelgebied van 
Bocholt. Enkel aansluitend aan de centrale aanlegkade kunnen complementaire functies zoals 
diensten,  handel en horeca gerealiseerd worden; 

- Omwille van het woonbeleid is het wenselijk dat de ontwikkeling van het project over 
verschillende fases gespreid wordt. 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Gebied voor nieuwe 
woonontwikkelingen 

-  
- Complementaire activiteiten 

sterk beperken 
 
- Storende bestemmingen niet 

toelaten 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.1: Gebied voor duurzame groepswoningbouw 

 
 
2.1.1 Bestemming 
 
Dit gebied is bestemd voor de ontwikkeling van een hedendaagse woonomgeving 
met een hoge woningdichtheid en bestaande uit verschillende woningtypologieën.  
 

Complementaire activiteiten (horeca, diensten en kleinhandelszaken,…) kunnen 
enkel toegelaten worden wanneer: 

 Deze in de woonomgeving geïntegreerd kunnen worden; 
 Dit uitdrukkelijk toegestaan is in de specifieke inrichtingeisen voor elke 

kamer; 
 Niet loketgebonden activiteiten welke deel zijn van de woning (kantoor, 

klein atelier,…) zijn steeds toegelaten. 
 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
 Kantoren welke geen deel zijn van behoorlijk vergunde woningen;  
 Activiteiten die niet geïntegreerd kunnen worden in de kleinschalige 

woonontwikkeling;  
 Industriële productie en verwerking van goederen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie; 
 Afvalverwerking en recyclage; 
 Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). 
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘wonen’.  
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§ 2.1.2. Inrichting en bebouwing 
 
Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met betrekking tot nieuwbouw moet verantwoord worden 
met een inrichtingsplan. Dit plan duidt aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk geïntegreerd wordt en welke 
ruimtelijke en functionele relaties bestaan. Dit plan duidt tevens aan hoe het ontwerp ingepast wordt in de 
gewenste kwalitatieve inrichting van het gebied zoals opgenomen in de visie, randvoorwaarden, 
afwegingscriteria en de gehanteerde referentiebeelden uit de toelichtingsnota en hoe duurzaamheids- 
principes geïmplementeerd worden. Het inrichtingsplan hanteert schetsen en tekeningen om het voorkomen 
en de inrichting van de omgeving duidelijk weer te geven. 
 
Nieuwe stedenbouwkundige initiatieven moeten leiden tot een hoge ruimtelijke en woonkwaliteit van de 
woonomgeving. Vergunningsaanvragen voor gebouwen en terreinen hebben daarom ook oog voor en 
betrekking op de omgevingsaanleg (publieksgebonden buitenruimten en de gegroepeerde 
autostaanplaatsen). De aanleg van de (semi) publieke ruimten is een integraal deel van de 
woonontwikkeling. De niet-bebouwde delen van de bouwvlakken worden ingericht als tuinen of (semi) 
publieke buitenruimten en moeten gelijktijdig met de woongebouwen gerealiseerd worden. De (semi) 
publieke ruimten worden gestructureerd door een fijnmazig netwerk van trage wegen.  
 
Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een aantal criteria welke bepalend zijn voor de stedenbouwkundige 
kwaliteit van de omgeving. Morfologische criteria hebben betrekking op het volume en de vormgeving van 
de gebouwen. De aangereikte concepten uit de toelichtingsnota zijn informatief van aard. 
 
Het inrichtingsplan fungeert als methodologisch instrument dat moet aantonen dat de doelstellingen van het 
ruimtelijk beleid gehaald worden door: 
 de ruimtelijke context aan te duiden waarin het project gerealiseerd wordt;  
 de doelstellingen en concepten van het initiatief aan te reiken; 
 het project naar gebruik en voorkomen te beschrijven; 
 de opbouw, functies, toegankelijkheid, geleding, relaties, materiaalkeuzen, en andere te verantwoorden;
 de effecten en de kwaliteitsverhoging die ontstaan door de uitvoering van het project te beschrijven; 
 alle noodzakelijke elementen voor het afwegen en beoordelen van de aanvraag aan te reiken.  
 
Inrichtingstudies worden beoordeeld op: 

 De stedenbouwkundige inpassing van het project waarop de aanvraag betrekking heeft. Het 
betreft de inplanting van de gebouwen, groene ruimten, parkeervoorzieningen, bouwstijlen, 
bouwhoogten, gevelkenmerken, bouwmaterialen,…; 

 De contextuele inpassing in de morfologie van het straatbeeld. Het betreft onder meer de 
gevelhoogte, de gevelkenmerken, het aantal traveeën, de kroonlijsthoogte, de gebruikte 
bouwmaterialen, dakvorm en dakhelling, …; 

 De effecten van het project voor de omgeving. Deze afweging kan enkel gemaakt worden 
wanneer duidelijk beschreven wordt van welke functies in het project gepland zijn en hoe deze 
zich verhouden met bestaande functies;  

 De architecturale kwaliteit van het pand of project. Deze afweging kan enkel gemaakt worden 
wanneer de gevelopbouw en gebruikte gevelmaterialen duidelijk beschreven worden met nadruk 
op duurzaamheid en beheer; 

 De relatie tussen morfologie, architectuur en functie van het gebouw. Deze afweging kan enkel 
gemaakt worden wanneer gedetailleerd beschreven wordt welke functies in welke delen van het 
gebouw gepland zijn en wat de relatie is tussen deze functies onderling en tussen deze functies 
en het openbaar domein zijn; 

 De mate van waarin de stedenbouwkundige kwaliteit verhoogd wordt door het project. Deze 
afweging kan enkel gemaakt worden wanneer gedetailleerd beschreven wordt op welke wijze het 
project bestaande functies en relaties respecteert en de gewenste ontwikkeling versterkt. 

 
De nuttige oppervlakte in het dakvolume wordt bepaald door de vrije hoogte gemeten tussen vloer en 
plafond. Elke hoogte van méér dan 2.00m wordt opgevat als nuttige woonoppervlakte. 
 
Wanneer er geopteerd wordt voor de aanleg van kelders of ondergrondse parkeerruimten moeten de 
effecten op de grondwaterstromingen onderzocht worden. Hiervoor kan advies gevraagd worden bij de 
VMM. 

 
 
 
- Inrichtingsstudie is 

noodzakelijk 
 
 
 
- Aanleg en inrichting publieke 

ruimte en verzekeren  
 
 
- Kwalitatieve publieke ruimten 

en tuinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Woonfuncties in dakvolume 

toestaan 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 Inrichting en bebouwing  
 
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de ontwikkeling van het 
plangebied moeten vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die 
een voorstel bevat voor ordening van het plangebied. De inrichtingsstudie maakt 
deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning voor nieuwbouw of verkavelingsvergunning en wordt als dusdanig 
meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De inrichtingsstudie is een 
informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het 
beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke 
ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dit document duidt aan op welke 
wijze de kamer ontwikkeld kan worden en hoe deze invulling kadert in de gewenste 
ontwikkeling in het gehele plangebied met oog op het de fasering, de ontsluiting, de 
gewenste bouwdichtheid en de architecturale kwaliteit.  
 
Bestaande gebouwen kunnen steeds verbouwd worden ook wanneer zij niet aan of 
moeilijk inpasbaar zijn in de inrichtingsschetsen uit de toelichtingsnota of opgestelde 
inrichtingsstudie voor een kamer. Ook beperkte uitbreidingen kunnen toegestaan 
worden op voorwaarde dat deze de in de inrichtingsstudie aangeduide gewenste 
ontwikkeling niet hypothekeren. Herbouw is enkel toegestaan wanneer deze 
ruimtelijk inpasbaar is met de doelstellingen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.  
 
Vergunningen voor groepswoningbouw kunnen slechts verleend worden wanneer in 
een eerste bouwfase minimum de helft van de in het inrichtingsplan beoogde 
bouwproject gerealiseerd wordt. 
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende 
bepalingen wordt voldaan: 

 De noodzakelijke lijninfrastructuren aangelegd zijn of gelijktijdig aangelegd worden;
 De aanleg van verharde (parkeerterreinen, terrassen, paden,…) en niet-verharde 

ruimten (tuinen, …) en de aanleg van de voetwegen en fietspaden opgenomen zijn 
in het plan;  

 Het project duidelijk uiting geeft aan het integreren van verschillende 
duurzaamheidsprincipes; 

 De op plan aangeduide maximum bebouwingspercentages, maximum 
verhardingspercentages en maximum bouwhoogten niet overschreden worden en 
de minimum begroeningspercentages gerealiseerd worden; 

 Het vereiste aantal woningen met inbegrip van de vereiste buitenruimten 
gerealiseerd wordt. 

 

 Bepalingen voor de nieuwe woongebouwen 
 In het (theoretische) dakvolume kan, wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan in 

de specifieke inrichtingeisen voor de verschillende kamers, een woonlaag 
toegestaan worden. De nuttige vloeroppervlakte van deze woonlaag is beperkt 
tot 50% van de nuttige vloeroppervlakte van de onderliggende bouwlaag; 

 
Wanneer er geopteerd wordt voor de aanleg van kelders of ondergrondse 
parkeerruimten moeten de effecten op de grondwaterstromingen onderzocht worden. 
Hiervoor wordt advies gevraagd bij de VMM en de beheerder van het kanaal. 
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Specifieke inrichtingeisen voor de kamer 1  
 
Alle woningen worden opgebouwd met leefruimten met tuinen of terrassen die op het zuiden of westen 
gericht zijn. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het aanbrengen 
van schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden 
geaccentueerd.  
 
Omwille van het garanderen van de privacy van de omliggende woningen is het niet wenselijk dat er 
leefruimten op de verdieping gecreëerd worden. De maximum kroonlijsthoogte wordt daarom beperkt tot 6 
meter. De maximum nokhoogte bedraagt eveneens 6 meter. Dit houdt in dat het hoogste punt van het dak 
niet hoger mag zijn dan 6 meter boven het maaiveld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Elke woning heeft een individuele grondgebonden buitenruimte met een oppervlakte van tenminste 

100m² en een directe relatie tussen tuin en openbaar domein; 
 Bergruimten in de grondgebonden buitenruimten kunnen toegestaan worden wanneer deze eenvormig 

zijn van opbouw, plaatsing en materiaalgebruik. Bij voorkeur worden deze gekoppeld en gesitueerd in 
het deel van de tuin dat zo ver mogelijk verwijderd is van de woning; 

 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende streekeigen hagen, eventueel 
versterkt met draadwerk  

 
Autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Dit kan geclusterd opgevat worden onder een gemeenschappelijk 
afdak of ondergronds. De bouw van garages in de gebouwen of op maaiveldniveau is niet toegestaan. Het 
totaal aantal gegroepeerde staanplaatsen bedraagt ten minste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele 
autostaanplaatsen in het woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk.  
 
 

 
 
 
 
 
 
- Bouwhoogte beperken 
 
- Schakering in gevels en 

bebouwing opleggen 
 
 
- Leefruimten op de verdieping 

niet toestaan 
- Zuidelijk gerichte woningen 

eisen 
- Grondgebonden 

buitenruimten opleggen 
 
 
- Plaatsing en hoogte van de 

constructies beperkt toestaan
 
 
 
 
 
 
 
 
- Afsluitingen met een 

natuurlijke erfscheiding  
 
 
 
 
 
- Autostaanplaatsen groeperen
 
- Individuele 

autostaanplaatsen in 
gebouwen niet toestaan 

 

 
2.1.3 Specifieke inrichtingeisen voor de verschillende kamers  
 
Bepalingen voor kamer 1  
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 Woongebouwen mogen opgetrokken worden met maximum twee bouwlagen;  
 Boven deze bouwlagen kan geen woonlaag in het dakvolume toegestaan 

worden; 
 De maximum kroonlijsthoogte bedraagt 6 meter. De maximum nokhoogte 

bedraagt eveneens 6 meter. 
 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 

de gevelwand; 
 Elke woning moet rechtstreeks van op het openbaar domein bereikbaar zijn 

met een individuele toegang;  
 Er mogen geen leefruimten op de verdieping voorzien worden; 
 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 

minimum 100m². 
 

