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0.1 Begrenzing van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
Het gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘ Reppel’ wordt begrensd door:  

 Oostelijke grens: De as van de Galgenbergstraat en de Binkermolenstraat ter hoogte van het landelijk woongebied, De achterzijden van 

de kadastrale percelen die langsheen de zuidzijde van de Reppelerweg zijn gelegen tot en met het kadastrale perceel 98E12, 

vervolgens de begrenzing tussen landelijk woongebied en natuurgebied tot aan kadastraal perceel 223E. Vanaf dit kadastraal perceel 

t.e.m. kadastraal perceel 232H in de Bormanstraat wordt de achterzijde van de kadastrale percelen langsheen de Bormanstraat 

gevolgd. Vanaf het kadastrale perceel 283 t.e.m. het kadastrale perceel 254Z wordt de begrenzing van de gewestplanbestemming 

natuurgebied en agrarisch gebied gevolgd.   

 Zuidelijke grens: De begrenzing van het landelijk woongebied ter hoogte van de Bormanstraat met uitzondering ter hoogte van de 

perceelsgrenzen 304B2, 304A2, 304K2, 304E2, 304D2, 301K, 301L, 301N en 301H waar de perceelsgrenzen van deze kadastrale percelen 

als begrenzing worden genomen. Ter hoogte van het kadastrale perceel 298A wordt de begrenzing iets omgebogen om langs de 

Voortstraat op het kadastrale perceel 298A nog een beperkte woonontwikkeling mogelijk te laten. De aslijn van de Voortstraat en de 

Reppelerweg tot en met het kadastrale perceel 371L,  ter hoogte van de kadastrale percelen 370K, 370M, 370L, 371S,371R, 363L en 363G 

wordt het 50 m diepe landelijke woongebied t.o.v. de rooilijn als begrenzing genomen.  

 Westelijke grens: de grens van de kadastrale percelen 363D, 365A en het verlengde hiervan over kadastraal perceel 349A tot aan de 

Losbeek. De begrenzing van het kadastrale perceel 220B tot aan de perceelsgrens . Ter hoogte van het kadastrale perceel 227D t.e.m. 

228R wordt de gewestplanbestemmingsgrens tussen gebied voor dag en verblijfsrecreatie en Natuurgebied gevolgd. De grens van de 

kadastrale percelen  228D en 232 (gracht omheen de Pastorie) wordt gevolgd tot aan de gewestplanzone landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied, tot aan de overzijde van de Monshofstraat.  

 Noordelijke grens: wordt gevormd door de begrenzing van de gewestplanbestemming natuurgebied/agrarisch gebied ter hoogte van 

kadastraal perceel 162F doorgetrokken tot kadastraal perceel 171B. De kadastrale perceelsgrenzen 171B, 175C met het verlengde van 

deze begrenzing over kadastraal perceel 42A. Ter hoogte van het kadastrale perceel 42A wordt de achterste perceelsgrens als 

begrenzing genomen terwijl ter hoogte van de kadastrale percelen  40C, 38C, 38H, 38G en 37C de begrenzing wordt vastgelegd tot op 

40 m van de bestaande rooilijn van de Zandstraat en dit tot aan het landelijke woongebied ter hoogte van de Bergerheidestraat. Ter 

hoogte van de Bergerheidestraat en ten noorden van de Reppelerweg wordt de begrenzing van plangebied gevormd door de 

begrenzing van het landelijke woongebied en het woonuitbreidingsgebied met een beperkte afwijking in functie van de perceelsgrens 

ter hoogte van de kadastrale percelen 33N, 21S, 21V, 21X en 21R en ter hoogte van de kadastrale percelen 87C2, 98T14 en 89V14. Ter 

hoogte van het noordelijk gesitueerde deel van de Galgenbergstraat volgt de afbakening de rooilijn van de kadastrale percelen 98P12 

en 98N12.  

0.2 Opgeheven bepalingen  
 

Dit RUP heft binnen het afgebakende plangebied alle bepalingen op van het gewestplan Neerpelt - Bree (KB 22.03.1978).  
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Binnen het RUP blijven alle bestaande en toekomstige stedenbouwkundige verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van de 

gemeente Bocholt geldig, voor zover ze niet strijdig zijn met de bepalingen van dit RUP. 

0.3 Opgeheven bestaande verkavelingen  
 

Het voorliggend RUP ‘Reppel’ heft alle verkavelingen op die binnen het plangebied van toepassing zijn op het ogenblik van de goedkeuring 

van voorliggend RUP door de bestendige deputatie. Het betreft de volgende bestaande verkavelingen: 7016V90/04 (616) 22-06-1990, 

7016V77/9 (439) 3-8-1977, 7016V91/5 (631) 8-1-1992 INGETROKKEN DOOR CBS OP 7-4-1993, 7174V4 (20) 1-8-1963, 7016V80/4 (484) 13-5-1980, 

7016V195 (318) 20-9-1973, 7016V244 (388 + 363) 16-4-1975 en 7016V244 (388 + 691) 2-10-1996,  7174V17 (120) 17-7-1966, 7016V84/7 (530) 26-6-1984, 

7016V05-0006V01 (771) 11-10-2005, 7147V53 (259) 30-10-1970, 7147V12 (116) 13-06-1966, 7147V5 (21) 1-8-1963, 7147V47 (208) 11-08-1969, 7147V37 

(201) 11-06-1969, 7016V03-0001V01(741) 15-05-2003, 7147V45 (231) 4-12-1969, 7147V41 (216) 18-09-1969, 7147V23 (143) 1-3-1967, 7016V251 (374) 

13-06-1975,  7147 V3 (16) 16-05-1963, 7147 V43 (217) 18-09-1969, 7147 V9 (47) 15-07-1964 (deel), 7147V2 (12) 20-02-1963, 7016 V176 (286) 17-05-

1972 . 

  

0.4 Definities  

Afgebakende bestemmingszone: De precieze aanduiding van een samenhangend, aaneengesloten gebied waar een specifieke 

bestemming van toepassing is. De afbakening gebeurt binnen het RUP en wordt nader bepaald door een juist ingemeten opmetingsplan bij de 

opmaak van een verkavelingplan of een bouwaanvraag voor de betreffende bestemmingszone (s).  

Bebouwbare terreinoppervlakte: De totale oppervlakte, gemeten op de uiterste buitengrens van een bouwwerk op maaiveldniveau. 

Ondergrondse bouwwerken (oa. Parkeergarage of bufferbekkens) worden niet inbegrepen indien deze afgedekt zijn met een voldoende dikke 

teelaardelaag of ingericht zijn als tuinzone.  

 

Bebouwingsindex: De verhouding van het geheel van de bebouwde en/of overdekte terreinoppervlakte tot de totale terreinoppervlakte van 

het perceel. 

 

Bebouwde terreinoppervlakte: De oppervlakte van de projectie van alle bouwvolumes op het maaiveld van het betreffende perceel of 

binnen de betreffende bestemmingszone. 

 

Beplantingsplan: Plan op schaal 1/100 waar alle soorten beplanting en verharding van het totale betreffende perceel worden aangegeven in 

relatie tot het gebouwd volume en de aanpalende percelen. 
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Bedrijven: Een materiële uiting van een economische activiteit. Een bedrijf is een gebouw of ‘inrichting’ waarin een bepaalde economische 

activiteit wordt uitgeoefend. Deze bedrijven zijn gevestigd in specifieke inrichtingen en kunnen gerangschikt worden in verschillende 

categorieën: regionale bedrijven zijn bedrijven die omwille van de schaal en hun werkingsgebied het lokale niveau overstijgen; lokale bedrijven 

hebben een verzorgend karakter ten aanzien van de gemeente en sluiten qua functie aan op de economische behoefte van de betreffende 

gemeente. 

 

Bijgebouw: Een volume aansluitend of losstaand aan het hoofdgebouw wat naar architectuur en materiaalgebruik aansluit bij dit 

hoofdgebouw. 

 

Bouwhoogte: De hoogte van een bouwwerk gemeten vanaf het bestaand maaiveld tot aan de bovenkant van de dakrand of de onderzijde 

van de al of niet afgewerkte dakgoot.  

 

Bouwdiepte: De diepte gemeten aan de buitenzijde van de gevels. 

 

Bouwkavel: Het eigendomsperceel waarop 1 hoofdbouwvolume kan gerealiseerd worden.  

 

Bouwlaag: De indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf het maaiveld. 

Ondergrondse parkeerlaag en bouwlagen ondergebracht in de dakconstructie niet ingerekend. De eerste bouwlaag stemt overeen met de 

gelijkvloerse vertrekken. De tweede bouwlaag stemt overeen met de vertrekken op de 1ste verdieping. Een volwaardige bouwlaag bezit een 

minimale hoogte van 2,4 m.  

 

Bruto-vloeroppervlakte: De totale oppervlakte van alle bovengrondse bouwlagen van een gebouw met inbegrip van muren en 

circulatieruimte. Eventuele vloeren onder het dak meegerekend voor zover er een vrije hoogte van 2,00 m aanwezig is.  

 

Conciërgewoning: Bedrijfswoning die onlosmakelijk verbonden is aan het bedrijf en naar eigendomsstructuur niet losgekoppeld kan worden 

van het bedrijf. 

 

Dakoppervlak: De oppervlakte gemeten vanuit de projectie in een horizontaal vlak van de totale oppervlakte van de betreffende 

dakvlakken.  

 

Dakrand: Bovenafwerking van een gevel waar deze de dakvlakken snijdt (deksteen, kroonlijst, goot, etc.…). 

 

Basisprincipes duurzame ruimtelijke ontwikkeling:  
- Ontwerpen op basis van klimaatgebonden condities gerelateerd aan locatie- en gebiedscontext 

- Gebruik van hernieuwbare energie om tot nul CO2-uitstoot te komen 

- Zero-afval als een circulair, gesloten ecosysteem  
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- Een gesloten water management en een hoge waterkwaliteit 

- Landschap, valleigebieden en voortuinen integreren om biodiversiteit te maximaliseren  

- Duurzaam transport en goed uitgebouwd netwerk van publiek transport 

- Gebruik van lokale en duurzame materialen met minder opgenomen energie en gebruikmakend van geprefabriceerde modulaire systemen  

- Verdichten en retroactief aanpassen van bestaande bedrijfsgebouwen 

- Groene gebouwen maken, gebruikmakend van passieve ontwerpprincipes 

- Programma’s van “gemengd gebruik” toepassen  

- Gebruik maken van de code van goede praktijk voor de ontwikkeling van het plangebied en duurzame proceduremethoden  

- Opleiding, onderzoek en kennis in duurzame bedrijfsontwikkeling  

Bescheiden  woonaanbod: Het betreft het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit 

kavels met een oppervlakte van max. 500 m² als oppervlakte hebben – het bouwvolume bedraagt max. 550 m³ voor woonhuizen. Overige 

woongelegenheden met een bouwvolume van max. 240 m³. 

 

Boerengolf: Niet zo sjiek als gewone golf maar zeker even leuk. Op het rustige en open platteland, tussen de dieren in de wei een balletje 

slaan. Het is een groepsspel als geen ander waarbij leute, plezier en competitie verzekerd zijn. Het gebeurt op basis van een klomp aan een 

stok.  
 

Bouwvolume: Het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een 

rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip 

van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld. 
 

Gebouwgebonden parkeerplaats: Alle private standplaatsen die voor de gebruikers en bewoners van een gebouw verplicht voorzien 

moeten worden.  

 

Grondgebonden woningen: Dit zijn woningen waarvan de leefruimten op maaiveldniveau gelegen zijn. Op verdiep zijn enkel slaapvertrekken 

en eventuele badkamers toegelaten. Leefvertrekken in de vorm van een keuken of woonkamer worden op verdiep niet toegelaten. 

 

Harmonisch (zoals in harmonische samenhang, op harmonieuze wijze aansluiten op, …):  
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Dit houdt in dat de gebouwen voor de meeste van de elementen die het voorkomen bepalen (inplanting, hoogtes, gevelopbouw, dakvorm, 

materiaalgebruik, en andere kenmerken) aansluiten op de wijze waarop die elementen voorkomen in de omgeving of er op een verantwoorde 

en bewust doordachte manier van afwijken.  

 

Halfopen bebouwing: De bouwwijze waarbij de mandelige zijgevel van max. 2 aaneensluitende gebouwen opgericht is op de 

perceelsgrenzen en waarvan de vrijstaande zijgevels worden afgewerkt als kopgevels.  

 

Herbouwen en verbouwen: minstens 60% van de buitenmuren blijft staan. 