 Bepalingen voor tuinen  
 Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden 

wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van 

de achterperceelgrens ingeplant worden.;  
 De vloeroppervlakte van deze constructies is beperkt tot maximum 12m²; 
 De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter; 
 Deze constructies moeten op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd 

worden. Slechts wanneer dit niet mogelijk is, kan daarvan afgeweken 
worden;   

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer deze: 
 bestaan uit draad- of hekwerk; 
 niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen zijn niet 

toegestaan; 
 Ondergrondse autostaanplaatsen kunnen toegestaan worden. 

 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten met uitzondering van bed & breakfast,  kunnen 

niet toegestaan worden. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 2  
 
Alle woningen worden opgebouwd als doorzonwoningen met ruimten die zowel op het kanaal als het 
zuidwesten gericht zijn. Dit houdt in dat elke woning ramen heeft aan de noord en zuidgevel van het 
gebouw. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het aanbrengen van 
schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden geaccentueerd. 
 
De breedte van het bouwvolume wordt beperkt. Enkel doorzonwoningen zijn wenselijk. De gevels van de 
bouwvlok moeten opgevat worden op een wijze dat geen ‘achterzijde’ gecreëerd wordt. Alle gevelwanden 
moeten op een kwaliteitsvolle wijze vorm gegeven worden. De wijze waarop dit gerealiseerd wordt, wordt 
gedetailleerd in de inrichtingstudie die bij de aanvraag gevoegd wordt. Het dakvolume kan op verschillende 
wijzen opgevat worden. 
 

 

 

 
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Bergruimten in de grondgebonden buitenruimten kunnen niet toegestaan worden; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk. 
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd in of onder de gebouwen. Het totaal 
aantal gegroepeerde staanplaatsen bedraagt ten minste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele 
autostaanplaatsen in het woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele 
autostaanplaatsen kunnen evenmin aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden. Individuele 
staanplaatsen onder een gemeenschappelijk dak (geclusterd parkeren) zijn evenmin toegestaan. Deze 
bepaling houdt niet in dat staanplaatsen niet individueel afgesloten kunnen worden. Het is niet wenselijk dat 
er een permanente nieuwe autoverbinding gerealiseerd wordt tussen de Brugstraat- en de Heuvelstraat. 
 
Gelet op de schaal van de publieke ruimte aan de passantenhaven is het verantwoordbaar dat de 
gebouwen in deze omgeving een hogere bouwhoogte hebben. De bouwhoogte van deze gebouwen kan 
gevat worden in een marge van 10 tot 12 meter. De bouwhoogte van hoofdgebouwen die verder van de 
passantenhaven verwijderd zijn moet gevat worden een marge van 7 tot 9 meter.  Wanneer gebouwen van 
verschillende hoogte op elkaar aansluiten is het wenselijk dat ruime hoogteverschillen gradueel 
opgevangen worden.  
 
De inrichtingstudie bepaalt op welke wijze complementaire activiteiten in het project geïntegreerd worden. 
Wanneer de inrichtingsstudie betrekking heeft op verschillende percelen worden de eigenaars van deze 
percelen geïnformeerd en betrokken in het opstellen van de inrichtingsstudie. De inrichtingsstudie geeft een 
raming van de beoogde totale vloeroppervlakte en duidt aan waar complementaire functies gesitueerd zijn 
en welk aandeel deze in de totale vloeroppervlakte beslaan.   

 
 
 
- Bouwhoogte beperken 
 
- Dakvolume mag in woning 

opgenomen worden 
 
 
 
 
 
- Schakering in gevels en 

bebouwing opleggen 
- Zuidelijk gerichte woningen 

eisen 
- Grondgebonden 

buitenruimten opleggen 
 
 
 
 
- Afsluitingen met een 

natuurlijke erfscheiding  
 
 
 
 
 
- Autostaanplaatsen 

ondergronds voorzien 
- Individuele 

autostaanplaatsen niet 
toestaan 

 
 
- Complementaire activiteiten 

toestaan 

 
Bepalingen voor kamer 2  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 Woongebouwen mogen opgetrokken worden met maximum drie bouwlagen 

(niveau maaiveld passantenhaven);  
 In het theoretisch dakvolume (gevormd door een hoek van 60° gemeten van de 

gevels van de gebouwen en met een hoogte van maximum 3,5 meter hoger 
dan de kroonlijst) kan één woonlaag toegestaan worden. Deze woonlaag kan 
opgevat worden als een individuele woning. De oppervlakte van deze 
woonlaag mag nooit meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van de 
onderliggende bouwlaag; 

 De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 10 meter (niveau maaiveld 
passantenhaven); 

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Elke woning moet opgebouwd worden met leefruimten die op het zuiden of 
westen gericht zijn; 

 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (één of meerdere terrassen) van minimum 
20m². 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Elke tuin moet aansluiten op het openbaar domein of een trage weg;  

 Vrijstaande constructies in de tuinen zijn niet toegestaan  
 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 

volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen moeten steeds ondergronds opgevat worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen zijn niet 

toegestaan;  
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten kunnen toegestaan worden wanneer deze nooit 

meer dan 40% van de totale (geraamde) netto vloeroppervlakte van alle 
gebouwen in de kamer beslaan. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 3 
 
Alle woningen worden opgebouwd met leefruimten met tuinen of terrassen die bij voorkeur het op zuiden of 
westen gericht zijn. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het 
aanbrengen van schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden 
geaccentueerd.  
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Bergruimten in de grondgebonden buitenruimten kunnen niet toegestaan worden; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk  
 
De hoogte van de bebouwing moet afgebouwd worden tot twee 
bouwlagen in de omgeving van een bestaand vergund gebouw van 
één of twee bouwlagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De binnenruimte moet gerealiseerd worden met bijzondere aandacht voor de relatie tussen particuliere en 
semi-publieke ruimten. Er moet een verbinding gecreëerd worden tussen de binnenruimte en het lineair 
park. Deze aspecten worden gedetailleerd in de inrichtingstudie die bij de aanvraag gevoegd wordt. 
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd onder de gebouwen. Het totaal 
aantal gegroepeerde staanplaatsen bedraagt ten minste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele 
autostaanplaatsen in het woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele 
autostaanplaatsen kunnen evenmin aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden of opgevat als 
individuele staanplaatsen onder een gemeenschappelijk dak. 
 
De inrichtingstudie bepaalt op welke wijze de beoogde functies in het project geïntegreerd worden. 
Wanneer de inrichtingsstudie betrekking heeft op verschuillende percelen worden de eigenaars van deze 
percelen geïnformeerd en betrokken in het opstellen van de inrichtingsstudie. De inrichtingsstudie geeft een 
raming van de beoogde totale vloeroppervlakte en duidt aan waar complementaire functies gesitueerd zijn 
en welk aandeel deze in de totale vloeroppervlakte beslaan.   
 

 
 
 
- Bouwhoogte beperken 
 
- Dakvolume mag als 

woonlaag ingericht worden 
 
 
 
 
 
 
- Schakering in gevels en 

bebouwing opleggen 
- Individuele herkenbaarheid 

van de woningen verzekeren 
- Minimum oppervlakte 

buitenruimten opleggen 
 
- Constructies in tuinen niet 

toestaan 
- Afsluitingen met een 

natuurlijke erfscheiding  
 
 
 
 
 
- Autostaanplaatsen 

ondergronds voorzien 
- Individuele 

autostaanplaatsen niet 
toestaan 

 
 
- Complementaire activiteiten 

toestaan  

 
Bepalingen voor kamer 3  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 Maximum 70% van de woongebouwen mogen opgetrokken worden met 

maximum drie bouwlagen (niveau maaiveld passantenhaven);  
 Minimum 30% van de woongebouwen mogen opgetrokken worden met 

maximum twee bouwlagen (niveau maaiveld passantenhaven);  
 In het dakvolume (gevormd door een hoek van 45° gemeten van de gevels van 

de gebouwen en met een hoogte van maximum 6 meter hoger dan de 
kroonlijst) kan één woonlaag toegestaan worden; 

 De kroonlijsthoogte is voor 70% van de gebouwen beperkt tot maximum 10 
meter (niveau maaiveld passantenhaven) en voor 30% van de gebouwen 
beperkt tot maximum 7 meter; 

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Elke woning moet beschikken over en grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (één of meerdere terrassen) van minimum 
20m²; 

 In de wand gericht naar het kanaal moet een opening voorzien worden die de 
binnenruimte verbindt met het lineair park. 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Vrijstaande constructies in de tuinen zijn niet toegestaan;  

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 
volgende bepalingen nageleefd wordt: 

 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen moeten steeds ondergronds opgevat worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen zijn niet 

toegestaan. 
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten kunnen toegestaan worden wanneer deze nooit 

meer dan 30% van de totale (geraamde) netto vloeroppervlakte van alle 
gebouwen in de kamer beslaan. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 4  
 
Alle woningen worden opgebouwd met leefruimten met tuinen of terrassen die bij voorkeur op het zuiden of 
westen gericht zijn. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het 
aanbrengen van schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden 
geaccentueerd.  
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Garages en gebouwen kunnen niet toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 Bergruimten en tuinhuisjes kunnen toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk.  
 
Het inrichtingsplan besteedt op en gedetailleerd wijze aandacht aan de relatie tussen de gebouwen en de 
Sportlaan en de inrichting van de ruimte tussen rooilijn en bouwlijn aan de zijde van de Sportlaan. Het is 
niet wenselijk dat parkeerplaatsen via de Sportlaan bediend kunnen worden, het is evenmin wenselijk dat er 
een conflict optreedt tussen voor en achtergevels aan de zijde van de Sportlaan. 
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Het totaal aantal gegroepeerde 
staanplaatsen bedraagt tenminste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele autostaanplaatsen in het 
woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele autostaanplaatsen kunnen evenmin 
aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden. Parkeerplaatsen kunnen in of onder het 
hoofdgebouw of onder een gemeenschappelijk dak (geclusterd parkeren) gecreëerd worden. 

 
 
 
 
- Bouwhoogte beperken 
 
- Dakvolume mag in woning 

opgenomen worden 
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bebouwing opleggen 
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- Afsluitingen met een 

natuurlijke erfscheiding  
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autostaanplaatsen niet 
toestaan 

 
 
 
- Complementaire activiteiten 

niet toestaan 

 
Bepalingen voor kamer 4  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 De woongebouwen mogen opgetrokken worden met maximum twee 

bouwlagen;  
 De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 7 meter; 
 In het dakvolume (gevormd door een hoek van 45° gemeten van de gevels van 

de gebouwen en met een hoogte van maximum 6 meter hoger dan de 
kroonlijst) kan één woonlaag toegestaan worden; 

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (bestaande uit één of meerdere terrassen) 
van minimum 15m². 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden 

wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van 

de achterperceelgrens ingeplant worden;  
 De vloeroppervlakte van deze constructies is beperkt tot maximum 12m²; 
 De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter; 
 Deze constructies moeten steeds op de zijdelingse perceelsgrens 

gebouwd worden. Slechts wanneer dit niet mogelijk is, kan daarvan 
afgeweken worden;  

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 
volgende bepalingen nageleefd wordt: 

 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2.00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen mogen inpandig en ondergronds voorzien worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen zijn niet 

toegestaan. 
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten met uitzondering van bed & breakfast, kunnen niet 

toegestaan worden. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 5  
 
De bestaande vrijstaande woningen kunnen steeds verbouwd en herbouwd worden.  
 
Alle woningen worden opgebouwd met leefruimten met tuinen of terrassen die bij voorkeur op het zuiden of 
westen gericht zijn. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het 
aanbrengen van schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden 
geaccentueerd.  
 
Minstens 75% van de woningen heeft een individuele toegang die rechtstreeks verbonden wordt met het 
maaiveld. Het betreft grondgebonden woningen of stapelwoningen (woningen op de verdieping) met een 
individuele voordeur waar door middel van een (al dan niet gemeenschappelijke trap) een onmiddellijke 
relatie bestaat tussen de buitenruimte en de toegang tot de woning.  
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Garages en gebouwen kunnen niet toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 Bergruimten en tuinhuisjes kunnen toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk.  
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Het totaal aantal gegroepeerde 
staanplaatsen bedraagt tenminste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele autostaanplaatsen in het 
woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele autostaanplaatsen kunnen evenmin 
aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden. Parkeerplaatsen kunnen in of onder het 
hoofdgebouw of onder een gemeenschappelijk dak (geclusterd parkeren) gecreëerd worden. 
 