 

Hoofdgebouw: Deel van een gebouw, in vergelijking met andere gebouwen, dat de grootste oppervlakte van een perceel inneemt of dat 

zich door zijn maatschappelijke functie, zijn ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw op de bouwkavel manifesteert.  

 

Hoofdbestemming: De bestemming die binnen de bestemmingszone het hoofdaandeel uitmaakt. Minstens 70% van de oppervlakte dient 

conform de hoofdbestemmingen ingevuld te worden.  

 

Kleinhandel: 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 ondergaan 

dan die dewelke in de handel gebruikelijk zijn. Kleinhandelsvestigingen hebben minimaal een bebouwde grondoppervlakte van 600 m² en een 

netto verkoopsoppervlakte van minimaal 400 m².  

 

Kroonlijst: De vooruitspringende afwerking van de gevelrand of de uiterste horizontale afwerking van de rand van het gevelvlak waar tevens 

de overgang naar de verschillende dakvlakken gebeurt.  

 

Kroonlijsthoogte: De hoogte tussen het vloerpeil en de kroonlijst.  

 

Laagdynamische activiteit: De activiteit die door haar intrinsieke aard in haar onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen 

teweeg brengt in de bestaande ruimtelijke en sociaaleconomische structuur en in het bestaande ruimtegebruik.  

 

Landschapsplan: Plan voor de inrichting van de niet bebouwde zone op het kavel waar, naast het aangeven van de soorten beplanting 

tevens de gebruikte verhardingsmaterialen worden aangegeven.  

 

Laterale perceelsgrens: De zijdelingse grens tussen twee percelen dwars op de straat gelegen die duidelijk de eigendommen van twee 

verschillende eigenaars scheidt.  

 

Nokhoogte: De hoogte van het bouwwerk, gemeten vanaf de kroonlijst.  
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Nevenbestemming: De bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de hoofdbestemming. Het totaal van de 

mogelijke nevenbestemmingen mag nooit meer dan 30% van de betreffende bestemmingszone bedragen.  

 

Niet verkeersgenererende activiteiten: Een activiteit die niet veel verplaatsingen veroorzaakt, hetzij verplaatsingen van goederen, hetzij 

verplaatsingen van mensen (personeel, klanten, bezoekers). Voorbeelden van niet verkeersgenererende activiteiten zijn oa. dokters, 

advocaten, accountants, architecten, …. 

 

Paardenhotel: Het betreft overnachtingsaccommodatie en stalling van je paard wanneer je als ruiter wenst te verblijven in het hotel of de bed 

& Breakfast De watermolen.  Het betreft een speciale overnachtingaccommodatie voor paarden en hun ruiter voor weekends en midweeks, 

die aangezien de ligging nabij een belangrijke ruiterroute binnen het provinciaal ruiternetwerk. Het paard krijgt een eigen box en voer. De stal 

wordt uitgemest, terwijl de verdere verzorging van het paard door de ruiter gebeurt. Bij het paardenhotel kan er ondersteunende 

accommodatie komen zoals bijvoorbeeld; een piste, paddock, longeercirkels,… en een aantal hectares aan weide waar het paard kan buiten 

staan. Het is geen paardenpension waar de paarden van een ruiter over een langere tijd gestald en onderhouden worden door de mensen 

van de Watermolen omdat de ruiter bijvoorbeeld privé geen plaats heeft.  

Paardenpension: Stallingen met eigen weide voor paarden dichtbij bij de woning, nabij ruiterroutes, op het platteland,….   

 

Para-agrarische bedrijven: Bedrijven die nauw aansluiten bij de landbouw, er op afgestemd zijn en hun band met het landbouwproces 

moeten kunnen aantonen. Oa. Bedrijven die in strikte relatie staan met de voortgebrachte landbouwproducten; bedrijven die een eerste 

behandeling van landbouwproducten doen; de bedrijven die een nauwe relatie met het landbouwproductieproces hebben vb. loonwerkers, 

stallen en onderhoud van landbouwmachines, ...   
 

Representatief: Een goede indruk gevend van het begrip, met een zekere uitstraling; een indruk opwekkend die aansluit bij het imago; de 

bepalende kenmerken van de verschijningsvorm van een geheel vertegenwoordigend.  
 

Rooilijn: De grens tussen het openbaar domein (zone voor bovenlokale ontsluiting (art. 12), zone voor industriële ontsluiting (art. 13), zone voor 

lokale ontsluiting(art.14), zone voor verblijfsruimte( art.15) en/of zone voor reservatiezone waterweg (art.16) en de andere bestemmingszones. 

 

Scheidingsmuur/ mandelige muur: Zijgevel van twee gebouwen die te paard op de gemeenschappelijke perceelsgrens wordt gebouwd; 

die door de eerst bouwende in een duurzaam en geïntegreerd gevelmateriaal is afgewerkt en waar de aanbouwende een volwaardige en 

architectonisch verantwoorde aansluiting realiseert.  
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Verharding: Een bedekking van de bodem waarbij enig soort van beplanting of vegetatie niet meer mogelijk is. Naast asfalt of beton die oa. 

voor hun vereiste draagkracht in relatie tot de ondergrond, vlakheid en gebruikscomfort worden gebruikt, zijn tevens klinkers, natuurstenen 

tegels en kiezel toegelaten.  

 

Verkeersgenererende activiteiten: is een activiteit die veel verplaatsingen veroorzaakt, hetzij verplaatsingen van goederen, het zij 

verplaatsingen van mensen (personeel, klanten, bezoekers). Voorbeelden van niet verkeersgenererende activiteiten zijn (oa.  dokters, 

advocaten, accountants, architecten, …. ).  

 

Vloerindex (V/T): De verhouding tussen de Bruto-vloeroppervlakte van een gebouw en de terreinoppervlakte van het perceel, of 

desgevallend van alle percelen die deel uitmaken van een totaalproject.  

 

Vloerpeil: Het peil van het gelijkvloers tov de voorliggende weg of kade ter hoogte van de rooilijn.  

 

Voortuin: Strook gelegen tussen de voorgevellijn en de rooilijn, veelal aansluitend op de zone voor wegenis.  

 

Vrije beroepen ondersteunend aan lokale bedrijvigheid: Het betreft een vrij beroep dat zich ten dienste stelt van lokale bedrijven oa.: 

accountants, adviseurs, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, ingenieurs, uitgevers, drukkerij,… . 

 

Wadi: Systeem van open grachten of reliëfwijzigingen waarnaar het hemelwater geleid wordt en daar langzaam in de bodem kan infiltreren. 

Wadi is een letterwoord dat staat voor waterafvoer door infiltratie.  

 

Watergebonden recreatie: Recreatie en wonen die een sterke ruimtelijke en functionele relatie met water hebben. Het betreft geen verkapte 

vorm van een traditionele verkaveling. 
 

Welgevormde bakstenen: bakstenen die voldoen aan het gekende patroon van een handgevormde, malgevormde baksteen zowel naar 

verhouding als naar ruwheid en verschijningsvorm.  

 

Woning: Verblijfplaats van personen in ééngezinswoningen en gemeubelde verhuurde ruimten waarin een kookmogelijkheid en sanitair is 

voorzien om autonoom te kunnen wonen.  

Kantoren, kabinetten, wachtkamers,…  voor de uitoefening van een vrij beroep worden als een onderdeel van een woning beschouwd als de 

uitoefenaar van het beroep zijn hoofdverblijfplaats in de woning heeft en er daadwerkelijk woont.   

 

Zone: Een op het grafisch plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming.  

 

Zorgwoning: De huisvesting van twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18 december 1991 betreffende voorzieningen 

voor ouderen, of 2 hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een ten laste 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton
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neming door de Vlaamse zorgverzekering, evenals personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven. 

In deze context wordt het geheel beschouwd als nog volledig vallend onder de term "eengezinswoning". Een verklarende nota rond beoogd 

gebruik en de familiale relatie moet bijgevoegd worden. 

 

1 Algemene voorschriften  

1.1 Geldigheid van de algemene voorschriften  
De algemene voorschriften zijn van toepassing in elke bestemmingszone. Ze kunnen aangevuld worden met specifieke voorschriften per zone.  

 

1.2 Afwijkingen van de planvoorschriften  

1.2.1 Bestaande bestemmingen afwijkend van deze planvoorschriften  

In geval van hoofd- en /of nevenbestemming(en) die niet overeenstem (t)/(men) met de voorschriften van de betreffende zone, kunnen 

verbouwingswerken worden toegestaan binnen het bestaande volume dat stedenbouwkundig vergund of vergund geacht is en waarbij de 

bestaande bestemming behouden blijft mits de van toepassing zijnde inrichting- en bebouwingsvoorschriften in acht worden genomen.  

Bij herbouwings- of nieuwbouwwerken, met inbegrip van uitbreidingswerken, dient de nieuwe bestemming overeen te komen met de 

voorgeschreven bestemming.  

 

1.2.2 Verbouwingswerken afwijkend van deze planvoorschriften  

Aan de bestaande gebouwen die qua volume en qua inplanting niet beantwoorden aan de voorschriften van dit bestemmingsplan zijn alle 

veranderings- en verbeteringswerken toegelaten voor zover deze werken: 

- ofwel de gebouwen na de verbouwing doen overeenstemmen met de voorschriften en de grafische gegevens van het plan; 

- ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt aan de voorschriften, maar het er 

door de verbouwing in één of meerdere opzichten beter aan beantwoordt dan voorheen, terwijl er geen nieuwe elementen zijn 

ontstaan, die strijdig zijn met deze voorschriften. Ofwel de werken vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning zoals beschreven in 

het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, 

handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en zijn latere wijzigingen, 

Dergelijke afwijking kan enkel toegestaan worden indien in de begeleidende nota bij de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning wordt 

beschreven: 

- welke de afwijking is ten aanzien van de voorschriften; 

- waarom volgens aanvrager de afwijkende toestand meer aangewezen is dan de voorgeschreven toestand. 
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De vergunningverlenende overheid oordeelt of de aanvraag inderdaad aan bovenstaande criteria voldoet. Dit artikel kan dus niet als recht 

worden ingeroepen. In geval van afwijking kunnen steeds specifieke randvoorwaarden bij de stedenbouwkundige vergunning gevoegd 

worden. 

 

1.2.3 Werken aan het openbaar domein, afwijkend van deze planvoorschriften  

Werken aan het openbaar domein die de planvoorschriften niet volledig realiseren, kunnen vergund worden voor zover ze de latere realisatie 

van de volledige planvoorschriften niet hypothekeren.  

 

1.3 Algemene inrichtingsvoorschriften  

1.3.1 Inrichting onbebouwde ruimte  

Zie specifieke voorschriften per zone  

 

1.3.2 Bebouwing  

Zie specifieke voorschriften per zone  

 

1.3.3 Toegankelijkheid 

Zie specifieke voorschriften per zone  

 

1.3.4 Parkeren 

Zie specifieke voorschriften per zone.  

 

1.3.5 Materialen  

De gevelopbouw en de gevelgeleding, de dakvorm, de aard, de toepassing en de kleur van de gevelmaterialen, de dakbedekking, de 

buitenschrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten in harmonie zijn met het straatbeeld en de kenmerkende bebouwing 

binnen het plangebied. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.  
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1.4 Waterhuishouding  
Binnen het voorliggend plangebied is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing. Er wordt uitgegaan van een gescheiden stelsel (RWA 

en DWA). De hemelwaterbuffering op de private kavels dient te gebeuren in een regenwaterput van min. 5000 liter per grondgebonden woning 

of binnen een waterbuffering op eigen terrein. Voor de gebieden voor recreatie of gemeenschapsvoorzieningen,  en openbaar nut dient de 

hemelwaterbuffering te gebeuren binnen deze gebieden of in de aangrenzende bestemmingszones. De hemelwaterbuffering binnen het 

openbaar domein gebeurt maximaal door open grachten of wadi’s. Enkel indien als gevolg van de hoge grondwaterstand dit niet mogelijk is 

kan de hemelwaterbuffering gebeuren in een overgedimensioneerd buizensysteem binnen de zone voor openbaar domein.  

De ruimte voor water die moet gecreëerd worden onder de vorm van open waterbergingszones moet binnen elke van de voorgestelde 

zoneringen in het plangebied mogelijk zijn.  

De hemelwaterbuffering binnen het openbaar domein gebeurt door open grachten of wadi’s.  

Vanuit het onderzoek door de waterbeheerder is gebleken dat als gevolg van het RUP geen betekenisvol schadelijke effect op het milieu te 

verwachten is als gevolg van de verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) door het realiseren van dit RUP voor 

zover de hiernavolgende voorwaarden worden opgenomen. 

 Bij het uitvoeren van infiltratie- /buffermaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen worden voor open waterstructuren 

zoals grachten en wadi’s.  

 Er moet uitgegaan worden van het principe dat langs elke weg een gracht wordt aangelegd voor de gescheiden afvoer van 

hemelwater. Voor de wegenis moet de zate voldoende breed zijn zodat een grachtensysteem kan worden voorzien.  

Indien voldaan wordt aan bovenstaande verplichtingen kan gesteld worden dat er geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te 

verwachten is als gevolg van de verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) door het realiseren van dit ruimtelijk 

uitvoeringsplan.  

In het gebied tussen de Monshofstraat en de Reppelerweg is enkel drainage of bemaling toegelaten voor de uitvoering van te vergunnen 

werken die worden vermeld in een bouwvergunningsaanvraag.  

  

1.5 Boscompensatie  
Indien er binnen de afbakening van het ruimtelijk uitvoeringsplan eikenberkenbos of nitrofiel elzenbroekbos moet worden ontbost voor de 

realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan, wordt de te ontbossen oppervlakte van deze types als een reële compensatie in deze bostypes 

uitgevoerd in de Abeekvallei (bestemmingszone natuurgebied) om de oppervlakte aan te beschermen habitat maximaal te behouden. Er 

wordt geen financiële compensatie toegelaten.  

1.6 Inrichtingsstudie 
 

De inrichtingsstudie maakt deel uit van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de 

vergunningverlenende overheid 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 
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en de stedenbouwkundige voorschriften. Dit document duidt aan op welke wijze het plangebied ontwikkeld kan worden en hoe deze 

ontwikkeling kadert in de gewenste ontwikkeling van Reppel met het oog op de fasering, de ontsluiting, de gewenste ruimtelijke uitwerking 

zowel in bouwdichtheid, ruimtelijke situering, volumeopbouw en architecturale kwaliteit en de mogelijke impact. Voor de zones belendend aan 

de Abeekvallei waarvoor een inrichtingsstudie verplicht is wordt bijkomend in de inrichtingsstudie aangetoond hoe de effecten op 

waterhuishouding , bodem, fauna en flora in het valleigebied worden opgevangen.  

De inrichtingsstudie duidt aan hoe, aan de kwalitatieve eisen invulling wordt gegeven en op welke manier belendend aan de Abeekvallei de 

natuurwaarden in de Abeekvallei worden versterkt. Belangrijke aandachtspunten zijn:  

 Het creëren van een hoogwaardige architectuur;  

 Het creëren van hoogwaardige ruimtelijke verbanden en perspectieven met de directe omgeving; 

 Het creëren van kwaliteitsvolle buitenruimten met aandacht voor een natuurlijke beplanting.  

Ter hoogte van de bestemmingszones belendend aan de Abeekvallei wordt tevens aangetoond op welke manier de effecten op 

waterhuishouding, bodem, fauna en flora in valleigebied worden opgevangen. 

 

Deze nota verstrekt uitgebreide en gedetailleerde informatie over het gewenste project of ontwikkeling. Tenminste volgende aspecten worden 

benoemd, geduid en gemotiveerd:  

 De ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert;  

 De programmatische invulling, het gebruik en het voorkomen van het project;  

 Een beschrijving van de effecten op de waterhuishouding , bodem , fauna en flora in het valleigebied van de Abeek en de 

kwaliteitsverhoging van het project op de omgeving.  

 

De nota geeft eveneens een duidelijk inzicht over de volgende aspecten:  

 De bestaande toestand, met een analyse van het projectgebied en alle percelen in een straal van 50 m er rond wat betreft de 

aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, de inplanting van gebouwen, bouwvolumes met hoogte diepte en 

dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en materiaalgebruik, de aanwezige natuurlijke elementen, open ruimten, zichten en 

relaties.  

 Een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor het project.  

 Het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving en kwantificering van de 

bestemmingen.  

 Het beantwoorden van het project aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP en de verantwoording van de eventuele 

afwijking van het project aan de voorschriften.  

 De duurzaamheidprincipes die worden naar voor geschoven in het project.  

 Een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging die het project voor de kern van 

Reppel en de omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om de negatieve effecten op de omgeving te 

milderen. Deze evaluaties hebben betrekking op:  

o De natuurlijke en functionele draagkracht van de plaats en van de omgeving (verkeersdruk, verschuiving van activiteiten, 

milieulasten,…). 



RUP ’Reppel’ gemeente Bocholt       GS-090180-73 

Geosted bvba         17 

o De verschijningsvorm en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume, gevelcompositie en materiaalgebruik (mede 

voorgesteld door middel van een volumemaquette of 3D-simulatie).  

o De belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, complementariteit in voorzieningen, kwaliteit van het 

openbaar domein, gezelligheid, sfeerschepping,…). 

o De manier waarop de effecten op waterhuishouding, bodem, fauna en flora in het valleigebied van de Abeek worden 

opgevangen.  

 

Het opstellen van de inrichtingsstudie wordt gecombineerd met de aanvraag van een stedenbouwkundig attest. Deze aanvraag moet 

openbaar gemaakt worden.  

 

1.7 Publiciteit 
Publiciteit is enkel toegelaten in de voor bebouwing bestemde zones mits een stedenbouwkundige vergunning van het College van 

Burgemeester en Schepenen.  

1.8 Openbare nutsinfrastructuur 
Openbare nutsinfrastructuur in de vorm van elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, etc. worden toegelaten in alle bestemmingszones op 

voorwaarde dat ze ruimtelijk en landschappelijk geïntegreerd worden binnen de bestaande ruimtelijke structuur en ze de goede ruimtelijke 

ordening niet in het gedrang brengen. 

1.9 Openbare wegen 
De stroken op het grafisch plan aangeduid als openbaar domein – wegenis (art. 2.12), zone voor gelijkberechtigd verkeer (art. 2.13) zullen in 

zoverre zij nog niet tot het openbare domein behoren, hierbij ingelijfd worden door onteigening.  

 

1.10 overstromingsgevoelige gebieden  

 
In overdruk 

Gelet op het verschil in overstromingsrisico tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelig gebieden wordt een opdeling van de zones 

gekoppeld aan onderstaande specifieke voorschriften  
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Effectief overstromingsgevoelig gebied   

 
In overdruk 

Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING    STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

  Aanleg en inrichtingsvoorschriften  
Het watersysteem wordt als een nevengeschikte 

functie aanzien binnen het effectief 

overstromingsgevoelig gebied. De invulling van de 

bestemming zoals voorzien op het grafisch plan is 

toelaatbaar mits er rekening wordt gehouden met de 

ruimtelijke behoeften van het watersysteem. Bij de 

aanvraag van de vergunning moet duidelijk 

aangegeven worden op welke wijze de bestaande 

ruimte voor water behouden wordt. Om stromingsvrij te 

bouwen moet een veilig vloerpeil worden 

gerespecteerd en wordt bij voorkeur gebruik gemaakt 

van een aangepaste bouwwijze waardoor geen 

ruimte voor water wordt ingenomen vb. het bouwen 

op kolommen. Indien dit niet mogelijk is kan een 

ophoging enkel en alleen worden toegestaan voor het 

deel dat strikt noodzakelijk is voor het bouwen van het 

gebouw en onder de voorwaarde dat de verloren 

ruimte voor water op hetzelfde perceel wordt 

gecompenseerd. Los van alle genomen maatregelen 

zijn hogere waterstanden nooit uit te sluiten, zodat het 

gebouw ook zodanig moet ontworpen worden dat 

alle toegangen langs waar water het gebouw kan 

binnendringen makkelijk afsluitbaar zijn bij extremere 

gebeurtenissen.  

Met betrekking tot het overstromingspeil dient met de 

bevoegde waterloopbeheerder teruggekoppeld te 

worden.  

Zone in overdruk. 

Hoofdbestemming van 

toepassing.  

 

 

 

 

Vloerpeil 

overstromingsveilig. 

 

Geen ophogingen 

toegelaten met 

uitzondering thv de woning 

en mits compensatie  

 

Doorstroming verzekeren.  

 

 

 

 

Toegangen boven 

maaiveld eenvoudig 

waterdicht kunnen maken 

 

Het betreft een zone in overdruk de hoofdbestemming op het RUP is supplementaire van 

toepassing.  

 

Voor zover het RUP bijkomende bebouwing of herbouw mogelijk maakt binnen 

overstromingsgebied moeten deze constructies volgens de volgende principes opgericht 

worden:  

 Het vloerpeil moet overstromingsveilig voorzien worden; 

  

 

 Er mogen geen ophogingen worden uitgevoerd, met als enige uitzondering ter 

hoogte van de woning of andere schadegevoelige constructies mits 

compensatie; 

 

  

 Indien het voorzien van een veilig vloerpeil niet mogelijk is d.m.v. een aangepaste 

bouwwijze (bijv. bouwen op kolommen) kan een reliëfwijziging enkel en alleen 

worden toegestaan indien uit de aanvraag blijkt dat de ruimte voor water 

gecompenseerd wordt en de doorstroming niet in het gevaar komt.  

 

 

 Alle toegangen langs waar water boven maaiveld het gebouw toch nog zou 

kunnen binnendringen moeten eenvoudig waterdicht gemaakt kunnen worden.  

 

 

 

Mogelijk overstromingsgevoelig gebied   

 
In overdruk 

Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 
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TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING    STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

  Aanleg en inrichtingsvoorschriften  
Het watersysteem wordt als een nevengeschikte 

functie aanzien binnen het mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied of aan de rand van het 

effectief overstromingsgevoelig gebied.  

Op basis van de huidige beschikbare kennis is het risico 

op overstromingen gering. Om de eventuele kans op 

schade bij zeer extreme gebeurtenissen te vermijden 

moeten wel een aantal voorzorgmaatregelen voorzien 

te worden. Er moet voorkomen worden dat bij een 

beperkte hoeveelheid water boven maaiveld dit 

meteen voor schade kan zorgen . Toegangen, inritten 

van ondergrondse garages, muren e.d. moeten dan 

ook volledig waterdicht gemaakt kunnen worden tot 

30 cm boven maaiveld en toegangen moeten 

minimaal voorzien zijn van een drempel tot op dat 

niveau. Indien mogelijk is het aangewezen om bij 

grondige verbouwing deze voorschriften eveneens te 

respecteren.  

Zone in overdruk. 

Hoofdbestemming blijft van 

toepassing.  

 

 

Alle toegangen voorzien 

van een drempel van min. 

30 cm.  

 

 

Ondergrondse constructies, 

toegangen en 

rioolaansluitingen volledig 

waterdicht afgewerkt. RWA 

en DWA met terugslagklep.  

 

Toegangen boven 

maaiveld eenvoudig 

waterdicht kunnen maken 

tot 30 cm boven maaiveld. 

 

Het betreft een zone in overdruk waarbij de hoofdbestemming op het RUP steeds van 

toepassing blijft met bijkomende randvoorwaarden.  

 

 

De nieuwe bebouwing of herbouw binnen mogelijk overstromingsgebied moet voldoen 

aan volgende voorwaarden:  

 De toegang tot het gebouw en ondergrondse constructies moeten voorzien zijn 

van een drempel van minimaal 30 cm boven maaiveld; 

  

 

 De ondergrondse constructies, toegangen en rioolaansluitingen moeten volledig 

waterdicht worden afgewerkt en in geval van DWA- en RWA-afvoer voorzien zijn 

terugslagkleppen; 

 

  

 

 Alle toegangen langs waar water boven maaiveld het gebouw toch nog zou 

kunnen binnendringen moeten eenvoudig waterdicht gemaakt kunnen worden 

tot minimaal 30 cm boven het maaiveld.  
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1 Specifieke voorschriften  
 

CATEGORIE 1: WONEN  

 

Art.2.1: kernwoongebied  

 
Informatief gedeelte  Verordend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE ASPECTEN  STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie wonen 

  

  Bestemmingsvoorschriften 
Het betreft een zone waar momenteel de woonfunctie 

dominant aanwezig is en waarbinnen  tevens de lokale 

voorzieningen van Reppel gesitueerd zijn. Het betreft 

het kerngebied waar op het niveau van Reppel lokale 

voorzieningen, handel en horeca kunnen worden 

toegelaten. In functie van verdichting naar een 

woondichtheid van +/- 15 won/ha wordt de 

mogelijkheid gelaten om bij de sloop van een open 

bebouwing over te gaan tot de realisatie van 2 

halfopen bebouwingen of een gestapelde 

meergezinswoning.  