Bij open of halfopen woningbouw mogen individuele parkeerplaatsen aanpalend aan het hoofdgebouw 
gecreëerd worden. Parkeervoorzieningen in het hoofdgebouw zijn niet wenselijk.  
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Bepalingen voor kamer 5  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 Woongebouwen mogen opgetrokken worden in open, halfopen of gesloten 

bebouwing met maximum twee bouwlagen;  
 Bij vrijstaande of halfopen woningbouw bedraagt de afstand van de zijgevel tot 

de zijdelingse perceelsgrens minimum 3 meter; 
 De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 7 meter; 
 Minstens 75% van de woningen heeft een individuele toegang die rechtstreeks 

verbonden wordt met het maaiveld; 
 Slechts wanneer er twee of meerdere percelen samengevoegd worden is 

groepswoningbouw en bouwen in gesloten bebouwing toegestaan; 
 In het dakvolume (gevormd door een hoek van 45° gemeten van de gevels van 

de gebouwen en met een hoogte van maximum 6 meter hoger dan de 
kroonlijst) kan één woonlaag toegestaan worden; 

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (bestaande uit één of meerdere terrassen) 
van minimum 15m². 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden 

wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van 

de achterperceelgrens ingeplant worden;  
 De vloeroppervlakte van deze constructies is beperkt tot maximum 12m²; 
 De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter; 
 Deze constructies moeten op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd 

worden. Van deze bepaling kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de aanpalende buur;  

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 
volgende bepalingen nageleefd wordt: 

 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen in groepswoningbouw moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen kunnen ondergronds opgevat worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen kunnen 

enkel toegestaan worden bij vrijstaande eengezinswoningen. 
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten met uitzondering van bed & breakfast, kunnen niet 

toegestaan worden. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 6  
 
De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het aanbrengen van 
schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden geaccentueerd. 
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Garages en gebouwen kunnen niet toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 Bergruimten en tuinhuisjes kunnen toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk  
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Het totaal aantal gegroepeerde 
staanplaatsen bedraagt tenminste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele autostaanplaatsen in het 
woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele autostaanplaatsen kunnen evenmin 
aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden. Parkeerplaatsen kunnen in of onder het 
hoofdgebouw of onder een gemeenschappelijk dak (geclusterd parkeren) gecreëerd worden. 
 
Bij open of halfopen woningbouw mogen individuele parkeerplaatsen aanpalend aan het hoofdgebouw 
gecreëerd worden. Parkeervoorzieningen in het hoofdgebouw zijn niet wenselijk. 

 
 
 
 
 
- Bouwhoogte beperken 
 
- Dakvolume mag in woning 

opgenomen worden 
 
 
 
- Schakering in gevels en 

bebouwing opleggen 
- Woningen herkenbaar maken
- Grondgebonden 

buitenruimten opleggen 
 
- Constructies in tuinen 

beperkt toestaan 
 
 
 
 
 
 
 
- Afsluitingen met een 

natuurlijke erfscheiding  
 
 
 
 
 
 
- Autostaanplaatsen 

ondergronds voorzien 
- Individuele 

autostaanplaatsen niet 
toestaan 

 
- Complementaire activiteiten 

niet toestaan 

 
Bepalingen voor kamer 6  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 De woongebouwen mogen opgetrokken worden met maximum twee 

bouwlagen;  
 De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 7 meter; 
 In het dakvolume (gevormd door een hoek van 45° gemeten van de gevels van 

de gebouwen en met een hoogte van maximum 6 meter hoger dan de 
kroonlijst) kan één woonlaag toegestaan worden; 

 Slechts wanneer er percelen samengevoegd worden is gesloten of halfopen 
bebouwing toegestaan; 

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (bestaande uit één of meerdere terrassen) 
van minimum 15m². 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden 

wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van 

de achterperceelgrens ingeplant worden;  
 De vloeroppervlakte van deze constructies is beperkt tot maximum 12m²; 
 De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter; 
 Deze constructies moeten op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd 

worden.  Van deze bepaling kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de aanpalende buur;  

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 
volgende bepalingen nageleefd wordt: 

 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen in groepswoningbouw moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen kunnen ondergronds opgevat worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen kunnen 

enkel toegestaan worden bij vrijstaande eengezinswoningen. 
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten met uitzondering van bed & breakfast, kunnen niet 

toegestaan worden. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 7  
 
Alle woningen worden opgebouwd met leefruimten met tuinen of terrassen die bij voorkeur op het zuiden of 
westen gericht zijn. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het 
aanbrengen van schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden 
geaccentueerd.  
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Garages en gebouwen kunnen niet toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 Bergruimten en tuinhuisjes kunnen toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk  
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Het totaal aantal gegroepeerde 
staanplaatsen bedraagt tenminste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele autostaanplaatsen in het 
woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele autostaanplaatsen kunnen evenmin 
aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden. Parkeerplaatsen kunnen in of onder het 
hoofdgebouw of onder een gemeenschappelijk dak (geclusterd parkeren) gecreëerd worden. 
 
De privacy van bestaande woningen moet te allen tijde gerespecteerd worden. De stedenbouwkundige 
vergunning kan steeds lasten omleggen tot het verplichten van een groenscherm tussen de nieuwe en de 
bestaande bebouwing. Het creëren van leefruimten op de verdieping, die daardoor inkijk hebben op 
bestaande tuinen van aanpalende percelen is niet wenselijk. Op deze locaties zijn enkel slaapkamers en 
andere niet-leefruimten wenselijk. Terrassen mogen niet uitkijken op bestaande tuinen. 
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Bepalingen voor kamer 7  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 Woongebouwen mogen opgetrokken worden met maximum twee bouwlagen;  
 De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 7 meter; 
 In het dakvolume (gevormd door een hoek van 45° gemeten van de gevels van 

de gebouwen en met een hoogte van maximum 6 meter hoger dan de 
kroonlijst) kan één woonlaag toegestaan worden; 

 Slechts wanneer er twee of meerdere percelen samengevoegd worden is 
bouwen in gesloten bebouwing toegestaan; 

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (bestaande uit één of meerdere terrassen) 
van minimum 15m². 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden 

wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van 

de achterperceelgrens ingeplant worden;  
 De vloeroppervlakte van deze constructies is beperkt tot maximum 12m²; 
 De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter; 
 Deze constructies moeten op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd 

worden.  Van deze bepaling kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de aanpalende buur;  

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 
volgende bepalingen nageleefd wordt: 

 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen kunnen ondergronds opgevat worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen zijn niet 

toegestaan. 
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten met uitzondering van bed & breakfast,  kunnen 

niet toegestaan worden. 
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Specifieke inrichtingseisen voor de kamer 8 
 
Alle woningen worden opgebouwd met leefruimten met tuinen of terrassen die bij voorkeur op het zuiden of 
westen gericht zijn. De verschillende woningen in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het 
aanbrengen van schakeringen in de gevelwand. Ook toegangen tot de woningen zijn herkenbaar en worden 
geaccentueerd. Minstens 50% van de woningen heeft een individuele toegang die rechtstreeks verbonden 
wordt met het maaiveld.  
 
In het dakvolume kan een woonlaag ingericht worden, Deze woonlaag moet echter deel zijn van en woning 
waarvan de leefruimten zich op een lager gelegen bouwlaag situeren.  
 
 Elke woning heeft een individuele buitenruimte met een minimum omvang van 20m²; 
 Garages en gebouwen kunnen niet toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 Bergruimten en tuinhuisjes kunnen toegestaan worden in de grondgebonden buitenruimten; 
 De afsluitingen tussen tuinen mogen enkel opgevat worden als levende hagen eventueel versterkt met 

draadwerk  
 
Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Het totaal aantal gegroepeerde 
staanplaatsen bedraagt tenminste 1,50 staanplaatsen per woning. Individuele autostaanplaatsen in het 
woongebouw (geïntegreerde garage) zijn niet wenselijk. Individuele autostaanplaatsen kunnen evenmin 
aanpalend aan de woongebouwen gecreëerd worden. Parkeerplaatsen kunnen in of onder het 
hoofdgebouw of onder een gemeenschappelijk dak (geclusterd parkeren) gecreëerd worden. 
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- Complementaire activiteiten 

niet toestaan 

 
Bepalingen voor kamer 8  
 
 Bepalingen voor nieuwe woongebouwen 
 Woongebouwen mogen opgetrokken worden met maximum twee bouwlagen;  
 De kroonlijsthoogte is beperkt tot maximum 7 meter;  
 In het dakvolume (gevormd door een hoek van 45° gemeten van de gevels van 

de gebouwen en met een hoogte van maximum 6 meter hoger dan de 
kroonlijst) kan een woonlaag toegestaan worden wanneer deze deel is van een 
woning op de eerste verdieping;  

 Woningen moeten herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in 
de gevelwand; 

 Minimum de helft van de woningen moet rechtstreeks van op het openbaar 
domein bereikbaar zijn met een individuele toegang;  

 Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van 
minimum 100m² of een buitenruimte (bestaande uit één of meerdere terrassen)  
van minimum 15m². 

 
 Bepalingen voor tuinen  
 Elke tuin moet aansluiten op het openbaar domein of een trage weg;  
 Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden 

wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt: 
 Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van 

de achterperceelgrens ingeplant worden;  
 De vloeroppervlakte van deze constructies is beperkt tot maximum 12m²; 
 De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter; 
 Deze constructies moeten op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd 

worden.  Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden mits 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanpalende buur;  

 Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de 
volgende bepalingen nageleefd wordt: 

 deze bestaan uit draad- of hekwerk; 
 zijn niet hoger zijn dan 2,00 meter; 
 zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende 

groenelementen deel van zijn. 
 

 Bepalingen voor de autostaanplaatsen 
 Autostaanplaatsen moeten steeds gegroepeerd worden; 
 Er moeten minimum 1,5 autostaanplaatsen per woning gecreëerd worden; 
 Autostaanplaatsen kunnen ondergronds opgevat worden;  
 Individuele autostaanplaatsen in de woongebouwen of bijgebouwen zijn niet 

toegestaan. 
 
 Bepalingen voor complementaire activiteiten 
 Complementaire activiteiten met uitzondering van bed & breakfast,  kunnen 

niet toegestaan worden. 
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Richtinggevende bepalingen 
Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten 

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 
§ 2.1.4 Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
 
Het aanbieden van ruimtelijke kwaliteit is een basisvereiste voor het functioneren van een hoogwaardige 
omgeving als een aantrekkelijke en dynamische (semi-) publieke ruimten. De aantrekkelijkheid wordt 
bepaald door de bebouwde en niet- bebouwde ruimte. Een centrale doelstelling in de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling is het structureren van de openbare ruimte. De inrichting van het park en de openbare ruimten 
zijn bepalend voor de kwaliteit van de woonomgeving.  Het is daarom erg belangrijk om de inrichting en de 
wanden van de openbare ruimten goed aan te leggen en te verzorgen. De concrete inrichting van de 
publieke ruimte is een vereiste voor het bereiken van de gewenste beeld- en belevings- en 
gebruikskwaliteit. 
 
De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door perspectieven en zichtlijnen, de relatie tussen tuinen en 
openbaar domein en de zuidwestelijke oriëntatie van de woningen.  De gevels van de nieuwe gebouwen 
worden opgebouwd in functie van een relatie naar de publieksgebonden verblijfsruimte of de openbare weg. 
 
Gelet op de wenselijkheid van het toepassen van duurzaamheidprincipes in het bouwen is het wenselijk dat 
er voldoende aandacht besteed wordt aan luchtcirculatie en isolatie met doel het energieverbruik (zomer-
winter) zoveel mogelijk te beperken. De isolatiewaarde van de woningen mag niet meer bedragen dan K30.  
 
Op de gebouwen kunnen constructies geplaatst worden. Louter functionele constructies worden aan het 
oog onttrokken. Zonnepanelen kunnen echter steeds zichtbaar aangebracht worden. Zichtbare zijgevels op 
het dakniveau worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels. 
 
Reclamepanelen zijn niet toegelaten.  
 
Door de groenvoorzieningen, draadafsluitingen en hekwerk langs paden en wegen op te nemen in het  
openbaar domein wordt een eenvormigheid in aanleg en beheer verzekerd. 