De woonfunctie ondersteunt het kenmerkende 

woonkarakter binnen het woongebied met landelijk 

karakter binnen de woonkern Reppel. Het betreft een 

woonzone waar de woonfunctie primeert en waar 

lokale voorzieningen, handel en horeca op het niveau 

van de woonkern worden toegelaten. Kleinhandel 

wordt niet toegelaten daar deze handelsvestigingen 

veelal groter zijn dan 600 m²  en een ruime 

parkeerplaats nodig hebben. Kleinhandel of handel 

Wonen (Eén- , twee of 

meergezinswoningen).  

 

Nevenbestemmingen 

Centrumondersteunende 

functies, handel, horeca en 

verblijfsrecreatie  

Vrije beroepen, diensten. 

Bedrijvigheid en kleinhandel 

niet toegelaten.  

Hoofdbestemming: Wonen.  

 

 

Nevenbestemming: centrumondersteunende functies, handel (met uitzondering van 

kleinhandel), horeca en verblijfsrecreatie ( in de vorm van kleinschalige logies) worden 

toegelaten als nevenbestemming.  

Vrije beroepen en diensten worden toegelaten op voorwaarde dat de oppervlakte van de 

nevenbestemming beperkt blijft tot max. 50% van de vloeroppervlakte en de woonfunctie 

gegarandeerd wordt.   

Bedrijvigheid die mogelijk hinder kan opleveren voor de woonomgeving en kleinhandel 

wordt niet toegelaten. 
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met een verkoopoppervlakte van meer dan 600 m² is 

binnen de kern niet gewenst.  

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften 
De mogelijke verdichting wordt steeds via een 

verkavelingsplan of totaalproject gerealiseerd 

waarvan de voorschriften minimaal voldoen aan de 

verordenende voorwaarden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onbebouwde ruimte wordt ingericht als tuin met 

een sterke landschappelijke samenhang.  

 

De zone is bestemd voor de inplanting van individuele 

grondgebonden eengezinswoningen met private tuin 

die geschakeld kunnen worden in de vorm van een 

open, halfopen of gesloten bebouwing in een 

woondichtheid van gemiddeld 15 won/ha. Beperkt 

kunnen meergezinswoningen worden toegelaten.  

 

Om voldoende natuurlijk daglicht binnen de leef- en 

slaapvertrekken te krijgen wordt deze vertrekken 

steeds aan de buitengevels gelegen.  

  

 

Het maximum aantal woningen is gerelateerd aan de 

vooropgestelde gemiddelde woondichtheid van 15 

won/ha.  

 

Conform het overheersend straatbeeld ter hoogte van 

de bestemmingszone wordt een bouwhoogte van 

max. 2 bovengrondse bouwlagen met een max. 

bouwhoogte van 6,5 m toegelaten.  

 

Hellende daken tussen 25°en 45° kenmerken de 

huidige hoofdvolumes binnen de bestemmingszone. 

Achterbouwen kunnen beperkt met platte daken 

worden uitgevoerd.  

 

Kavelbreedte: 

 minimum 8 m bij 

gesloten bebouwing,  

 minimum 11 m bij 

halfopen bebouwing, 

 minimum 15 m bij open 

bebouwing. 

Samenvoeging ifv de 

realisatie van 

meergezinswoningen 

mogelijk. 

Max. 2 wooneenheden per 

theoretisch kavel. 

 

Inplanting binnen de 

grafisch aangeduide zone.  

 

Min. afstand t.o.v. de 

laterale perceelsgrens en 

rooilijn aangeven. 

 

 

 

 

Bouwdiepte  gelijkvloers 

maximum 17 m, op verdiep 

maximum 12 m.  

 

 

Ifv centrumverdichting min. 

15 won/ha.  

 

 

Bouwhoogte maximum 2 

bouwlagen met 

bouwhoogte van maximum 

6,5 m. 

 

Dakvorm hellend. 

 

Nok op max.6 m boven 

kroonlijst. 

 

Bij herverdeling en/of verkavelingen moeten de kavels een minimum perceelsbreedte 

hebben van 8 m bij gesloten bebouwing, 11 m voor halfopen en minimum 15 m voor open 

bebouwing. Voor de realisatie van een meergezinswoning kunnen bestaande kavels 

worden samengevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

Verdichting in het woonweefsel wordt toegelaten door maximaal 2 wooneenheden  toe te 

laten per theoretisch kavel.   

 

De inplanting dient te gebeuren binnen de grafisch aangeduide zone op het grafisch plan.  

 

 

De minimale afstand t.o.v. de niet bebouwde laterale perceelsgrens bedraagt 3 m. De 

afstand t.o.v. de rooilijn is min. 5 m. Bestaande vergunde bebouwing die niet voldoen aan 

de voorschriften mag enkel verbouwd en in stand gehouden worden.  

 

 

 

 

De bouwdiepte is maximum 17 m op gelijkvloers. Op de verdieping wordt de bouwdiepte 

teruggebracht tot maximum 12 m. 

 

 

 

Woondichtheid: min. 15 won/ha.  

 

 

 

Bouwhoogte gebouwd volume is maximum 2 bovengrondse bouwlagen met een maximum 

kroonlijsthoogte van 6,5 m. Het vloerpeil ligt op maximum 50 cm boven het maaiveldniveau 

ter hoogte van de voorliggende rooilijn. 

 

 

De dakvorm is hellend (met een dakhelling tussen de 25° en 45°).  

 

De nokhoogte bij hellende daken is op max. 6 m boven de kroonlijst gesitueerd. 
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Om het groene, landelijke karakter te behouden wordt 

minstens de helft van de niet bebouwde ruimte als tuin 

aangelegd. Op percelen waarop vrije beroepen, 

diensten, handel of horeca gevestigd zijn mag dit 

beperkt worden tot min. 15% om het parkeren van 

bezoekers en de inpassing van terrassen mogelijk te 

maken,  

 

Om een maximale bruikbaarheid te krijgen van de 

private buitenruimte mag standaard max. 25% verhard 

worden. Bij handel, horeca, vrije beroepen en diensten 

wordt hier ifv het bezoekersparkeren een hoger 

percentage toegelaten. 

  

 

 

Om een wildgroei van aanbouwsels te voorkomen 

worden over een beperkte oppervlakte een 

constructie toegelaten over 1 bouwlaag in harmonie 

met het hoofdvolume.  

 

Het gebruik van levende hagen en draadafsluitingen 

met klimop ondersteunt de landschappelijke 

samenhang en privacy op eigen kavel. Gesloten 

afsluitingen worden beperkt in omvang en materialen.  

Muren mogen slechts opgetrokken worden wanneer 

deze opgetrokken zijn uit metselwerk en niet te diep in 

het perceel worden ingeplant. Het gebruik van platen 

als afsluiting (hout, kunststof of beton,…) is niet 

toegestaan.  

Parkeren in open lucht wordt binnen deze zone 

toegelaten mits de landschappelijke inpassing wordt 

aangetoond met max. 2 pp/wooneenheid.  

 

 

Speeltuigen of andere open constructies worden op 

min. 2 m. van de perceelsgrens geplaatst voor het 

verzekeren van privacy in de belendende tuinen.  

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze 

ruimtelijk geïntegreerd worden in de buitenaanleg van 

de eigen bouwkavel en waarbij het niveauverschil en 

de wateroverlast op eigen terrein wordt opgevangen.  

 

Het betreft de overgang tussen het openbaar domein 

en het gebouwd volume waar het kavel de overgang 

naar het openbaar domein realiseert. Het toegang 

Voor de niet bebouwde 

delen  

Tuin met streekeigen 

groenaanplant en gazon. 

 

 

 

 

Standaard max. 25% 

verharding van de niet 

bebouwde ruimte. 

Bij handel, horeca, vrije 

beroepen of diensten mag 

die naar max. 60% 

gebracht worden. 

 

Bijgebouw van max. 40 m² 

met plat dak of helling van 

max. 45 °. 

 

 

Erfafsluitingen in streekeigen 

groen of draadafsluitingen 

van max. 2,20 m hoogte. 

 

 

 

 

 

 

Parkeren op eigen terrein. 

Parkeren in open lucht mits 

ingepast in groen kader. 

 

 

Speeltuigen of andere 

constructies op min. 2 m 

van de perceelsgrens. 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan. 

 

 

Voortuin tussen rooilijn en 

voorgevel. 

 

Voor de niet bebouwde delen zijn volgende bepalingen van toepassing: 

 

Minstens 50% van de niet bebouwde ruimte wordt ingericht als tuin met een sterke 

streekeigen groenaanplant van bomen, heesters, bodembedekkers en/of gazon. Enkel ter 

hoogte van percelen waar vrije beroepen, diensten, handel of horeca zijn gevestigd moet 

minstens 15% van de niet bebouwde ruimte met een streekeigen groenaanplant 

aangelegd worden.  

 

Standaard mag max. 25% van de niet bebouwde ruimte op de betreffende bouwkavel 

binnen de bestemmingszone verhard worden.  

Enkel bij percelen waar vrije beroepen, diensten, handel of horeca is gevestigd mag tot 

max. 60% van de niet bebouwde ruimte verhard worden.  

 

 

 

 

Onafhankelijk van het hoofdvolume wordt een vrijstaand bijgebouw, berging, serre, 

dierenhok of carport in de vorm van één bouwvolume - van max. 40m² over een 

bouwhoogte van max. 1 bouwlaag (max. 3,2 m hoogte) - toegelaten en dit als een 

harmonieus samenhangend geheel van het hoofdvolume.  

 

Erfafsluitingen op de perceelsgrens geplaatst worden uitgevoerd in streekeigen groen of 

draadafsluitingen tot een max. hoogte van 2,20 m. in staaldraad of geplastificeerd hekwerk 

al of niet met klimop begroeid. Betonplaten of andere niet natuurlijke materialen worden 

niet toegelaten.  

Afsluitingen op de gemeenschappelijke perceelsscheidingen kunnen uitgevoerd worden in 

hetzelfde gevelmetselwerk als het hoofdvolume of houten afsluitingen met een max. 

hoogte van 2,20 m mits akkoord van de belendende eigenaar.  

 

 

Het parkeren wordt opgelost op eigen terreinvoor max. 2 pp/wooneenheid. De inrichting 

van parkeervoorzieningen in openlucht in een groen kader is toegelaten in functie van de 

bestemming van het gebouw op de kavel. Het groene kader moet zorgen voor de 

integratie van het parkeren in zijn omgeving en bestaat min. uit hagen en hoogstambomen.  

 

De inpassing van speeltuigen of andere constructies zijn toegestaan op min. 2 m van de 

perceelsgrenzen achter de achtergevelbouwlijn.  

 

 

Bestaande reliëf wordt maximaal behouden bij de tuinaanleg. Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits 

grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.  

 

 

De zone tussen de voorgevel en de rooilijn wordt als voortuin aangelegd. Erfafsluitingen 

worden in deze zone enkel toegelaten in natuurlijke afsluitingen in de vorm van hagen of 

struiken. De verharding wordt binnen deze zone tot een strikt minimum beperkt. 
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nemen tot de woning gebeurt ook binnen deze zone 

waarvan parkeren een ondergeschikte functie vormt.  

 

 

Gebouwde constructies worden in de voortuin niet 

toegelaten om de openheid en interactie van het 

gebouwd hoofdvolume met het voorliggend 

openbaar te verzekeren.  

Grote delen van de bestemmingszone zijn gelegen in 

grondwaterstromingsgevoelig gebied waardoor 

ondergrondse constructies tot een min. worden 

beperkt.  Tevens zijn beperkte delen gesitueerd in 

overstromingsgevoelige gebieden waardoor de extra 

voorwaarden van VMM van toepassing zijn. 

 

Qua materiaalgebruik wordt er gestreefd naar een 

samenhang in aard en kleur met de gebruikte 

materialen in de omgeving. Zoveel mogelijk gebruik 

van natuurlijke materialen waarbij 1 hoofdmateriaal en 

maximum 2 bijmaterialen worden toegelaten.  

 

 

Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in 

samenhang met de gebruikte gevelmaterialen van de 

voorgevel om zo tot een esthetisch en architectonisch 

verantwoord geheel te komen. 

 

 

 

 

 

Op het ogenblik van de opmaak van het RUP wordt 

VMM geconfronteerd met het gegeven dat de Abeek 

niet over gans de lengte binnen het plangebied kan 

geruimd worden daar verschillende constructies de 

toegankelijkheid van de wettelijk bepaalde 5 m zone 

hypothekeren.  

Zolang deze obstakels niet opgeheven zijn blijft dit 

ontsluitingstracé voor het ruimen van de Abeek 

gehandhaafd.  

 

 

 

 

Geen constructies in de 

voortuin 

 

 

Kelders zijn toegelaten; 

ondergronds parkeren is 

niet toegelaten. 

Overstromingsgevoelig 

gebied heeft extra 

voorwaarden.  

 

Welgevormde gevelsteen 

als hoofdmateriaal.  

Max. 30% andere 

gevelmaterialen.  

 

 

 

Halfopen bebouwing wordt 

beschouwd als een 

architectonisch 

samenhangend geheel. De 

aanbouwende sluit aan ter 

hoogte van de mandelige 

muur. 

 

 

Ontsluitingstracé voor 

ruimen van de Abeek veilig 

te stellen.  

 

Opgeheven wanneer zone 

voor specifieke 

beheersmodaliteiten 

toegankelijk is.  

Verhardingen voor het nemen van toegang tot de woning en de garage samen met de 

verharding van een bijkomende parkeerplaats per wooneenheid zijn toegelaten. Bij de 

situering van een vrij beroep, diensten, handel of horeca mag de voortuinzone voor 90% 

verhard worden ifv bezoekersparkeren of de inpassing van een terras.  

In de voortuin worden geen gebouwde constructies toegelaten.  

 

 

 

Kelders zijn toegelaten; ondergronds parkeren wordt niet toegelaten.  

 

 Binnen het overstromingsgevoelig gebied in overdruk zijn de voorwaarden 

van art. 1.9 overstromingsgevoelige gebieden van toepassing 

 

 

 

Alle zichtbare delen van het gebouw dienen uitgevoerd te worden in welgevormde 

gevelsteen als hoofdmateriaal.  

Gemotiveerd kunnen andere gevelmaterialen toegestaan worden mits het duurzame 

materialen betreft die max. 30% van het zichtbare gevelvlak innemen. 

De dakmaterialen (aard en kleur) voor hellende daken zijn afgestemd op het 

materiaalgebruik van de gevel en past naar kleurschakering in de omgeving. 

 

Bij halfopen bebouwing wordt steeds naar een architectonisch samenhangend geheel 

gestreefd tussen de aansluitende bouwvolumes. De aanbouwende sluit naar gabariet, 

vorm en materiaalgebruik aan ter hoogte van de mandelige muur van de eerstbouwende.  

 

  

 

 

ontsluitingstracé voor ruimen van de Abeek 

Zolang het ruimen van de Abeek nietgegarandeerd kan worden belendend aan de 

Abeekvallei ter hoogte van de Reppelerweg wordt binnen een zone van min. 55 m uit de 

aslijn van het ontsluitingstracé een doorgang van min. 4 meter breedte vanuit de 

Reppelerweg tot aan de Abeek vrijgehouden voor het ruimen van de Beek.  

Vanaf het ogenblik dat de 5 m breedte zone met specifieke beheersmodaliteiten over gans 

de lengte van de oostelijk gesitueerde noordzijde van de Abeek is gegarandeerd komt dit 

ontsluitingstracé te vervallen.  

Bepalingen mbt beheer    
Om het beheer van de gebouwde massa in de hand 

te houden wordt gekozen voor natuurlijke duurzame 

materialen. Materialen die vrij veel onderhoud vragen 

worden best geweerd. 

Duurzaam beheer door 

private eigenaars. 

Er wordt gekozen voor duurzame materialen waardoor het beheer van het gebouwde 

volume zich tot een strikt minimum beperkt. Het gebruik van onderhoudvriendelijke 

materialen wordt vooropgesteld. Het beheer wordt volledig overgelaten aan private 

eigenaars. 
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Art.2.2: landelijk woongebied   

 
Informatief gedeelte  Verordend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE ASPECTEN  STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie wonen 

  

  Bestemmingsvoorschriften 
Binnen de bestemmingszone overheerst de 

woonfunctie. In het plangebied wordt, vanuit de 

nader uitgewerkte ontwikkelingsvisie op het 

plangebied gekozen om binnen deze gegroeide 

nederzettingsstructuur van open bebouwing een 

beperkte transformatie en verdichting naar halfopen 

bebouwing mogelijk te maken.  

 

Het betreft een bouwzone voor open  bebouwing 

waar de woonfunctie primeert. Een vrij beroep kan 

toegelaten worden zonder het woonkarakter te 

schenden. Beperkt wordt halfopen bebouwing 

toegelaten ifv bijsturing van het woonaanbod ifv de 

concrete behoefte.  

Wonen. 

Ééngezinswoningen al of 

niet als zorgwoning in open 

of halfopen bebouwing. 

 

Vrije beroepen, diensten en 

plattelandstoerisme en 

kleinschalige  logies  in 

nevenbestemming  

 

 

Hoofdbestemming: Wonen.  

 

 

 

 

Nevenbestemming: Vrije beroepen en diensten op voorwaarde dat de oppervlakte voor 

beroepsdoeleinden beperkt blijft tot max. één niveau en fysisch één geïntegreerd geheel 

vormt met een woongelegenheid voor zover verenigbaar met de woonomgeving en de 

woonfunctie aanwezig is. Plattelandstoerisme ifv laagdynamische toeristische uitbouw (oa. 

Kleinschalige logies in de vorm van Bed& Breakfast, gastenkamers,..). Sterk 

verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegelaten. 

Inrichtingen die de buurt hinderen door geur, rook, stof, geluidtrillingen, ioniserende 

stralingen, licht of dergelijke en kleinhandel  zijn niet toegelaten. Als referentiekader gelden 

de van toepassing zijnde normen en voorschriften van de Vlaremwetgeving en de normen 

naar oppervlakten mbt het aanvragen van een  socio-economische vergunning. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften 
Bij de herverdeling van percelen wordt de nadere 

inrichting en bebouwing vastgelegd door een 

verkavelingsplan waarvan de voorschriften minimaal 

voldoen aan hierna volgende voorwaarden:  

 

De onbebouwde ruimte wordt ingericht als tuin met 

een sterke landschappelijke samenhang.  

 

De zone is bestemd voor de inplanting van individuele 

grondgebonden eengezinswoningen met private tuin 

Kavelbreedte 

min. 15 m bij open 

bebouwing.  

 

 

Inplanting binnen de 

grafisch aangeduide zone.  

 

Afstanden t.o.v. de laterale 

perceelsgrenzen 

Bij herverdeling en/of verkavelingen moeten de kavels een min. perceelsbreedte hebben 

van 15 m voor open bebouwing. Uitzonderlijk wordt halfopen bebouwing op kavels van min. 

11 m toegelaten.   

 

 

De inplanting dient te gebeuren binnen de grafisch aangeduide zone op het grafisch plan. 

De minimale afstand t.o.v. de niet bebouwde laterale perceelsgrens bedraagt 3 m.  

 

De woningen dienen in de vorm van grondgebonden  open of halfopen bebouwing 

gebouwd te worden. Bij bebouwing op de perceelsgrens dient hier ofwel tegenaan 
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die in functie van de woonbehoefte geschakeld 

kunnen worden in de vorm van een halfopen 

bebouwing in een woondichtheid van max. 15 

won/ha.  

 

Om voldoende natuurlijk daglicht binnen de leef- en 

slaapvertrekken te krijgen wordt de bouwdiepte 

afhankelijk gemaakt van de bouwbreedte en de 

breedte van de niet bebouwde zijtuinstrook.  

 

 

 

Het overheersend straatbeeld bestaat uit 1 à 1,5 

bouwlagen. Om een beperkte verdichting toe te laten  

wordt de  bouwhoogte van 4,5 m opgedreven naar 

max. 2 bouwlagen met een max. kroonlijsthoogte van 

6,5 m.  

Hellende daken tussen 25°en 45° kenmerken de 

hoofdvolumes langs de bestaande uitgeruste wegen 

binnen deze bestemmingszones. Achterbouwen 

kunnen beperkt met platte daken worden uitgevoerd.  

 

Binnen het hellend dak worden leefvertrekken of een 

autonome woonlaag toegelaten op voorwaarde dat 

de privacy naar de belendende percelen verzekerd 

kan worden. Rechtstreekse zichten naar belendende 

buren worden niet toegelaten.  

 

Om het landelijke karakter te behouden wordt 

minstens de helft van de niet bebouwde ruimte als tuin 

aangelegd. 

  

Om een maximale bruikbaarheid te krijgen van de 

private buitenruimte mag standaard max. 25% verhard 

worden.  

Om een wildgroei van aanbouwsels te voorkomen 

worden over een beperkte oppervlakte een 

constructie toegelaten over 1 bouwlaag in harmonie 

met het hoofdvolume.  

 

 

Het gebruik van levende hagen en draadafsluitingen 

met klimop ondersteunt de landschappelijke 

samenhang en privacy op eigen kavel. Gesloten 

afsluitingen worden beperkt in omvang en materialen.  

Muren mogen slechts opgetrokken worden wanneer 

deze opgetrokken zijn uit metselwerk en niet te diep in 

aangeven. 

Grondgebonden halfopen 

of open bebouwing.  

 

Bouwdiepte gelijkvloers 17 

m op verdiep max. 12 m. 

  

Bouwbreedte  

Min. 6,5 m zonder garage. 

Min. 8 m met garage.  

 

Bouwhoogte max. 2 

bouwlagen met 

bouwhoogte van max, 6,5 

m. 

 

Dakvorm hellend. 

 

 

 

 

Nok op max. 6 m boven 

kroonlijst. 

 

 

 

 

Voor de niet bebouwde 

delen  

Tuin met streekeigen 

groenaanplant en gazon. 

 

 

Max. 25% verharding van 

de niet bebouwde ruimte. 

 

Bijgebouw van max. 10% 

van de niet bebouwde 

ruimte met een max. van 

100 m² met plat dak of 

helling van max. 45 °. 

 

Erfafsluitingen in streekeigen 

groen of draadafsluitingen 

van max. 2,20 m hoogte. 

 

 

gebouwd te worden in de vorm van halfopen bebouwing of dient min. 6 m tussenafstand 

gehouden te worden tussen de bouwvolumes bij open bebouwing. 

 

 

De max. bouwdieptes zijn max. 17 m. Deze bouwdieptes zijn van toepassing op het 

gelijkvloers. Op de verdieping wordt de bouwdiepte teruggebracht tot 12 m.  

 

Bouwbreedte is min. 6,5 m zonder inpandige garage, min. 8 m met inpandige garage in het 

hoofdvolume. 

 

 

Bouwhoogte gebouwd volume is max. 2 bouwlagen met een max. kroonlijsthoogte van 6,5 

m. Het vloerpeil ligt op max. 50 cm boven het maaiveldniveau ter hoogte van de 

voorliggende rooilijn. 

 

 

De dakvorm is hellend (met een dakhelling tussen de 25° en 45°). 

 

 

 

 

De nokhoogte bij hellende daken is op max. 6 m boven de kroonlijst gelegen.  

 

 

 

 

 

Voor de niet bebouwde delen zijn volgende bepalingen van toepassing: 

 

Minstens 50% van de niet bebouwde ruimte wordt ingericht als tuin met een sterke 

streekeigen groenaanplant van bomen, heesters, bodembedekkers en/of gazon.  

 

 

Max. 25% van de niet bebouwde ruimte op de betreffende bouwkavel binnen de 

bestemmingszone mag verhard worden.  

 

Onafhankelijk van het hoofdvolume wordt een vrijstaand bijgebouw, berging, serre, 

dierenhok of carport in de vorm van één bouwvolume - van max. 10% van de niet 

bebouwde ruimte op het bouwkavel met een max. van 100m² over een bouwhoogte van 

max. 1 bouwlaag (max. 3,2 m hoogte) - toegelaten en dit als een harmonieus 

samenhangend geheel van het hoofdvolume.  

 

Erfafsluitingen op de perceelsgrens geplaatst worden uitgevoerd in streekeigen groen of 

draadafsluitingen tot een max. hoogte van 2,20 m. in staaldraad of geplastificeerd hekwerk 

al of niet met klimop begroeid. Houten afsluitingen moeten op minstens 2 meter van de 

perceelsgrens geplaatst worden. Betonplaten of andere niet natuurlijke materialen worden 

niet toegelaten.  
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het perceel worden ingeplant. Het gebruik van platen 

als afsluiting (hout, kunststof of beton,…) is niet 

toegestaan.  

 

 

Parkeren in open lucht wordt binnen deze zone 

toegelaten mits de landschappelijke inpassing wordt 

aangetoond met max. 2 pp/wooneenheid.  

 

 

Speeltuigen of andere open constructies worden op 

min. 2 m. van de perceelsgrens geplaatst voor het 

verzekeren van privacy in de belendende tuinen.  

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze 

ruimtelijk geïntegreerd worden in de buitenaanleg van 

de eigen bouwkavel en waarbij het niveauverschil en 

de wateroverlast op eigen terrein wordt opgevangen.  