 

 
 
 

- Inrichtingsstudie als 
afwegingskader 

 
 
 
- Kwaliteitsvolle gevelopbouw 

garanderen 
- Constructies beperken en 

aan het oog onttrekken 
 
 

- Kwaliteitsvolle zijgevels 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Enkel kleinschalige en 

kwalitatieve gegroepeerde 
parkeerterreinen toestaan 

 
 
- Reclame en publiciteit niet 

toelaten 
 

 
2.1.4 Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
 
De inrichtingsstudie bevat een beschrijving van de ordening van het plangebied. De 
inrichtingsstudie duidt aan op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd en 
gewaarborgd wordt.  
 
Belangrijke aandachtspunten zijn:  
 De wijze waarop de gevels gericht op de publieksgebonden ruimten een sterke 

ruimtelijke relatie met deze ruimte aangaan.  
 De wijze waarop louter functionele constructies verbonden aan de woningen aan 

het oog onttrokken worden (liftkokers, antennes, luchtverversers, …) 
Zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn vrijgesteld van deze 
bepaling.  

 De wijze waarop zichtbare zijgevels uitgevoerd worden. Deze moeten uitgevoerd 
worden in  materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels.  

 De wijze waarop ondergeschikte infrastructuur en constructies eigen aan de 
bestemming opgericht worden (omheiningen, verlichtingspalen, 
verdeelkasten,…) wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende 
voorwaarden. Deze infrastructuur of constructies moeten bestaan uit duurzame 
materialen en deze moeten op een kwaliteitsvolle wijze in het woonproject 
worden.  

 De wijze waarop gegroepeerde parkeerterreinen aangelegd worden. Deze 
kunnen vergund worden wanneer deze kleinschalig opgevat worden. Dit kan 
aanpalend aan gebouwen, gegroepeerd onder een luifel, in of onder de 
gebouwen. Alle gegroepeerde parkeerterreinen moeten kwalitatief ingericht 
worden met aandacht voor groenvoorzieningen.  

 
Het aanbrengen van publiciteit en/of reclamepanelen kan niet toegestaan worden. 
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Richtinggevende bepalingen 
Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten 

Verordenende bepalingen 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 
 

§ 2.1.5 Bepalingen met betrekking tot het beheer  
 
Alle voor het publiek toegankelijke gebieden worden publieke ruimten genoemd. Het gebruik en de 
inrichting van de verschillende publieke ruimten varieert echter sterk. De publieke ruimten omheen de kerk  
varieert sterk van het semi-publieke binnenerf en de steegjes die naar de tuinen en huizen leiden.  Bij de 
keuze van materialen voor de aanleg van deze ruimte wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van 
een goed beheer en onderhoud. Belangrijke aandachtspunten zijn: een lange levensduur, een mooie 
uitstraling en een veilige omgeving. Een beheersbaar (semi) openbaar gebied is een van de voorwaarden 
voor een aantrekkelijk en woongebied.  
 
De publieke ruimten moeten zowel door bewoners als door bezoekers als veilig ervaren worden. Bij het 
ontwerp van gebouwen en de openbare ruimte wordt daarom aandacht besteed aan ongewenst gedrag, 
overlast, overtredingen en mogelijke ongevallen. Zo verhoogt een sterke visuele relatie tussen de 
activiteiten in de gebouwen de openbare ruimte de betrokkenheid en de sociale controle. Andere 
belangrijke aspecten zijn: 

- de overzichtelijkheid van de publieke ruimte met zichtlijnen en oriëntatiepunten; 
- de attractiviteit van de omgeving welke sterk bepaald wordt door vormgeving, materiaalgebruik 

en verlichting; 
- controle en toezicht bepaald door de betrokkenheid; 
- het algemeen onderhoud,… 

 
De verhardingen worden bij voorkeur gekenmerkt door soberheid, duurzaamheid en onderhouds-
vriendelijkheid. Beplantingen en water zijn onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Hoe verder 
verwijderd van het kerkplein, hoe groter het aandeel beplantingen. Het is wenselijk om een variatie aan 
beplantingen toe te passen, dit zowel in bomen, heesters, bodembedekkers. De plantkeuze moet duurzaam 
zijn. In deze omgeving duidt dit op weinig onderhoud vragend, bestand tegen zwerfvuil en betreding, sociaal 
veilig en gebruiksvriendelijk. De aanplantingen accentueren het onderscheid tussen de verschillende 
soorten van publieke ruimten: verblijfsruimte, parkeerruimten, fiets- en  wandelwegen,…. 
 
Water blijft zoveel mogelijk zichtbaar. De wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de aard van de 
publieke ruimte. In de verblijfsruimte is een formele integratie (kanaaltjes…) meer wenselijk, in de niet-
verharde omgeving kunnen wadi’s en grachten het water zoveel mogelijk bufferen en in de bodem laten 
infiltreren. Om geen bijkomend afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde 
oppervlakte in verharde ondoordringbare oppervlakten moet bij elke bouwproject de nodige ruimte voorzien 
worden voor waterinfiltratie of waterberging. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater is van toepassing. Voor openbare wegenis, daken en andere verharde oppervlakten die niet 
onder de modaliteiten van de gewestelijke verordening vallen zijn volgende maatregelen verplicht: 

o Aanleg van gescheiden stelsel voor nieuwe infrastructuren; 
o Hergebruik van hemelwater, indien dit onmogelijk is wordt er in eerste instantie de maximale 

infiltratie van hemelwater vooral afkomstig van daken beoogd afhankelijk van de infiltratiecapaciteit 
van de grond en in tweede instantie de eventuele infiltratie of buffering van hemelwater afkomstig 
van andere verharde oppervlakten. 

 
De verlichting van de publieke ruimten wordt opgevat met oog op het beperken van het energiegebruik 
(duurzaamheidsprincipes) en de voorkomen van lichthinder.  

 
 

 
- Veilige ruimten aanleggen 
 
 
 
- Inrichting richten op het 

beperken van het beheer 
 
 
 
 
 
- Ruimte voor integraal 

waterbeheer  
 
 
- Een beheerder voor 

groenvoorzieningen langs het 
openbaar domein  

 
 

 
2.1.5 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
De ruimte moet ingericht en beheerd wordt met oog op het creëren van een zo hoog 
mogelijke sociale veiligheid en een zo hoog mogelijke beeld-, belevings-, en 
verblijfskwaliteit.   
 
De inrichting en aanleg van de publieke verblijfsruimten en functionele terreinen 
moet gericht zijn op een beperkt onderhoud, een lange levensduur, een blijvende 
mooie uitstraling en een veilige omgeving.  
 
Deze ruimten moeten voorzien worden met beplantingen, watervoorzieningen en 
straatmeubilair.  
 
Al het water van daken moet opgevangen worden in hemelwaterputten welke 
verbonden worden met wadi’s of infiltratiebekkens.   
 
De groenvoorzieningen langs wegen en paden worden beheerd door één 
beheerder.  
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§ 2.2.1 Algemene bepalingen 
 
Het gebied verbindt de passantenhaven met de open ruimten en het netwerk van trage wegen.  Het gebied 
heeft een hoge landschappelijke waarde. Het is wenselijk dat waarde behouden wordt.  

 
 
 
 
 
 

- Bescherming van een 
parklandschap  

 

Artikel 2.2: Park 
 
2.2.1 Bestemming 
 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 
het natuurlijk milieu en landschapswaarden. Binnen dit parkgebied is recreatief 
medegebruik een nevenfunctie. 
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘overig groen’.  

 
 
§ 2.2.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
 
Dit park moet aangelegd worden op een wijze dat er een aangename recreatieve verbinding gerealiseerd 
wordt tussen de passantenhaven en de gemeentelijke recreatiezone. Het park is tevens deel van een 
groene gordel rond de kern van Bocholt.  Het is wenselijk dat er een alternatief geboden wordt voor het 
stockeren van de boomstammen op het tracé van de oude kanaalarm. Hiervoor wordt er in het park, 
aanpalend aan de bestaande houtzagerij een zone voorzien. De stockage kan als scherm opgevat worden 
tussen het natuurlijke landschap en de bedrijfsgebouwen.  
 
Het parkbeheer moet gericht zijn op een behoud van de landschappelijke en esthetische waarden van de 
oude kaanalarm en de zoom van het kanaal. 
 
Om een geslaagde inrichting te verzekeren is het vereist dat er een inrichtingsstudie opgesteld wordt. 
Volgende activiteiten moeten vergund kunnen worden: 
 
 Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als parkgebied moet mogelijk zijn. 

 Alle werken, handelingen, functiewijzigingen, inrichtingen en voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor 
het instandhouden, het beschermen het herstellen en het ontwikkelen van natuur en 
landschapswaarden moet mogelijk zijn; 

 Kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk maken en recreatief medegebruik moet mogelijk 
zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt; 

 De aanleg van onverharde of verharde waterdoorlatende paden voor niet gemotoriseerd recreatief 
verkeer (wandelen, fietsen, spelen, …)  moet mogelijk zijn; 

 Het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande openbare wegenis en bestaande leidingen 
moet mogelijk zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden 
wordt; 

 Werken en handelingen in functie van het beheersen van overstromingen of het voorkomen van 
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden moet mogelijk zijn voor zover de 
hoofdfunctie niet in het gedrang wordt gebracht; 

 
Voor werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn voor het 
beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en bekkenbeheersplannen als afwegingselement gehanteerd bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen en 
wijzigingen. 
 
Vaste terrassen worden gekenmerkt door tafels en stoelen met of zonder parasols omgeven door een wand 
met of zonder bevloering op het voetpad of de parkeerstrook. 
 

 
 
 
 

- Geen bebouwing of 
verhardingen voor 
gemotoriseerd verkeer 
toelaten 

- Enkel activiteiten voor de 
inrichting en het beheer van 
het park en recreatief gebruik 
toelaten. 

- Maatregelen en activiteiten 
voor de inrichting om 
wateroverlast te voorkomen. 

 

 
2.2.2 Inrichting  
 
Bestaande grondgebonden landbouwactiviteiten kunnen verder gezet worden. 
Bouwvergunning met betrekking tot deze activiteit kunnen echter niet verleend 
worden.  
 
Alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen in het plangebied moeten 
vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel bevat 
voor verdere ordening van het parkgebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van 
het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt 
als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties in overeenstemming 
met de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De 
inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht 
van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dit 
document duidt aan op welke wijze het park ontwikkeld wordt en hoe deze invulling 
kadert in de gewenste ontwikkeling in het gehele plangebied met oog op het de 
fasering, de toegankelijkheid, het gebruik, het beheer en de ruimtelijke kwaliteit.  
 
In de delen van het park die aangeduid zijn met de lijnarcering  
in overdruk is de opslag van niet gezaagde bomen ten behoeve  
van de houtzagerij toegestaan. Bomen kunnen gestapeld  
worden tot een hoogte van maximum 4 meter.  
 
In de delen van het park die aangeduid zijn met de puntarcering 
 in overdruk is het plaatsen van vaste terrassen ten  
behoeve van horeca toegestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen 
zijn vergunbaar: 
1. werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig 

of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de 
natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; 

2. werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig 
zijn voor het beheersen van periodieke overstromingen of het voorkomen van 
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover deze 
worden uitgevoerd volgens de technieken van natuurtechnische milieubouw en 
passen binnen een integraal waterbeheer; 

3. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet 
toegankelijk maken van het natuurgebied voor publiek; het aanbrengen van 
kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie of recreatief medegebruik; 
het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer. 
Verharde paden moeten worden aangelegd in waterdoorlatende verharding; 

 

4. het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare als private wegenis en 
nutsleidingen. Bestaande wegenis en nutsleidingen kunnen verplaatst worden 
voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en 
de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare veiligheid of 
de volksgezondheid. 

 
De genoemde werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en zijn slechts 
toegelaten voor zover de uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting kan 
veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van het gebied of van de speciale 
beschermingszone te beschouwen gebieden zoals bedoeld in het decreet 
natuurbehoud.  
 

a  
 
 
- Eén beheerder voor het 

parkgebied 
 
 

 
2.2.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
Het beheer van het parkgebied moet uitgevoerd worden door één gebiedsbeheerder 
welke alle aspecten van een goed natuurbeheer deskundig kan uitvoeren.  
 
Het parkbeheer moet uitgevoerd worden op basis van een duurzaam en harmonisch 
groenbeheer zoals bepaald in de richtlijnen van het bevoegde Vlaamse Agentschap.
 