 

Het betreft de overgang tussen het openbaar domein 

en het gebouwd volume waar het kavel de overgang 

naar het openbaar domein realiseert. Het toegang 

nemen tot de woning gebeurt ook binnen deze zone 

waarvan parkeren een ondergeschikte functie vormt.  

 

Gebouwde constructies worden in de voortuin niet 

toegelaten om de openheid en interactie van het 

gebouwd hoofdvolume met het voorliggend 

openbaar te verzekeren.  

Ondergrondse garages worden niet toegelaten als 

gevolg van het grote ruimtebeslag van de hellingen 

naar de ondergrondse garages. Tevens zijn beperkte 

delen gesitueerd in overstromingsgevoelige gebieden 

waardoor de extra voorwaarden van VMM van 

toepassing zijn 

 

Qua materiaalgebruik wordt er gestreefd naar een 

samenhang in aard en kleur met de gebruikte 

materialen in de omgeving. Zoveel mogelijk gebruik 

van natuurlijke materialen waarbij 1 hoofdmateriaal en 

maximum 2 bijmaterialen worden toegelaten.  

 

 

Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in 

samenhang met de gebruikte gevelmaterialen van de 

voorgevel om zo tot een esthetisch en architectonisch 

verantwoord geheel te komen. De aansluiting bij 

 

 

 

 

 

Parkeren in open lucht mits 

ingepast in groen kader. 

 

 

 

Speeltuigen of andere 

constructies op min. 2 m 

van de perceelsgrens. 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan. 

 

 

Voortuin tussen rooilijn en 

voorgevel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelders zijn toegelaten.  

Ondergronds parkeren is 

niet toegelaten. 

Overstromingsgevoelig 

gebied in overdruk heeft 

extra voorwaarden.  

 

Welgevormde gevelsteen 

als hoofdmateriaal.  

Max. 30% andere 

gevelmaterialen.  

 

 

 

Uitzonderlijke halfopen 

bebouwing wordt 

beschouwd als een 

architectonisch 

Afsluitingen op de gemeenschappelijke perceelsscheidingen in het verlengde van de 

mandelige muur kunnen uitgevoerd worden in hetzelfde gevelmetselwerk als het 

hoofdvolume met een max. hoogte van 2,20 m.  

 

 

De inrichting van parkeervoorzieningen in openlucht in een groen kader is toegelaten in 

functie van de bestemming van het gebouw op de kavel. Het groene kader moet zorgen 

voor de integratie van het parkeren in zijn omgeving en bestaat min. uit hagen en 

hoogstambomen.  

 

De inpassing van speeltuigen of andere constructies is toegestaan op min. 2 m van de 

perceelsgrenzen.  

 

 

Bestaande reliëf wordt maximaal behouden bij de tuinaanleg. Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits 

grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.  

 

 

De zone tussen de voorgevel en de rooilijn wordt als voortuin aangelegd. Erfafsluitingen 

worden in deze zone enkel toegelaten in natuurlijke afsluitingen in de vorm van hagen of 

struiken. De verharding wordt binnen deze zone tot een strikt minimum beperkt. 

Verhardingen voor het nemen van toegang tot de woning en de garage samen met de 

verharding van een bijkomende parkeerplaats per wooneenheid zijn toegelaten.  

 

In de voortuin worden geen gebouwde constructies toegelaten.  

 

 

 

Kelders zijn toegelaten. Ondergronds parkeren wordt niet toegelaten.  

Binnen de overstromingsgevoelige gebieden in overdruk zijn de 

stedenbouwkundige voorwaarden van art 1.10 van toepassing.  

 

 

 

 

Alle zichtbare delen van het gebouw dienen uitgevoerd te worden in welgevormde 

gevelsteen als hoofdmateriaal.  

Gemotiveerd kunnen crepie en andere gevelmaterialen toegestaan worden mits het 

duurzame materialen betreft die max. 30% van het zichtbare gevelvlak innemen. 

De dakmaterialen (aard en kleur) voor hellende daken zijn afgestemd op het 

hoofdmateriaal van de gevel en past voor wat kleurschakering betreft in de omgeving. 

 

Bij eventuele halfopen bebouwing wordt steeds naar een architectonisch samenhangend 

geheel gestreefd tussen de 2 aansluitende halfopen bouwvolumes. De aanbouwende sluit 

perfect aan naar gabariet ter hoogte van de mandelige muur van de eerstbouwende.  
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halfopen bebouwing wordt steeds als een ruimtelijk en 

architectonisch samenhangend geheel beschouwd 

waarbij het gabariet ter hoogte van de mandelige 

muur maximaal op elkaar wordt aangesloten. 

samenhangend geheel. De 

aanbouwende sluit aan ter 

hoogte van de mandelige 

muur. 

 

 

  

Gebouwen met specifieke voorschriften                                          

 
Het betreft historisch gegroeide bebouwing 

(bebouwing op kadastraal perceel 382H) die binnen 

de gewenste structuur van Reppel een obstakel vormt 

bij de verkeerszichtbaarheid ter hoogte van het 

kruispunt Reppelerweg /Bormansstraat en dit voor de 

verkeersveilige verkeersafwikkeling ter hoogte van de 

Reppelerweg. 

Bestaande bebouwing kan 

max. verbouwd en instand 

gehouden worden.  

Bij sloop wordt de 

bebouwing ondergeschikt 

aan de realisatie van de 

verkeersveiligheid. 

De bestaande bebouwing mag maximaal verbouwd en in stand gehouden worden.  

Bij sloop dient op het kadastrale perceel 382H de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid te 

worden gemaximaliseerd en wordt geen bebouwing binnen deze zone meer toegelaten . 

 

  

Landelijk woongebied met verblijfsrecreatie in overdruk            
Binnen deze zone worden in het kader van de 

verdere uitbouw van de Watermolen de 

inpassing van max. 24 seniorenverblijfsunits en de 

uitbouw van het paardenpension mogelijk. 

Binnen deze accommodatie, zoals hierboven in 

eerste zin geschetst,  wordt geen permanente 

bewoning toegelaten.  

De maximale bebouwingsindex en vloerindex 

wordt vastgelegd om een zekere ruimtelijke 

verankering mogelijk te houden met de directe 

omgeving zonder daarbij de specifieke 

positionering van de bouwvolumes vast te 

leggen.  

Door de verplichting van een inrichtingsstudie 

kan in overleg met de vergunningverlenende 

overheid de ruimtelijke uitleg nader worden 

bepaald. De minimale afstanden tot de laterale 

perceelsgrenzen en de rooilijn worden 

vastgelegd om de ruimtelijke verankering binnen 

het landelijk woonlint langs de Reppelerweg te 

bewerkstellingen.  

Door de verplichting van een beplantingsplan 

voor de niet bebouwde ruimte wordt de 

kwalitatieve invulling ervan in overleg met de 

vergunningverlenende overheid bepaald.  

Verblijfsrecreatie ifv de 

verdere toeristisch-

recreatieve uitbouw van 

de watermolen. 

 

 

 

B/T = max. 0,5 

V/T = max. 1,1  

 

Max. 2 bouwlagen 

hellend dak.  

Inrichtingsstudie 

verplicht.   

 

 

Bouwvolumes op min. 3 

m van de laterale 

perceelsgrens en op 

min. 6 m van de rooilijn.  

 

Verplicht 

beplantingsplan voor 

niet bebouwde ruimte.  

Binnen deze zone kan in functie van de verdere toeristisch recreatieve uitbouw 

van de Watermolen verblijfsrecreatie in de vorm van max. 24 seniorenverblijfunits 

en de uitbouw van een paardenpension worden gerealiseerd. Indien deze 

ontwikkeling niet gebeurt zijn de voorschriften van landelijke woongebied van 

toepassing. 

 

 

B/T =max. 0,5  

V/T = max. 1,1  

 

Max. 2 bouwlagen met hellend dak in de vorm van geschakelde bebouwing. 

Voor de ontwikkeling van deze bestemmingszone ifv verblijfsrecreatie wordt een 

inrichtingsstudie opgemaakt.  

 

 

 

De inplanting van de gebouwde volumes gebeurt op min. 3 m van de laterale 

perceelsgrenzen en op min. 6 m van de rooilijn. 

 

 

  

De niet bebouwde ruimte wordt op een kwalitatieve manier aangeplant op basis 

van een bij de vergunning gevoegd beplantingsplan.   
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Bepalingen mbt beheer    
Om het beheer van de gebouwde massa in de hand 

te houden wordt gekozen voor natuurlijke duurzame 

materialen. Materialen die vrij veel onderhoud vragen 

worden best geweerd. 

Duurzaam beheer door 

private eigenaars. 

Er wordt gekozen voor duurzame materialen waardoor het beheer van het gebouwde 

volume zich tot een strikt min. beperkt. Het gebruik van onderhoudvriendelijke materialen 

wordt vooropgesteld. Het beheer wordt volledig overgelaten aan private eigenaars. 

 

 

 

Art.2.3: woonontwikkelingsgebied  

 
Informatief gedeelte  Verordend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE ASPECTEN  STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie wonen 

  

  Bestemmingsvoorschriften 
Binnen de bestemmingszone overheerst de 

woonfunctie. 

In uitvoering van het decreet op grond- en 

pandenbeleid wordt er binnen deze zone een sociaal 

objectief van min. 12  sociale woningen opgelegd.  

Conform het gewestplan worden in woongebieden en  

zelfs in agrarische gebieden (besluit Vlaamse regering 

23 november 2003) het inrichten van kleinschalige 

logies toegelaten. Toerisme Vlaanderen is vragende 

partij ifv het versterken van het toeristisch aanbod in de 

regio.  

Wonen 

Ééngezinswoningen al of 

niet als zorgwoning 

Sociale woningbouw, vrije 

beroepen, kleinschalige 

logies als 

nevenbestemming indien 

verenigbaar met de 

woonfunctie. 

Hoofdbestemming: wonen.  

 

Nevenbestemming: Ifv de realisatie van het sociaal objectief wordt sociale woningbouw 

conform de VMSW norm verplicht  

Vrije beroepen beperkt tot het gelijkvloers en de functie fysisch één geïntegreerd geheel 

vormt met een woongelegenheid voor zover verenigbaar met de woonomgeving en de 

woonfunctie aanwezig is. Het inrichten van kleinschalige logies bij het wonen is mogelijk. 

Sterk verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegelaten. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften 
Bij de ontwikkeling van deze bestemmingszone wordt 

de nadere inrichting en bebouwing vastgelegd door 

een inrichtingsstudie gekoppeld aan een 

verkavelingsplan waarvan de voorschriften minimaal 

voldoen aan hierna volgende voorwaarden:  

Gelet op het gegeven dat het 

woonontwikkelingsgebied gerealiseerd wordt in 

samenwerking met het gemeentebestuur in functie 

van een gerichte sturing van de woonontwikkeling 

wordt de realisatie van een sociaal objectief tussen de 

Inrichtingsstudie voor gans 

de bestemmingszone 

vertaald naar 

verkavelingsplan. 

Gefaseerd ontwikkeld.  

Elke fase als een afgewerkt 

geheel ontwikkelen.  

 

 

Min. 28 en max. 33 

Voor de ontwikkeling van de bestemmingszone wordt een inrichtingsstudie opgemaakt. 

Deze inrichtingsstudie wordt vertaald in een gefaseerde verkavelingsaanvraag waarbij de 

ordening van het gebied nader wordt vastgelegd met in de 1ste fase de realisatie van min. 

21 wooneenheden in gesloten en halfopen bebouwing waarvan er min. 8 sociale woningen 

worden voorzien die voldoen aan de norm van de VMSW.   

In een tweede fase worden min. 4 sociale woningen gerealiseerd. De 2de fase kan pas 

ontwikkeld worden nadat 80% van de eerste fase gerealiseerd is. Enkele fase moet als één 

geheel ontwikkeld worden.  

 

In totaal worden er min. 28 en max. 33 wooneenheden gerealiseerd.  
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40% en 50% conform art. 4.1.12 van het DGPB 

opgelegd. Daar Reppel nog geen enkele sociale 

woning heeft binnen haar woningbestand wordt in 

functie van de aansnijding van het 

woonuitbreidingsgebied de realisatie van min.12 en 

maximaal 15 sociale woningen verplicht.   

 

De gebiedsspecifieke typebepalingen achteraan in 

het decreet op grond- en pandenbeleid (pag. 74 tem 

79) zijn letterlijk overgenomen. Er wordt tevens een 

max. aantal sociale woningen verplicht opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onbebouwde ruimte wordt ingericht als tuin met 

een sterke landschappelijke samenhang.  

Door min. 80% van de kavels kleiner dan 500 m² te 

verplichten wordt het bescheiden woonaanbod ifv 

starters en onvolledige gezinnen gestuurd.   

 

De zone is bestemd voor de inplanting van individuele 

grondgebonden eengezinswoningen met private tuin 

die al dan niet geschakeld kunnen worden in de vorm 

van een open, halfopen of gesloten bebouwing in een 

woondichtheid van minstens 20  won/ha.  

 

 

wooneenheden. 

 

 

Min. 12  en max. 15 sociale 

wooneenheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Min. 80% kavels kleiner dan 

400 m². 

 

 

 

Gesloten, halfopen of open 

bebouwing.  

 

 

 

Bouwdiepte gelijkvloers 

max. 17 m op verdiep max. 

12 m. 

 

 

 

Binnen het plangebied wordt de realisatie van een sociaal objectief opgelegd conform art. 

4.1.12  De realisatie van min. 12 en maximaal 15  sociale woningen is verplicht.  

    

 

In dit gebied kan een vergunning voor: 

1° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met een 

grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten; 

2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld 

worden; 

3° de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig 

appartementen gecreëerd worden; 

4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of de herbouw 

van appartementsgebouwen die niet voldoen aan de voorwaarden, vermeld in 1°, 2° of 3°, 

en waarvoor een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning wordt 

aangevraagd door een verkavelaar of een bouwheer wiens project aansluit op andere, 

door dezelfde verkavelaar of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de 

gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve 

hectare beslaan;  

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelingsof bouwproject een sociaal 

woonaanbod verwezenlijkt wordt dat gelijk is aan:  

a) hetzij ten minste veertig en ten hoogste vijftig procent voor gronden die in eigendom zijn 

van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen; 

b) hetzij ten minste twintig en ten hoogste vijfentwintig procent voor gronden die in 

eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen. 

Opmerking. Er kan een objectief worden vastgesteld dat lager ligt dan de minimale 

objectieven, vermeld in de eerste alinea, a) respectievelijk b), indien dat gemotiveerd 

wordt vanuit het bestaande en geplande sociaal woonaanbod, de sociale 

contextfactoren en de ruimtelijke karakteristieken van het nieuwe woongebied. Dergelijke 

afwijking heeft nooit voor gevolg dat een objectief wordt vastgesteld dat lager ligt dan de 

helft van de minimale objectieven, vermeld in de eerste alinea, a) respectievelijk b). 

 

Bij nieuwe perceelsindelingen en/of verkavelingen moet minstens 80% van de kavels kleiner 

zijn dan 400 m².   

 

 

 

De woningen dienen in open, halfopen of gesloten bebouwing gebouwd te worden. Bij 

bebouwing op de perceelsgrens dient hier ofwel tegenaan gebouwd te worden in de vorm 

van halfopen of gesloten bebouwing of dient min. 6 m tussenafstand gehouden te worden 

tussen de bouwvolumes bij open bebouwing. 

 

De max. bouwdieptes zijn max. 17 m. Deze bouwdieptes zijn van toepassing op het 

gelijkvloers. Op de verdieping wordt de bouwdiepte teruggebracht tot 12 m. ifv voldoende 

natuurlijke lichtinval kunnen hierop afwijkingen naar bouwdiepe op verdieping toegestaan 
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De B/T (bebouwingsindex) en de V/T (vloerindex) zijn 

afgestemd op het behoud van het landelijke karakter 

Het maximum aantal woningen is gerelateerd aan de 

vooropgestelde gemiddelde woondichtheid van 20 

won/ha. 

 

Er wordt gekozen voor een maximale invulling van het 

volume. De bouwhoogte wordt hier dan ook op 

afgestemd. Ofwel een hoogte van max. 1,5 

bouwlagen met hellend dak van max. 45° of een 

hoogte van 2 bouwlagen met plat dak om een 

volumespel te krijgen met een hedendaags karakter.  

Hellende daken kenmerken de bestaande bebouwing 

binnen de woonkern van Reppel. Bijgebouwen kunnen 

uitgevoerd worden in platte daken.  

 

 

 

 

 

 

Om het landelijke karakter te behouden wordt 

minstens de helft van de niet bebouwde ruimte als tuin 

aangelegd. 

 

De verharding wordt beperkt tot maximum 30% om het 

landelijke karakter te behouden.  

Om een wildgroei van aanbouwsels te voorkomen 

worden over een beperkte oppervlakte een 

constructie toegelaten over 1 bouwlaag in harmonie 

met het hoofdvolume. De 10% is afgeleid van de 

verhouding bebouwd/niet bebouwd in een landelijke 

omgeving.  

 

Het gebruik van levende hagen en draadafsluitingen 

met klimop ondersteunt de landschappelijke 

samenhang en privacy op eigen kavel. Gesloten 

afsluitingen worden beperkt in omvang en materialen.  

Muren mogen slechts opgetrokken worden wanneer 

deze opgetrokken zijn uit metselwerk en niet te diep in 

  

 

Bouwbreedte  

Min. 6,5 m zonder garage. 

Min. 8 m met garage.  

 

B/T: maximum 0,5 

V/T: maximum 0,9 

 

 

 

Bouwhoogte  

maximum 2 bouwlagen 

(maximum 6,5 m) bij plat 

dak.  

maximum 1,5 bouwlagen 

(maximum 5 m ) bij hellend 

dak. 

 

Vloerpeil maximum 40 cm 

boven niveau thv 

voorliggende rooilijn 

 

Voor de niet bebouwde 

delen  

 

Tuin met streekeigen 

groenaanplant en gazon. 

 

 

Max. 30% verharding van 

de niet bebouwde ruimte. 

 

Bijgebouw van max. 10% 

van de niet bebouwde 

ruimte met plat dak of 

helling van max. 45 °. 

 

 

Erfafsluitingen in streekeigen 

groen of draadafsluitingen 

van max. 2,20 m hoogte. 

 

 

 

 

 

worden.  

 

Bouwbreedte is min. 6,5 m zonder inpandige garage, min. 8 m met inpandige garage in het 

hoofdvolume. 

 

 

B/T binnen bestemmingszone is  max. 0,5. 

V/T binnen bestemmingszone is max. 0,9. 

 

 

 

Bouwhoogte gebouwd volume 

Maximum 2 bouwlagen met een maximum kroonlijsthoogte van 6,5 m. bij plat dak.  

Maximum 1,5 bovengrondse bouwlagen met een maximum kroonlijsthoogte van 5 m bij 

hellend dak. De dakhelling varieert tussen 35° en 45°.  

 

 

 

 

Het vloerpeil ligt op maximum 40 cm boven het maaiveldniveau ter hoogte van de 

voorliggende rooilijn. 

 

 

Voor de niet bebouwde delen op de private kavels zijn volgende bepalingen van 

toepassing: 

 

Minstens 60% van de niet bebouwde ruimte wordt ingericht als tuin met een sterke 

streekeigen groenaanplant van bomen, heesters, bodembedekkers en/of gazon.  

 

 

Max. 30% van de niet bebouwde ruimte op de betreffende bouwkavel binnen de 

bestemmingszone mag verhard worden.  

 

Onafhankelijk van het hoofdvolume wordt een vrijstaand bijgebouw, berging, serre, 

dierenhok of carport in de vorm van één bouwvolume - van max. 10%  over een 

bouwhoogte van max. 1 bouwlaag (max. 3,2 m hoogte) - toegelaten en dit als een 

harmonieus samenhangend geheel van het hoofdvolume.  

 

 

Erfafsluitingen op de perceelsgrens geplaatst worden uitgevoerd in streekeigen groen of 

draadafsluitingen tot een max. hoogte van 2,20 m. in staaldraad of geplastificeerd hekwerk 

al of niet met klimop begroeid. Houten afsluitingen moeten op minstens 2 meter van de 

perceelsgrens geplaatst worden. Betonplaten of andere niet natuurlijke materialen worden 

niet toegelaten.  

Afsluitingen op de gemeenschappelijke perceelsscheidingen in het verlengde van de 

mandelige muur kunnen uitgevoerd worden in hetzelfde gevelmetselwerk als het 

hoofdvolume met een max. hoogte van 2,20 m.  
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het perceel worden ingeplant. Het gebruik van platen 

als afsluiting (hout, kunststof of beton,…) is niet 

toegestaan.  

 

Parkeren in open lucht wordt binnen deze zone 

toegelaten mits de landschappelijke inpassing wordt 

aangetoond met max. 2 pp/wooneenheid.  

 

 

Speeltuigen of andere open constructies worden op 

min. 2 m. van de perceelsgrens geplaatst voor het 

verzekeren van privacy in de belendende tuinen.  

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze 

ruimtelijk geïntegreerd worden in de buitenaanleg van 

de eigen bouwkavel en waarbij het niveauverschil en 

de wateroverlast op eigen terrein wordt opgevangen.  

 

Het betreft de overgang tussen het openbaar domein 

en het gebouwd volume waar het kavel de overgang 

naar het openbaar domein realiseert. Toegang nemen 

tot de woning gebeurt ook binnen deze zone waarvan 

parkeren een ondergeschikte functie vormt.  

 

Gebouwde constructies worden in de voortuin niet 

toegelaten om de interactie tussen gebouwd 

hoofdvolume en voorliggend openbaar te verzekeren.  

Ondergrondse garages worden niet toegelaten als 

gevolg van het grote ruimtebeslag van de hellingen 

naar de ondergrondse garages. 

 

Qua materiaalgebruik wordt er gestreefd naar een 

samenhang in aard en kleur met de gebruikte 

materialen in de omgeving. Zoveel mogelijk gebruik 

van baksteenmaterialen die kenmerkend is voor de 

beeldwaarde in de directe omgeving. 

 

 

 

 

 

Het betreft woonstraten die geen doorgang- of 

verbindingsfunctie hebben en in functie hiervan ook 

worden ingericht.  

 

Naast een rijweg met 2 rijrichtingen dient er ruimte 

voorzien te worden voor de realisatie van de 

 

 

Parkeren in open lucht mits 

ingepast in groen kader. 

 

 

 

Speeltuigen of andere 

constructies op min. 2 m 

van de perceelsgrens. 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan. 

 

 

Voortuin tussen rooilijn en 

voorgevel. 

 

 

 

 

Geen gebouwde 

constructies in voortuin. 

 

Kelders toegelaten; 

ondergronds parkeren niet 

toegelaten. 

 

Welgevormde gevelsteen 

als hoofdmateriaal.  

Maximum 30% andere 

gevelmaterialen.  

 

 

 

 

 

 

Ontsluiting van 

bestemmingszone met een 

minimale breedte. 

 

Alle werken en constructies 

voor openbare wegenis zijn 

toegelaten  

 

 

 

De inrichting van parkeervoorzieningen in openlucht in een groen kader is toegelaten in 

functie van de bestemming van het gebouw op de kavel. Het groene kader moet zorgen 

voor de integratie van het parkeren in zijn omgeving en bestaat min. uit hagen en 

hoogstambomen.  

 

De inpassing van speeltuigen of andere constructies is toegestaan op min. 2 m van de 

perceelsgrenzen.  

 

 

Bestaand  reliëf wordt maximaal behouden bij de tuinaanleg. Beperkte reliëfwijzigingen kunnen 

toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits 

grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.  

 

 

De zone tussen de voorgevel en de rooilijn wordt als voortuin aangelegd. Erfafsluitingen 

worden in deze zone enkel toegelaten in natuurlijke afsluitingen in de vorm van hagen of 

struiken. De verharding wordt binnen deze zone tot een strikt minimum beperkt.  

 

  

 

In de voortuin worden geen gebouwde constructies toegelaten.  

 

 

Kelders worden toegelaten. Ondergronds parkeren wordt niet toegelaten.  

 

 

 

Alle zichtbare delen van het gebouw dienen uitgevoerd te worden in welgevormde 

gevelsteen als hoofdmateriaal.  

Gemotiveerd kunnen crepie en andere gevelmaterialen toegestaan worden mits het 

duurzame materialen betreft die maximum 30% van het zichtbare gevelvlak innemen. 

De dakmaterialen (aard en kleur) voor hellende daken zijn afgestemd op het 

hoofdmateriaal van de gevel en past voor wat kleurschakering betreft in de omgeving. 

Ontsluitingstracé                                                                                

 

Om de ontsluiting van de bestemmingszone te verzekeren worden er ontsluitingstracés 

voorzien. Ze hebben een breedte van min. 9 m en geven indicatief de ontsluiting van de 

bestemmingszone aan.  

 

Alle werken noodzakelijk voor de bouw, de inrichting en het beheer van de aanleg van 

openbare wegenis voor bestemmingsverkeer zijn toegelaten.  