De gearceerde delen kunnen van dit beheer uitgesloten worden. 
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§ 2.3.1 Algemene bepalingen 
 
Dit gebied is aangeduid voor het gefaseerd ontwikkelen de passantenhaven. De gebied aan de oude 
kanaalarm en de bestaande werkplaats kunnen opgenomen worden o, de ontwikkeling van de 
passantenhaven. De ontwikkeling van dit gebied moet de gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling van 
Bocholt ondersteunen en stimuleren. 
 
De gewenste ontwikkeling wordt gekenmerkt door: 

- Een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit;  
- Een integratie van de trage wegen, het park en de watergebonden functies; 
- Het versterken van de relatie tussen de oude kanaalarm en het kanaal; 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Gebied voor toeristisch-
recreatieve ontwikkelingen 

-  
- Complementaire activiteiten 

sterk beperken 
 
- Storende bestemmingen niet 

toelaten 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.3: Passantenhaven 

 
 
2.3.1 Bestemming 
 
Dit gebied is bestemd voor de ontwikkeling van de passantenhaven. Activiteiten 
welke duidelijk verbonden zijn met watergebonden toerisme een recreatie kunnen 
toegelaten worden. Het betreft onder meer horeca, bedrijvigheid en kleinhandel 
welke functioneel sterk verbonden zijn met watergebonden transport of 
watergebonden toerisme en recreatie. Vergunningen kunnen enkel verleend worden 
wanneer deze activiteiten de draagkracht van de omgeving niet overschrijden. 
 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
 Kantoren en diensten;  
 Woonontwikkeling andere dan een conciërgewoning;  
 Industriële productie en verwerking van goederen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie; 
 Afvalverwerking en recyclage; 
 Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). 
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘recreatie.  
 

 

§ 2.3.2. Inrichting en bebouwing 
 
Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met betrekking tot nieuwbouw moet verantwoord worden 
met een inrichtingsplan. Dit plan duidt aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk geïntegreerd wordt en welke 
ruimtelijke en functionele relaties bestaan. Dit plan duidt aan hoe het ontwerp ingepast wordt in de 
kwalitatieve inrichting van het gebied zoals opgenomen in de visie, randvoorwaarden, afwegingscriteria en 
de referentiebeelden uit de toelichtingsnota en hoe duurzaamheidsprincipes geïmplementeerd worden. Het 
inrichtingsplan hanteert schetsen en tekeningen om het voorkomen en de inrichting duidelijk weer te geven. 
 
De ontsluiting kan opgevat worden langs de oude kanaalarm of het op plan aangeduide parkeerterrein. De 
tweede optie geniet de voorkeur daar deze de woonomgeving in de Schippersstraat niet bedreigt en de 
beleving van de trage weg langs de oude kanaalarm niet stoort.  
 
Nieuwe stedenbouwkundige initiatieven moeten leiden tot een hogere ruimtelijke en toegankelijkheid van de 
omgeving. Vergunningsaanvragen voor gebouwen en terreinen hebben daarom ook oog voor en betrekking 
op de omgevingsaanleg (publieksgebonden buitenruimten en de gegroepeerde autostaanplaatsen). De niet-
bebouwde delen van de passantenhaven moeten ruimtelijk geïntegreerd worden met het park. De (semi) 
publieke ruimten worden gestructureerd door een fijnmazig netwerk van trage wegen.  
 
Gelet op de schaal van de bestaande loods is het verantwoordbaar dat nieuwe gebouwen aan de omgeving 
toegevoegd worden. De bouwhoogte van deze gebouwen is ondergeschikt aan deze van de loods. De 
hoogte kan gevat worden in een marge van 5 tot 7 meter. De bouwhoogte van hoofdgebouwen die verder 
van de loods verwijderd zijn moet gevat worden een marge van 3 tot 6 meter. Wanneer gebouwen van 
verschillende hoogte op elkaar aansluiten is het wenselijk dat ruime hoogteverschillen gradueel 
opgevangen worden. Autostaanplaatsen worden beperkt. Er is ruimte voor deze in het aanpalende 
parkeerterrein. Functiegebonden autostaanplaatsen worden bij voorkeur voorzien in de onmiddellijke 
nabijheid van de gebouwen. 

 
 
 
- Inrichtingsplan is 

noodzakelijk 
 
- Ontsluiting garanderen 
 
 
 
 
- Bebouwing en verharding 

beperken, relatie met 
omgeving verzekeren 

 
 
 
 
- Droogdokken behouden 
 
- Conciërgewoning toestaan 
 
- Individuele 

autostaanplaatsen beperkt 
toestaan 

 

 
2.3.2 Inrichting en bebouwing  
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende 
bepalingen wordt voldaan: 
 Vergunningen kunnen enkel afgeleverd worden wanneer: 
 De noodzakelijke lijninfrastructuren aangelegd zijn of gelijktijdig aangelegd 

worden; 
 De aanleg van de niet-bebouwde verharde en niet-verharde ruimte en de 

aanleg van de voetwegen en fietspaden opgenomen zijn in het plan;  
 Het project duidelijk uiting geeft aan de integreren van verschillende 

duurzaamheidsprincipes; 
 De op plan aangeduide maximum bebouwingspercentages, maximum 

verhardingspercentages en maximum bouwhoogten niet overschreden worden 
en de minimum begroeningspercentages gerealiseerd worden; 

 

 Bepalingen voor gebouwen 
 Nieuwe gebouwen kunnen enkel opgetrokken worden wanneer de 

(droog)dokken behouden worden; 
 De bouw van een conciërgewoning kan toegelaten worden wanneer de netto-

vloeroppervlakte beperkt is tot 120m² en deze woning geïntegreerd is in een 
hoofdvolume. 

 Bepalingen voor de omgevingsaanleg 
 De aanleg van parkeervoorzieningen kan enkel toegestaan worden voor 

personeel en / of bewoning. 
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§ 2.3.3 Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
 
Het aanbieden van ruimtelijke kwaliteit is een basisvereiste voor het creëren van een aantrekkelijke 
toeristisch-recreatieve omgeving.  De aantrekkelijkheid wordt bepaald door de relatie tussen de bebouwde 
ruimte en het nabijgelegen park. De relatie met het kanaal en de trage wegen moet geaccentueerd worden. 
 
De ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door perspectieven en zichtlijnen, de relatie tussen tuinen en 
openbaar domein en de zuidwestelijke oriëntatie van de woningen.  De gevels van de nieuwe gebouwen 
worden opgebouwd in functie van een relatie naar de publieksgebonden verblijfsruimte of de openbare weg. 
 
Louter functionele constructies worden aan het oog onttrokken. Zonnepanelen kunnen echter steeds 
zichtbaar aangebracht worden. Zichtbare zijgevels op het dakniveau worden uitgevoerd in materialen 
gelijkwaardig aan deze van de gevels. 
 
Reclamepanelen zijn niet toegelaten. Uithangborden kunnen toegelaten worden.   
 
Door de groenvoorzieningen, draadafsluitingen en hekwerk te richten op deze welke aangelegd zijn in het 
parkgebied eenvormigheid in aanleg en beheer verzekerd. 

 

 
 
 

- Kwaliteitsvolle gevelopbouw 
garanderen 

 
- Constructies beperken en 

aan het oog onttrekken 
 
 
 
 
- Enkel kleinschalige en 

kwalitatieve gegroepeerde 
parkeerterreinen toestaan 

 
 
 
 
- Reclame en publiciteit niet 

toelaten 
 

 
2.3.3 Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
 
De ruimtelijke relatie tussen de gebouwen en ruimten van de passantenhaven en 
het park moet geaccentueerd worden.  
 
Louter functionele constructies verbonden aan de woningen, moeten aan het oog 
onttrokken worden. Het betreft liftkokers, antennes, luchtverversers, … 
Zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn vrijgesteld van deze bepaling. 
Alle gevels op worden uitgevoerd in materialen bedoeld voor de eindafwerking van 
gevels van gebouwen.  
 
De bestaande loods kan enkel verbouwd en uitgebreid worden mits dit leidt tot een 
meer hogere beeldkwaliteit en een geslaagde ruimtelijke inpassing. 
 
In de gehele zone kunnen ondergeschikte infrastructuur en constructies eigen aan 
de bestemming opgericht worden (omheiningen, verlichtingspalen, 
verdeelkasten,…) wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden: 
 De infrastructuur of constructies bestaan uit duurzame materialen;  
 De infrastructuur of constructies worden en op een kwaliteitsvolle wijze 

gerealiseerd.  
 
Het aanbrengen van publiciteit en/of reclamepanelen kan niet toegestaan worden. 
Uithangborden kunnen wel toegestaan worden. 
 

 
 

§ 2.3.4 Bepalingen met betrekking tot het beheer  
 
Ruimten die frequent door het publiek bezocht worden, worden aangelegd met oog op een eenvoudig 
beheer, een lange levensduur, een mooie uitstraling en een veilige omgeving. Dit zijn belangrijke 
voorwaarden voor het creëren van een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve omgeving. Bij het ontwerp van 
gebouwen en de niet-bebouwde ruimte wordt tevens aandacht besteed aan ongewenst gedrag, overlast, 
overtredingen en mogelijke ongevallen. Zo verhoogt een sterke visuele relatie tussen de activiteiten in de 
gebouwen de openbare ruimte de betrokkenheid en de sociale controle. Andere belangrijke aspecten zijn: 
- de overzichtelijkheid van de publieke ruimte met zichtlijnen en oriëntatiepunten; 
- de attractiviteit van de omgeving welke bepaald wordt door vormgeving en, materiaalgebruik; 
- controle en toezicht bepaald door de betrokkenheid; 
- het algemeen onderhoud,… 

 
De verhardingen worden bij voorkeur gekenmerkt door soberheid, duurzaamheid en onderhouds-
vriendelijkheid. De plantkeuze moet duurzaam zijn. In deze omgeving duidt dit op weinig onderhoud 
vragend, bestand tegen zwerfvuil en betreding, sociaal veilig en gebruiksvriendelijk. Om geen bijkomend 
afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in verharde ondoordringbare 
oppervlakten moet bij elke bouwproject de nodige ruimte voorzien worden voor waterinfiltratie of 
waterberging. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van 
toepassing. Voor openbare wegenis, daken en andere verharde oppervlakten die niet onder de modaliteiten 
van de gewestelijke verordening vallen zijn volgende maatregelen verplicht: 

 Aanleg van gescheiden stelsel voor nieuwe infrastructuren; 
 Hergebruik van hemelwater, indien dit onmogelijk is wordt er in eerste instantie de maximale 

infiltratie van hemelwater vooral afkomstig van daken beoogd afhankelijk van de infiltratiecapaciteit 
van de grond en in tweede instantie de eventuele infiltratie of buffering van hemelwater afkomstig 
van andere verharde oppervlakten. 

 
 

 
- Veilige ruimten aanleggen 
 
 
 
- Inrichting richten op het 

beperken van het beheer 
 
 
 
 
 
- Ruimte voor integraal 

waterbeheer  
 
 
 

 
2.3.4 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
De ruimte moet ingericht en beheerd wordt met oog op het creëren van een zo hoog 
mogelijke sociale veiligheid en een zo hoog mogelijke beeld-, belevings-, en 
verblijfskwaliteit.   
 
De inrichting en aanleg van terreinen gericht op een frequent publiek bezoek moet 
opgevat worden met oog op een beperkt onderhoud, een lange levensduur, een 
blijvende mooie uitstraling en een veilige omgeving.  
 
Deze ruimten moeten voorzien worden met beplantingen, watervoorzieningen en 
straatmeubilair.  
 
Al het water van daken moet opgevangen worden in hemelwaterputten welke 
verbonden worden met wadi’s of infiltratiebekkens.   
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§ 2.4.1 Algemene bepalingen 
 
Dit gebied is aangeduid voor de mogelijke herontwikkeling van de sportcluster. Het gebied is bijzonder goed 
gesitueerd om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Bocholt verder ondersteunen en 
stimuleren. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling beoogt het creëren van diverse functies zoals woningen, 
handel, diensten en horeca. De bestaande gemeenschapsvoorzieningen kunnen behouden blijven, 
verbouwd worden of wijzigen. De aanleg van nieuwe publieke ruimten en van waardevolle groenstructuren 
moet in het plan ogenomen worden. 
De gewenste ontwikkeling wordt gekenmerkt door: 

- Een hoge bouwdichtheid: Omwille van de centrale ligging en de nood aan ruimte wordt gepleit 
voor een ontwikkeling met een vrij hoge densiteit;  

- Het verweven van andere functies: De zone sluit aan bij het kernwinkelgebied van Bocholt 
waardoor de site naast woningbouw of gemeenschapsvoorzieningen, ook in aanmerking komt 
voor complementaire functies zoals diensten, handel en horeca; 

- Omwille van de bestaande functie en de onduidelijkheid van de ontwikkeling is het niet 
wenselijk dat de ontwikkeling van het project over verschillende fases gespreid wordt. 

 

 
 
 
 
 
 

- Gebied voor nieuwe 
centrumontwikkelingen 

 
- Verschillende activiteiten 

toelaten 
 
- Storende activiteiten niet 

toelaten 
 
 
 
 

Artikel 2.4: Verwevingszone 
 
2.4.1 Bestemming 
 
Dit gebied is bestemd voor de (her)ontwikkeling van een centrumomgeving waar 
verschillende functies al dan niet verweven kunnen gerealiseerd worden.  
 

In deze zone kunnen zowel woningen, gemeenschapsvoorzieningen, horeca, 
diensten en kleinhandelszaken toegelaten worden. 
 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
 Industriële productie en verwerking van goederen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie; 
 Afvalverwerking en recyclage; 
 Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). 
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘wonen’.  
 

 
 
§ 2.4.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met betrekking tot nieuwbouw moet verantwoord worden 
met een inrichtingsplan. Dit plan duidt aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk geïntegreerd wordt en welke 
ruimtelijke en functionele relaties bestaan. Dit plan duidt tevens aan hoe het ontwerp ingepast wordt in de 
gewenste kwalitatieve inrichting van het gebied zoals opgenomen in de visie, randvoorwaarden, 
afwegingscriteria en de gehanteerde referentiebeelden uit de toelichtingsnota en hoe duurzaamheids- 
principes geïmplementeerd worden. Het inrichtingsplan hanteert schetsen en tekeningen om het voorkomen 
en de inrichting van de omgeving duidelijk weer te geven. In het volledige plangebied moeten woningen 
opgenomen worden. Woningen moeten beschikken over een buitenruimte. 
 
Nieuwe stedenbouwkundige initiatieven moeten leiden tot een hogere ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 
Vergunningsaanvragen voor gebouwen en terreinen hebben daarom ook oog voor en betrekking op de 
omgevingsaanleg (publieksgebonden buitenruimten en autostaanplaatsen). De aanleg van de (semi) 
publieke ruimten is een integraal deel van de ontwikkeling. De niet-bebouwde delen worden ingericht als 
moeten gelijktijdig met de bebouwing gerealiseerd worden. Een fasering van de bebouwing kan toegestaan 
worden.  
 
De verschillende functies in de gebouwen zijn bij voorkeur herkenbaar door het aanbrengen van 
schakeringen in de gevelwand. Bij groepswoningbouw worden autostaanplaatsen steeds gegroepeerd. Het 
totaal aantal gegroepeerde staanplaatsen bedraagt ten minste 1,50 staanplaatsen per woning.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Aanleg niet bebouwde ruimte 
opleggen  

- Duurzaamheid 
implementeren 

- Parkeerbehoefte opvangen. 
 

 
2.4.2 Inrichting  
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende 
bepalingen wordt voldaan: 
 Vergunningen kunnen enkel afgeleverd worden wanneer: 
 De aanleg van de niet-bebouwde verharde en niet-verharde ruimte en de 

aanleg van de voetwegen en fietspaden opgenomen zijn in het plan en 
gelijktijdig aangelegd worden;  

 Het project duidelijk uiting geeft aan de integreren van verschillende 
duurzaamheidsprincipes; 

 De op plan aangeduide maximum bebouwingspercentages, maximum 
verhardingspercentages en maximum bouwhoogten niet overschreden worden 
en de minimum begroeningspercentages gerealiseerd worden; 

 De parkeerbehoefte op het eigen terrein opgevangen wordt;  
 Verschillende functies op een geslaagde wijze verweven worden. 
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§ 2.4.3 Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
 
De mogelijke inrichting wordt gericht op een lange levensduur, een mooie uitstraling en een veilige 
omgeving. Een beheersbaar (semi) openbaar gebied is een van de voorwaarden voor een aantrekkelijk en 
woongebied.  
 
De verhardingen worden bij voorkeur gekenmerkt door soberheid, duurzaamheid en onderhouds-
vriendelijkheid. Beplantingen en water zijn onderdeel van de inrichting van het gebied.  

 
 
 
- Inrichting richten op een hoge 

kwaliteit 
 
 
 
 
 
- Ruimte voor integraal 

waterbeheer  
 
 
 

 
2.4.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
De ruimte moet ingericht en beheerd wordt met oog op het creëren van een zo hoog 
mogelijke beeld-, belevings-, en verblijfskwaliteit.   
 
De inrichting en aanleg van de publieke verblijfsruimten en functionele terreinen 
moet gericht zijn op een beperkt onderhoud, een lange levensduur, een blijvende 
mooie uitstraling en een veilige omgeving.  
 
Al het water van daken moet opgevangen worden in hemelwaterputten welke 
verbonden worden met wadi’s of infiltratiebekkens.   
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§ 2.5.1 Algemene bepalingen 
 
Het gebied sluit aan bij de passantenhaven en de nieuwe geplande woonontwikkelingen.  

 
 
 
 
 
 

- Zone voor open en half open 
bebouwing  

 
 
 

Artikel 2.5: Zone voor individuele woningbouw 
 
2.5.1 Bestemming 
 
Het gebied is bestemd voor de (ver)bouwen, herstellen van woningen in open en 
halfopen bebouwing. Wonen vormt de hoofdbestemming. Complementaire 
activiteiten kunnen als ondergeschikte bestemming toegelaten worden. 
 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 
 Kantoren welke geen deel zijn van behoorlijk vergunde woningen;  
 Industriële productie en verwerking van goederen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen; 
 Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie; 
 Afvalverwerking en recyclage;  
 Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). 
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘wonen’.  

 
 
§ 2.5.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met betrekking tot nieuwbouw moet verantwoord worden 
met een inrichtingsplan. Dit plan duidt aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk geïntegreerd wordt en welke 
ruimtelijke en functionele relaties bestaan.  Dit plan duidt tevens aan hoe het ontwerp ingepast wordt in de 
gewenste kwalitatieve inrichting van het gebied zoals opgenomen in de visie, randvoorwaarden, 
afwegingscriteria en de gehanteerde referentiebeelden uit de toelichtingsnota en hoe duurzaamheids- 
principes geïmplementeerd worden. Het inrichtingsplan hanteert schetsen en tekeningen om het voorkomen 
en de inrichting van de omgeving duidelijk weer te geven. 
 
De aanleg van de (semi) publieke ruimten is een integraal deel van de woonontwikkeling. De niet-bebouwde 
delen van de bouwvlakken worden ingericht als tuinen of (semi) publieke buitenruimten en moeten 
gelijktijdig met de woongebouwen gerealiseerd worden. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een aantal 
criteria welke bepalend zijn voor de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving. Morfologische criteria 
hebben betrekking op het volume en de vormgeving van de gebouwen.  
 
Het inrichtingsplan studie fungeert als methodologisch instrument dat moet aantonen dat de doelstellingen 
van het ruimtelijk beleid gehaald worden door: 
 de ruimtelijke context aan te duiden waarin het project gerealiseerd wordt;  
 de doelstellingen en concepten van het initiatief aan te reiken; 
 het project naar gebruik en voorkomen te beschrijven; 
 de opbouw, functies, toegankelijkheid, geleding, relaties, materiaalkeuzen, en andere te verantwoorden;
 de effecten en de kwaliteitsverhoging die ontstaan door de uitvoering van het project te beschrijven; 
 alle noodzakelijke elementen voor het afwegen en beoordelen van de aanvraag aan te reiken.   
 
Wanneer meerdere woningen in één pand worden gevat, moeten deze woningen ofwel grondgebonden zijn 
of moeten de voordeur van de woningen op de verdieping (stapelwoningen) door middel van een buitentrap 
onmiddellijk met de buitenruimte en het maaiveld verbonden zijn.  
 
 

 
 
 
 

- Complementaire activiteiten 
beperken 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Meergezinswoningen 

beperken 
 
 
 
 
- Verkavelingen beperkt 

toestaan 
 
 
 
 
 
- Bouwhoogte beperkten 
 

 
2.5.2 Inrichting en bebouwing 
 
Complementaire activiteiten zijn enkel toegelaten wanneer aan elk van de volgende 
bepalingen voldaan is: 
 Tenminste 51% van de vloeroppervlakte van het pand wordt gebruikt als woning; 
 De bewoner treedt op als gebruiker van de complementaire activiteit; 
 De woonruimten en de ruimten voor complementaire activiteiten zijn fysiek met 

elkaar verbonden.  
 De complementaire activiteiten zijn beperkt tot het gelijkvloers. 
 
Meerdere woningen in één pand zijn enkel toegelaten wanneer aan elk van de 
volgende bepalingen voldaan is: 
 Elke grondgebonden woning heeft een rechtstreekse toegang tot het maaiveld; 
 Het aantal woningen per pand is beperkt tot 2; 
 De tweede woning heeft een rechtstreekse toegang tot de buitenruimte; 
 Niet grondgebonden woningen hebben een geprivatiseerde buitenruimte van 

minimum 16m².  
 
Het samenvoegen of verkavelen van percelen met doel nieuwe woningen te bouwen 
kan toegestaan worden wanneer dit kadert in de volgende maatvoering: 
 De perceelsbreedte bij halfopen bebouwing moet gevat worden in een marge 

van minimum 10 meter en maximum 15 meter; 
 De perceelsbreedte bij open bebouwing moet gevat worden in een marge van 

minimum 15 meter en maximum 18 meter; 
 De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij open of halfopen bebouwing is 

steeds groter of gelijk aan 3 meter;  
 Bij halfopen bebouwing moet de wachtgevel op de perceelsgrens ingeplant 

worden. 
 
De bouwhoogte van de panden is beperkt tot twee bouwlagen. De maximaal 
toegestane bouwdiepte op het gelijkvloers is beperkt tot 17 meter, de maximaal 
toegestane bouwdiepte op de verdieping is beperkt tot 12 meter.  
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§ 6.1 Algemene bepalingen 
 
Het gebied is aangeduid als lokaal bedrijventerrein. De zagerij kan haar activiteiten blijven uitvoeren. Indien 
de zagerij haar activiteiten stopzet kunnen andere bestemmingen slechts vergund worden nadat een nieuw 
plan van aanleg is opgesteld. Dit bepaalt de gewenste inrichting en de toegelaten functies.  

 
 
 
 
 
 
 
- Geen verlenging van de 

milieuvergunning; 
- Nabestemming niet 

hypothekeren  
 
 
 

Artikel 2.6: Uitgesteld dorpsontwikkelingsgebied Zagerij 
 

2.6.1 Bestemming 
 
Dit gebied is tijdelijk bestemd voor gebouwen en constructies met betrekking tot de zagerij.  
 
Enkel gebouwen en constructies welke deel zijn van de zagerij kunnen in deze zone vergund 
worden. Het betreft onder meer werkplaatsen, bergruimte, stapelplaatsen, laadkaaien, de 
bedrijfswoning, administratieve ruimten, …. 
 
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: 

 productie en verwerking van goederen andere dan met betrekking tot houtbewerking; 
 bewerking en verwerking van grondstoffen; 
 op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie; 
 logistiek complementaire en ondersteunende activiteiten; 
 afvalverwerking en recyclage; 
 kleinhandel en toonzalen; 
 kantoren en diensten. 

 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 
gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘bedrijvigheid’.  
 

 
 
§ 6.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 

Vergunningsaanvragen worden beoordeeld op basis van het niet hypothekeren van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling op lange termijn. 
 
Vergunningen kunnen enkel verleend worden wanneer dit leidt tot een geslaagde of verbeterde ruimtelijke 
integratie in de omgeving. Dit onderzoek wordt gevoerd wordt op basis van: 

 het voorkomen van bovenmatige hinder voor de woonomgeving;  
 het waarborgen van een dicht bufferscherm waardoor de gewenste ontwikkeling van het 

woongebied en de recreatieve beleving niet aangetast wordt.  
 

 
 
 
- Geen bijkomende bebouwing of 

bebouwing of verhardingen 
toelaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Na stopzetting van de 

activiteiten terrein effenen 
 
 
 
 
 

 
2.6.2 Inrichting  
 
Alle werken en handelingen nodig voor het uitbaten van deze activiteit kunnen slechts vergund 
worden wanneer aan elk van de volgende voorwaarden voldaan wordt:  

 Het totale bouwvolume van de bestaande en behoorlijk vergunde gebouwen en 
constructies kunnen slechts beperkt uitbreiden; 

 Uitbreidingen kunnen steeds toegestaan worden wanneer dit noodzakelijk is ten 
behoeve van brandveiligheid of milieuhygiëne;  

 De op plan aangeduide bufferzone als bufferzone ingericht is en 
beheerd wordt.  

 
Vernieuwbouw kan enkel bij overmacht toegestaan worden wanneer minder dan de helft van 
de infrastructuur heropgebouwd moet worden. 
 
In het jaar volgend op het stopzetten van de activiteiten moeten alle gebouwen en constructies 
afgebroken zijn. De terreinen moeten tevens ingericht worden met oog op het realiseren van 
de hoofdbestemming: dorpsontwikkelingsgebied. 
 
De hoofdbestemming: dorpsontwikkelingsgebied kan slechts vergund worden na het opmaken 
van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan dat de randvoorwaarden van inrichting en bestemming 
detailleert.  

 
§ 6.3 Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
 
Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat deze beheerd worden door één beheerder.

 
 
- Eén beheerder  
 
 

 

2.6.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
Het beheer van de niet-bebouwde en niet-verharde delen het plangebied moet opgesteld 
worden door de gebiedsbeheerder die verantwoordelijk is voor het gehele terrein. Het beheer 
dient voorafgaandelijk besproken te worden met de gemeente Bocholt. 
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§ 2.6.1 Ontsluitingsweg 
 
 
Deze markering duidt de locatie van gewenste nieuwe wegeninfrastructuur aan.  
 

 
 

 
 
 
 
 

- Ontsluiting garanderen 
 
 

 

Artikel 2.7: Zone voor lokale wegenis 
 
2.7.1 Bestemming 
 
Deze weg ontsluit de woonwijk voor autoverkeer.  
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘lijninfrastuctuur’.  
 
 

 
§ 2.6.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
De inrichting van wegenis moet gericht worden op de ontsluiting alle erven tussen kanaal en Sportlaan en 
de ontsluiting van het oostelijk deel van de Dorpsstraat. . 
 
De weg wordt aangelegd en beheerd als een laan met gescheiden fietspaden.  
 
 

 
 
 

- Aanleg en inrichting als laan 
met gescheiden fietspaden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7.2 Inrichting  
 
Deze breedte van deze weg is aangeduid op het grafisch plan. Deze breedte 
behelst de breedte van de verharde wegvakken en de niet-verharde bermen. De 
weg moet uitgevoerd worden op een wijze dat enkel bestemmingsverkeer er 
stapvoets gebruik van maakt. De aanleg van uitwijkhavens voor kruisend verkeer is 
toegelaten. 
 
De inrichting van de weg is afgestemd op de functie als woonstraat. De functie en 
het gebruik van de weg moet herkenbaar zijn in de aanleg. Aan weerszijden van het 
wegvak moeten hoogstammige bomen aangeplant worden.  
 
Alle handelingen, werken en constructies voor de aanleg en het functioneren van 
deze weginfrastructuur zijn toegelaten.  Naast de aanleg van de weginfrastructuur, 
zijn ook nutsvoorzieningen en maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke 
inpassing van de woonontwikkeling toegelaten. 
 
Bij de aanleg van de weg moet de afwatering van de verharde oppervlakten van het 
openbaar domein geleid worden naar open grachten of kanalen die nabij de weg 
aangelegd worden. 
 
 

 
§ 2.6.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
De weg worden aangelegd en beheerd door één beheerder. De aanleg en het beheer van de bermen en de 
aanplanting van de bomen wordt bepaald op basis van een daartoe opgesteld beplantings- en beheersplan.

 
 

 
- Eén beheerder  
 
 
 

  
2.7.3 Beheer  
 
De inrichting en het beheer van de bermen van de lokale wegen moet gericht zijn op 
het creëren van een kwaliteitsvol en eenvormig ruimtelijk beeld en het stimuleren 
van een multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. 
 
De weg wordt beheerd door een openbaar bestuur. 

 

LW 
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§ 2.7.1 Ontsluitingsweg 
 
 
Deze zone duidt de locatie van een gewenst nieuw publiek parkeerterrein aan.  
 

 
 

 
 
 
 
 

- Parkeercapaciteit garanderen
 
 

 

Artikel 2.8: Parkeerterrein 
 
2.8.1 Bestemming 
 
Deze zone is aangeduid voor de aanleg van een publiek parkeerterrein. 
 
 

 
§ 2.7.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
De inrichting van het parkeerterrein moet uitgevoerd worden op een wijze dat het ruimtelijk geslaagd in het 
parkgebied geïntegreerd wordt. Dit kan vorm gegeven worden met de aanwezigheid van opgaande en 
laaggroeiende beplanting en het accentueren van loop en zichtlijnen. Het is wenselijk dat een dicht groen 
bladerdak gecreëerd wordt. 
  
 
 
 

 
 
 

- Aanleg en inrichting gericht 
op het aanpalende park en 
de publieke ruimten 

 
 

- Aanleg en inrichting gericht 
voetwegen en 
kernwinkelgebied 

- Hoogstammige bomen 
aanplanten en groen 
bladerdak creëren 

 
 
 
 
 
 

 
2.8.2 Inrichting  
 
De omvang van het parkeerterrein is aangeduid op het grafisch plan.  Deze zone 
behelst de ruimte voor de verharde ontsluiting, de verharde parkeervakken, ruimte 
voor aanplantingen en niet-verharde bermen.  
 
De aanleg moet de relatie naar de voetwegen, de passantenhaven en het 
kernwinkelgebied accentueren. Voor elke vier parkeerplaatsen moet minimum één 
hoogstammige boom aangeplant worden. Deze bomen moeten op een wijze 
geschakeerd worden dat een dicht bladerdak ontstaat. 
 
Alle handelingen, werken en constructies voor de aanleg en het functioneren van 
deze weginfrastructuur zijn toegelaten.  Naast de aanleg van de weginfrastructuur, 
zijn ook nutsvoorzieningen en maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke 
inpassing van de woonontwikkeling toegelaten. 
 
Het parkeerterrein moet volledig uitgevoerd worden in waterdoorlaatbare materialen. 
De afwatering van de verharde oppervlakten moet via open grachten of kanalen 
afgeleid worden.  
 

 
§ 2.7.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
Het parkeerterrein wordt aangelegd en beheerd door één beheerder. De aanleg en het beheer van de 
bermen en de aanplanting van de bomen wordt bepaald op basis van een daartoe opgesteld beplantings- 
en beheersplan. 

 
 

 
- Eén beheerder  
 
 
 

  
2.8.3 Beheer  
 
De inrichting en het beheer van de bermen moet gericht zijn op het creëren van een 
kwaliteitsvol en eenvormig ruimtelijk beeld en het stimuleren van een 
multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. 
 
Het terrein wordt beheerd door een openbaar bestuur. 
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§ 2.8.1 Verblijfsruimte 
 
 
Deze zone is bestemd voor de aanleg van een centrale openbare ruimte die multifunctioneel ingericht kan 
worden. 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Centrale multifunctionele 
openbare ruimte 

 
 

 

Artikel 2.9: Verblijfsruimte 
 
2.9.1 Bestemming 
 
Deze zone is bestemd voor de aanleg, inrichting en het functioneren van een 
kwalitatieve openbare verblijfsruimte.  
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘lijninfrastructuur’.  
 
 

 
§ 2.8.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
De zone moet ingericht worden met oog op het realiseren van een kwalitatieve verblijfsruimte welke flexibel 
en multifunctioneel gebruikt kan worden. 
 
Parkeervakken mogen niet aangelegd worden.  
 
De aanleg moet de relatie tussen het woongebied en het kernwinkelgebied accentueren. 
 
Bij de aanleg van de publieke ruimte moet de afwatering van de verharde oppervlakten via open grachten of 
kanalen afgeleid worden.  
 
 

 
 
 

- Aanleg en inrichting volgens 
de principes van de 
weginrichting van zone 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.9.2 Inrichting  
 
De zone moet ingericht worden met oog op het bereiken van een kwalitatieve  
verblijfsruimte   
 
Alle handelingen, werken en constructies voor de aanleg en het functioneren van 
deze publieke ruimte zijn toegelaten.  Naast de aanleg van pleininfrastructuur, zijn 
ook nutsvoorzieningen en maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing 
van de woonontwikkeling toegelaten. 
 
 Deze ruimte moet flexibel en multifunctioneel gebruikt kunnen worden; 
 Parkeervakken mogen niet aangelegd worden; 
 De aanleg moet de relatie tussen het woongebied en het passantenhaven 

accentueren; 
 Bij de aanleg van de publieke ruimte moet de afwatering van de verharde 

oppervlakten via open grachten of kanalen afgeleid worden. 
 
 

 
§ 2.8.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
Het plein wordt aangelegd en beheerd door één beheerder. 

 
 

 
- Eén beheerder  
 
 
 

  
2.9.3 Beheer  
 
De inrichting en het beheer van het plein moet gericht zijn op het creëren van een 
kwaliteitsvol en eenvormig ruimtelijk beeld en het stimuleren van een 
multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. 
 
Het plein wordt beheerd door een openbaar bestuur. 
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§ 2.9.1 Algemene bepalingen 
 
Het kanaal wordt als waterweg bevestigd.  

 
 
 
 
 
 

- Ruimte voor het beheer 
vrijwaren  

 
 
 

Artikel 2.10: Kanaal 
 
2.10.1 Bestemming 
 
 
Deze zone is bestemd voor het gebruik en het beheer van het kanaal. 
 
Binnen een zone van 5 meter langs beide zijden van de kruin van de dijk of de 
kadesteen zijn geen nieuwe bouwwerken, constructies of inrichtingen toegelaten die 
de doorgang van machines voor het beheer van het kanaal kunnen beperken. 
Bestaande vergunde constructies of bomen kunnen behouden blijven voor zover dit 
het beheer van het kanaal door de beheerder niet verstoort. Afsluitingen moeten 
tenminste op 1 meter van de kruin van de onverharde dijk geplaatst worden en 
mogen niet hoger zijn dan 1,2 meter. Afsluitingen mogen geplaatst worden op rand 
van de verharde dijk of kade. 
 
Dit gebied wordt in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 
2008 gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘lijninfrastructuur’.  
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§ 2.10.1 Algemene bepalingen 
 
De Lechterrietbeek moet hersteld worden. Het herstel moet vorm gegeven wormen op een wijze dat de 
waterberging, ecologische en landschapswaarden gerealiseerd worden.  

 
 
 
 
 
 

- Bescherming en herstel van 
de beek opleggen 

 
 
 

Artikel 2.11: Tracé voor waterloop (indicatieve aanduiding) 
 
2.11.1 Bestemming 
 
 
Deze zone is bestemd voor de natuurlijke ontwikkeling van de waterloop. De 
grafische aanduiding geeft het tracé van de waterloop indicatief aan waardoor een 
meer natuurlijke inrichting steeds gerealiseerd kan worden.  
 
 

 
§ 2.10.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
Deze aanduiding geeft het bestaande en gewenste tracé van de Lechterrietbeek aan. Aanpassingen van de 
loop die kaderen in de landschappelijke en natuurontwikkeling (natuurlijke meandering en/of oevers), het 
verhogen van de bergingscapaciteit, het verlagen van de afvoersnelheid en het beperken van de drainering 
kunnen steeds gerealiseerd worden.  
 
Voor het onderhoud van de Lechterrietbeek is een bouwvrije of obstakelvrije zone aan ten minste één van 
de beek noodzakelijk. De breedte van deze zone bedraagt 5 meter, In deze zone mogen geen obstakels 
mogen worden opgericht die een vlot onderhoud, beheer of ruiming kunnen hypothekeren. Bomen kunnen 
geplant worden en behouden blijven. Binnen deze zone kan het herstel van een natuurlijke waterloop 
gecreëerd worden, kan het onderhoud verzekerd worden en kan ruimte gecreëerd worden om het 
waterbergend vermogen te verhogen. Dit laatste is nodig voor het mogelijk aansluiten van wadi’s en 
overlopen van hemelwaterputten en bufferbekkens. 
 
Het inbuizen van de waterloop is niet toegestaan. Brugjes kunnen enkel gerealiseerd voor noodzakelijke 
kruisingen.  
 
Het ecologisch water- en bermbeheer wordt nagestreefd door het natuurlijk karakter van de waterloop te 
herstellen. Dit houdt in dat de oevers met schuine hellingen of een getrapt profiel vorm gegeven worden. 

 
 
 
 

- Herstel waterloop opleggen 
 
 
 
 
 

- Bouwvrije zone respecteren 
 
 

- Inbuizen niet toestaan  
 

 
2.11.2 Inrichting  
 
De as van de waterloop kan steeds tot maximum 15 meter uit de op het grafisch 
plan aangeduide as verplaatst worden.  
 
Binnen een zone van 5 meter langs beide zijden van de kruin van de waterloop zijn 
geen nieuwe bouwwerken, constructies of inrichtingen toegelaten die de doorgang 
van machines voor het beheer van de waterloop kunnen beperken. Bestaande 
vergunde constructies of bomen kunnen behouden blijven voor zover dit het beheer 
van de waterloop niet verstoort. Afsluitingen moeten tenminste op 1 meter van de 
kruin van de waterloop geplaatst worden en mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter. 
Het inbuizen van de waterloop is niet toegelaten. 
 
De waterloop wordt beheerd in overeenstemming met de bepalingen van het 
integraal waterbeheer waarbij de oeverbeschoeiingen worden uitgevoerd 
overeenkomstig typebestek ‘Natuurvriendelijke Oevers’ of het ‘Standaardbestek 250 
voor de wegenbouw versie 2.1’ meer bepaald hoofdstuk XIII – 2.11 tot 2.15.   
 
Overbruggingen kunnen enkel toegestaan worden wanneer deze: 
 deel zijn van een recreatief netwerk van trage wegen; 
 noodzakelijk zijn voor laden en lossen en/of de brandveiligheid;  
 beperkt zijn in omvang;   
 voldoende ruimte laten met vrije oevers waardoor de migratie van fauna niet 

beperkt wordt. 
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§ 2.11.1 Algemene bepalingen 
 
 
Deze verbindingen zijn aangeduid voor de aanleg als veilige voet- en fietspaden.  

 
 
 
 
 
 

- Een netwerk van veilige en 
aangename verbindingen 
realiseren 

 
 
 

Artikel 2.12: Tracé voor trage wegen (indicatieve aanduiding) 

 
2.12.1 Bestemming 
 
Deze verbinding duidt aan dat in de onmiddellijke omgeving van deze locatie een 
voet- en fietspad aangelegd, onderhouden en beheerd moet worden.  
 

 
 
§ 2.11.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
Deze wegen worden ingericht met ook op een sterke perspectiefwerking. Verharding wordt uitgevoerd in 
materialen die aansluiten bij het materiaalgebruik en de functies in de omgeving. 

 
 
 
 

- Aanleg binnen een marge 
toestaan 

 
 
- Minimum breedte opleggen 
 
 
- Realisatie garanderen 
 
 
- Autoverkeer uitsluiten 
 
 
 
 
 

 
2.12.2 Inrichting 
 
Deze verbindingen mogen maximaal 15 meter uit de op het grafisch plan 
aangeduide as verplaatst worden. Deze verplaatsing mag nooit leiden tot een 
beperking van het aantal op plan aangeduide verbindingen.  
 
De breedte  van deze wegen met inbegrip van bermen en onverharde delen 
bedraagt minimum 3 meter.  
 
De verbindingen moeten voor of uiterlijk samen met de aanleg van de omliggende 
terreinen gerealiseerd worden.  
 
De verbinding wordt uitgevoerd op een wijze dat enkel niet-gemotoriseerd verkeer 
gebruik kan maken van deze infrastructuur. De verbindingen mogen gekruist 
worden door openbare wegen en erftoegangen. 
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§ 2.12.1 Algemene bepalingen 
 
 
Deze verbindingen zijn aangeduid voor de aanleg als veilige voet- en fietspaden.  

 
 
 
 
 
 

- Een netwerk van veilige en 
aangename verbindingen 
realiseren 

 

- Gebruik voor autoverkeer 
beperkt toestaan 

 
 

Artikel 2.13: Tracé voor trage wegen met woningontsluiting  
(indicatieve aanduiding) 

 
2.13.1 Bestemming 
 
Deze verbinding duidt aan dat in de onmiddellijke omgeving van deze locatie een 
trage weg aangelegd, onderhouden en beheerd moet worden.  
 
De verbindingen mogen eveneens gebruikt worden voor het ontsluiten van de 
aanpalende woningen. 
 

 
 
§ 2.12.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting 
 
De inrichting van wegenis moet gebaseerd zijn op de principes van de weginrichting van zone 30.  
Verharding wordt uitgevoerd in materialen die aansluiten bij het materiaalgebruik en de functies in de 
omgeving. 

 
 
 
 

- Aanleg binnen een marge 
toestaan 

- Breedte van het wegvak 
beperken 

 
 

 
2.13.2 Inrichting 
 
Deze verbindingen mogen maximaal 15 meter uit de op het grafisch plan 
aangeduide as verplaatst worden. Deze verplaatsing mag nooit leiden tot een 
beperking van het aantal op plan aangeduide verbindingen.  
 
De breedte van het verharde wegvak van deze wegen bedraagt maximum 4 meter.  
 
 
De verbindingen moeten voor of uiterlijk samen met de aanleg van de omliggende 
terreinen gerealiseerd worden.  
 
De verbinding wordt uitgevoerd op een wijze dat enkel gemotoriseerd 
bestemmingsverkeer gebruik maakt van deze infrastructuur. De verbindingen 
mogen gekruist worden door openbare wegen en erftoegangen. 
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§ 2.13.1 Ontsluitingsweg 
 
 
Deze markering duidt de locatie van gewenste nieuwe wegeninfrastructuur aan.  
 

 
 

 
 
 
 
 

- Ontsluiting garanderen 
 
 

 

Artikel 2.14: Tracé voor ontsluiting parkeerterrein 
 (indicatieve aanduiding) 
 
2.14.1 Bestemming 
 
Deze pijl duidt aan dat in de onmiddellijke omgeving een ontsluitingsweg voor het 
parkeerterrein aangelegd, onderhouden en beheerd kan worden. 
 
 

 
§ 2.13.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
 
De inrichting van wegenis moet gebaseerd zijn op de principes van de weginrichting van zone 30. 
Verharding wordt uitgevoerd in materialen die aansluiten bij het materiaalgebruik en de functies in de 
omgeving. 
 
 

 
 
 
 

- Aanleg en inrichting volgens 
de principes van de 
weginrichting van zone 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.14.2 Inrichting  
 
De precieze ligging van deze weg kan gewijzigd worden. De as van de op plan 
aangeduide pijlen kan tot maximum 20 meter verplaatst worden.  
 
Deze breedte van deze weg is aangeduid op het grafisch plan.  Deze breedte 
behelst de breedte van de verharde wegvakken en de niet-verharde bermen. De 
weg moet uitgevoerd worden op een wijze dat enkel bestemmingsverkeer er 
stapvoets gebruik van maakt. De aanleg van uitwijkhavens voor kruisend verkeer is 
toegelaten. Langs het wegvak moeten de hoogstammige bomen behouden of 
aangeplant worden.  
 
Alle handelingen, werken en constructies voor de aanleg en het functioneren van 
deze weginfrastructuur zijn toegelaten.  Naast de aanleg van de weginfrastructuur, 
zijn ook nutsvoorzieningen en maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke 
inpassing van de woonontwikkeling toegelaten. 
 
Bij de aanleg van nieuwe wegen moet de afwatering van de verharde oppervlakten 
van het openbaar domein geleid worden naar open grachten of kanalen die langs de 
wegen aangelegd worden. 
 
 

 
§ 2.13.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
De weg worden aangelegd en beheerd door één beheerder. De aanleg en het beheer van de bermen en de 
aanplanting van de bomen wordt bepaald op basis van een daartoe opgesteld beplantings- en beheersplan.

 
 

 
- Eén beheerder  
 
 
 

  
2.14.3 Beheer  
 
De inrichting en het beheer van de bermen van de lokale wegen moet gericht zijn op 
het creëren van een kwaliteitsvol en eenvormig ruimtelijk beeld en het stimuleren 
van een multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. 
 
De weg wordt beheerd door een openbaar bestuur. 
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§ 2.14.1 Ontsluitingsweg 
 
 
Deze markering duidt belangrijke en waardevolle kleine landschapselementen aan die behouden moeten 
worden.  
 

 
 

 
 
 
 
 

- Behoud garanderen 
 
 

 

Artikel 2.15: Te behouden waardevolle lineaire beplanting 
 
2.15.1 Bestemming 
 
 
Deze grafische aanduiding stelt dat de op plan aangeduide lineaire 
landschapselementen behouden moeten worden.  
 
 

 
§ 2.14.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
De lineaire landschapselementen beogen de interne structuur van het recreatiegebied te structureren door 
middel van kleine landschapselementen (KLE). Deze KLE hebben een sterk natuurlijk karakter en worden 
samengesteld met streekeigen beplanting. 
 
Flankerende maatregelen ter bescherming van de lineaire kleine landschapselementen tegen 
gemotoriseerd verkeer zijn verplicht. In functie van de realisatie van de onderliggende bestemming mag op 
ieder moment het lineaire kleine landschapselement geheel of gedeeltelijk gerooid worden onder 
voorwaarde dat een geheel of gedeeltelijke heraanplant in de directe omgeving gerealiseerd wordt en dit 
conform bovenvermelde inrichtingsvoorschriften. Om de kleine landschapselementen maximaal te 
beschermen voor het gemotoriseerd verkeer dienen volgende maatregelen getroffen te worden (niet 
limitatief): 
 Verhoogd aanleggen van plantvakken; 
 Plantvakken voldoende groot maken; 
 Afpalen van plantvakken 
 Parkeerverbod op niet verharde delen instellen; 
 

 
 
 
 
 

- KLE’s zijn structurerend  en 
bewerkstellingen  
landschappelijke  inpassing  

 
 
 

- Flankerende maatregelen ter 
bescherming van de kleine 
landschapselementen  

 
 

 
2.15.2 Inrichting  
 
Alle handelingen en werken die het behoud van deze waardevolle structuren niet 
hypothekeren zijn toegelaten.  
 
Bomen kunnen enkel omwille van ziekte, ouderdom of openbaar nut gekapt worden. 
In voorkomend geval kan de vergunning enkel verleend worden wanneer er 
garanteis zijn dat de boom of bomen in het plantseizoen volgend op de kap 
heraangeplant worden.   

 
§ 2.14.3 Bepalingen met betrekking tot het beheer 
 
Deze landschapselementen worden beheerd op basis van een daartoe opgesteld beplantings- en 
beheersplan. 

 
 

 
- Een duurzaam beheer gericht 

op het lange termijn behoud  
 
 
 

  
2.15.3 Beheer  
 
Deze landschapselementen moeten onderhouden en beheerd worden op een wijze 
dat een duurzaam behoud verzekerd wordt. 
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§ 2.15.1 Ontsluitingsweg 
 
 
Deze markering bevestigt de bestaande reservatiestrook zoals aangeduid op het gewestplan.  
 

 
 

 
 
 
 
 

- Reservatiezone bekrachtigen 
garanderen 

 
 

 

Artikel 2.16: Reservatiezone voor het kanaal 
 
2.16.1 Bestemming 
 
 
Deze grafische aanduiding duidt de reservatiezone van het kanaal aan.  
 
 

 
§ 2.15.2 Bepalingen met betrekking tot de inrichting  
 
In deze zone mag de beheerder van de waterweg alle initiatieven nemen die vereist zijn om de werking en 
het beheer van het kanaal te verzekeren.  
 

 
 
 
 
 

- Zone voor inrichting en 
beheer 

- Zone voor mogelijk 
verbreding van het kanaal 

 

 
2.16.2 Inrichting  
 
In deze zone zijn alle handelingen en werken die het verband houden met het 
kanaal als waterweg toegelaten.  Het betreft zowel inrichtings-, en beheerwerken als 
een mogelijke verbreding van het kanaal. 

 
 