De niet verharde delen van de zone dienen aangelegd te worden met een goede 
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openbare nutinfrastructuur (gas, elektriciteit, water, 

riolering,…) en hemelwaterbuffering. In functie van de 

belendende bebouwing wordt tevens zeer beperkt 

ruimte voorzien voor de inpassing van een beperkt 

aantal bezoekersparkeerplaatsen  

 

Het wegdek dient uit duurzame materialen te bestaan 

en een gemengd gebruik mogelijk maken. Ook de 

wegbreedte wordt op het gebruik van 

bestemmingsverkeer afgestemd. 

Geïntegreerde openbare 

nutinfrastructuur en uniform 

straatmeubilair 

 

Gemengde 

verkeersafwikkeling op basis 

van 

duurzaamheidprincipes. 

waterdoorlatendheid.  

Bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, nutinfrastructuur en straatmeubilair worden 

geïntegreerd binnen de vooropgestelde straatbreedte.  

Infrastructurele maatregelen om de gewenste snelheid af te dwingen zijn toegestaan.  

 

Een gemengde verkeersafwikkeling staat voorop waarbij de inrichting van het tracé voor 

lokale ontsluiting gebeurt op basis van duurzame criteria en veilig fietsverkeer.  

Bepalingen mbt beheer    
Er wordt gekozen voor een duurzaam beheer zowel in 

openbaar domein als op de private kavels. Om het 

beheer van de gebouwde massa in de hand te 

houden wordt gekozen voor natuurlijke duurzame 

materialen. Materialen die vrij veel onderhoud vragen 

worden best geweerd. 

Duurzaam beheer van het 

openbaar domein door de 

gemeente en de private 

kavels door private 

eigenaars. 

Er wordt gekozen voor duurzame materialen waardoor het beheer van het gebouwde 

volume zich tot een strikt min. beperkt. Het gebruik van onderhoudvriendelijke materialen 

wordt vooropgesteld. De ontwikkeling gebeurt in de vorm van een PPS waarbij het 

openbaar domein wordt overgedragen en beheerd door de gemeente en waarbij de 

private kavels na realisatie volledig wordt overgelaten aan private eigenaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.2.4: woonreservegebied    

 
Informatief gedeelte  Verordend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE ASPECTEN  STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  
Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie wonen 

  

  Bestemmingsvoorschriften 
Binnen de bestemmingszone zijn de bestemmingen die 

toegelaten worden in woonuitbreidingsgebieden 

Bestemmingen toegelaten 

binnen 

Hoofdbestemming: wonen voor groepwoningbouw of bestemmingen  waarbij de 

gemeente op basis van de aantoonbare behoefte de ordening van het gebied bepaalt.  
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conform de algemene wettelijke bepalingen.  

Woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd 

voor groepswoningbouw zolang de bevoegde 

overheid over de ordening van het gebied niet heeft 

beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de overheid 

geen besluit tot vaststelling van de uitgaven voor de 

voorziening heeft genomen, ofwel omtrent deze 

voorzieningen geen met waarborgen omklede 

verbintenis is aangegaan door de promotor.  

De woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones van 

het woongebied en een instrument tot het voeren van 

een grondbeleid. Zij kunnen aangesneden worden 

door de opmaak van een GRUP, het verkrijgen van 

een PRIAK (principieel akkoord) of door de actualisatie 

van het GRS waarin de behoefte en de visie op het 

woonbeleid wordt geactualiseerd.  

woonuitbreidingsgebieden 

conform de wettelijke 

bepalingen.  

 

Reservezones  ontwikkeld 

door opmaak van GRUP, 

verkrijgen van PRIAK of 

actualisatie van het GRS.  

 

 

Nevenbestemming: functies die de hoofdbestemming ondersteunen en complementair  zijn 

aan de hoofdbestemming op het niveau van de woonkern Reppel. Sterk 

verkeersgenererende activiteiten zijn niet toegelaten. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften 
Bij de ontwikkeling van deze bestemmingszone wordt 

de nadere inrichting en bebouwing vastgelegd door 

een inrichtingsstudie gekoppeld aan een 

verkavelingsplan of totaalproject waarvan de 

voorschriften minimaal voldoen aan hierna volgende 

voorwaarden en de behoefte van de nadere 

ordening van het gebied wordt aangetoond door een 

geactualiseerde gemeentelijke woonbehoeftestudie.  

 

 

Dit is een vertaling van Art.5.6.4 tem 5.6.6  van de 

VCRO welke aangeeft welke de 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn van 

woonuitbreidingsgebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichtingsstudie voor gans 

de bestemmingszone 

vertaald naar een 

verkavelingsplan en/of 

totaal project voor het 

geheel of een gedeelte 

van de bestemmingzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de gefaseerde of gedeeltelijke ontwikkeling van de bestemmingszone wordt een 

inrichtingsstudie opgemaakt. Deze inrichtingsstudie wordt vertaald in een verkaveling (al 

dan niet gefaseerd) of een totaalproject waarbij de ordening van het gebied nader wordt 

vastgelegd.  

 

 

 

 

 

 

In woonreservegebied wordt de aanvraag van een sociale woonorganisatie voor een 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van woningen of een 

verkavelingsvergunning ingewilligd indien voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:  

1° de gronden palen aan kernwoongebied, landelijk woongebied of 

woonontwikkelingsgebied; 

2° de inrichtingsaspecten van het bouw- of verkavelingsproject zijn in overeenstemming met 

de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening 

Bijkomend kan enkel een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van woningen 

of een verkavelingsvergunning in woonreservegebied afgeleverd worden, indien de 

aanvrager over een principieel akkoord van de deputatie beschikt.  

In een principieel akkoord bevestigd de deputatie dat de voorgestelde ontwikkeling 

ingepast kan worden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in openbare 

beleidsdocumenten. De deputatie wint daaromtrent het voorafgaand advies van de 

gemeenteraad in.  

Een principieel akkoord verplicht de gemeente ertoe om binnen het jaar een voorontwerp 

van RUP op te maken.  

Het principieel akkoord wordt afgeleverd door de bestendige deputatie en kan nadere 
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De B/T (bebouwingsindex) en de V/T (vloerindex) zijn 

afgestemd op het behoud van het landelijke karakter  

 

Er wordt gekozen voor een maximale invulling van het 

volume. De bouwhoogte wordt hier  op afgestemd.   

 

Om het landelijke karakter te behouden wordt 

minstens de helft van de niet bebouwde ruimte  met 

groen aangelegd. 

 

 De verharding wordt beperkt tot maximum 30% om 

het landelijke karakter te behouden.  

 

Het gebruik van levende hagen en draadafsluitingen 

ondersteunt de landschappelijke samenhangl. 

Gesloten afsluitingen worden beperkt in omvang en 

materialen.  

Muren mogen slechts opgetrokken worden wanneer 

deze opgetrokken zijn uit metselwerk en niet te diep in 

het perceel worden ingeplant. Het gebruik van platen 

als afsluiting (hout, kunststof of beton,…) is niet 

toegestaan.  

Parkeren in open lucht wordt binnen deze zone 

toegelaten mits de landschappelijke inpassing wordt 

aangetoond met max. 2 pp/wooneenheid.  

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze 

ruimtelijk geïntegreerd worden in de buitenaanleg van 

de eigen bouwkavel en waarbij het niveauverschil en 

de wateroverlast op eigen terrein wordt opgevangen.  

Qua materiaalgebruik wordt er gestreefd naar een 

samenhang in aard en kleur met de gebruikte 

materialen in de omgeving. Zoveel mogelijk gebruik 

van baksteenmaterialen die kenmerkend is voor de 

beeldwaarde in de directe omgeving. 

 

Het betreft woonstraten die geen doorgang- of 

verbindingsfunctie hebben en in functie hiervan ook 

worden ingericht.  

 

 

 

 

 

 

B/T: maximum 0,4 

V/T: maximum 0,9 

 

Bouwhoogte  

maximum 2 bouwlagen ( 

 

Min. 50%van de niet 

bebouwde delen is  groen 

in de vorm van streekeigen 

beplanting of gras. 

Max. 30% verharding van 

de niet bebouwde ruimte. 

 

Erfafsluitingen in streekeigen 

groen of draadafsluitingen 

van max. 2,20 m hoogte. 

 

 

 

 

 

 

Parkeren in open lucht mits 

ingepast in groen kader. 

 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan. 

 

Welgevormde gevelsteen 

als hoofdmateriaal.  

Maximum 30% andere 

gevelmaterialen.  

 

 

Ontsluiting van 

bestemmingszone met een 

minimale breedte. 

 

materiële of procedurele regelen bepalen voor de ontwikkeling van het 

woonreservegebied.  

 

 

B/T binnen bestemmingszone is  max. 0,4. 

V/T binnen bestemmingszone is max. 0,9. 

 

Bouwhoogte gebouwd volume 

Maximum 2 bouwlagen.  

 

Min. 50% van de niet bebouwde ruimte wordt aangeplant met streekeigen beplanting of 

gras.  

 

 

Max. 30% van de niet bebouwde ruimte mag verhard worden.  

 

 

Erfafsluitingen op de perceelsgrens geplaatst worden uitgevoerd in streekeigen groen of 

draadafsluitingen tot een max. hoogte van 2,20 m. in staaldraad of geplastificeerd hekwerk 

al of niet met klimop begroeid. Houten afsluitingen moeten op minstens 2 meter van de 

perceelsgrens geplaatst worden. Betonplaten of andere niet natuurlijke materialen worden 

niet toegelaten.  

Afsluitingen op de gemeenschappelijke perceelsscheidingen in het verlengde van de 

mandelige muur kunnen uitgevoerd worden in hetzelfde gevelmetselwerk als het 

hoofdvolume met een max. hoogte van 2,20 m.  

 

De inrichting van parkeervoorzieningen in openlucht in een groen kader is toegelaten in 

functie van de bestemming van het gebouw op de kavel. Het groene kader moet zorgen 

voor de integratie van het parkeren in zijn omgeving en bestaat min. uit hagen en 

hoogstambomen.  

Bestaande reliëf wordt maximaal behouden bij de tuinaanleg. Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits 

grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.  

 

Alle zichtbare delen van het gebouw dienen uitgevoerd te worden in welgevormde 

gevelsteen als hoofdmateriaal.  

Gemotiveerd kunnen crepie en andere gevelmaterialen toegestaan worden mits het 

duurzame materialen betreft die maximum 30% van het zichtbare gevelvlak innemen. 

De dakmaterialen (aard en kleur) voor hellende daken zijn afgestemd op het 

hoofdmateriaal van de gevel en past voor wat kleurschakering betreft in de omgeving. 

Ontsluitingstracé 

Om de ontsluiting van de bestemmingszone te verzekeren worden er ter 

hoogte van tussen de Zandstraat en de Monshofstraat ontsluitingstracés 

voorzien. Ze hebben een breedte van min. 9 m en geven indicatief de 

ontsluiting van de bestemmingszone aan.   

Bepalingen mbt beheer    
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Er wordt gekozen voor een duurzaam beheer zowel in 

openbaar domein als op de private kavels. Om het 

beheer van de gebouwde massa in de hand te 

houden wordt gekozen voor natuurlijke duurzame 

materialen.  

Duurzaam beheer van het 

openbaar domein door de 

gemeente en de private 

kavels door private 

eigenaars. 

Er wordt gekozen voor duurzame materialen waardoor het beheer van het gebouwde 

volume zich tot een strikt min. beperkt. Het gebruik van onderhoudvriendelijke materialen 

wordt vooropgesteld. De ontwikkeling gebeurt in de vorm van een PPS waarbij het 

openbaar domein wordt overgedragen en beheerd door de gemeente en waarbij de 

private kavels na realisatie volledig wordt overgelaten aan private eigenaars. 

 

 

Art.2.5: zone voor parkeren in het groen 

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte  

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen behoort deze 

bestemming tot de categorie wonen  

  

  Bestemmingsvoorschriften  
In functie van het versterken van de beeldwaarde 

van de Monshofstraat als drager van een aantal 

cultuurhistorische elementen enerzijds en de entree 

tot het recreatiedomein ‘Watermolen’ en de Pastorie  

wordt een sterke groenstructuur geprojecteerd die 

de diverse cultuurhistorische elementen 

landschappelijk bindt en gelijktijdig de toekomstige 

woonontwikkeling visueel buffert.  

In functie van de toeristisch-recreatieve 

herwaardering van de voormalige pastorij  en de 

opwaardering van de Abeekvallei wordt binnen deze 

bestemmingszone een poort tot de Abeekvallei 

gecreëerd. Het betreft een zone aansluitend aan de 

woonkern waar naast parkeren tevens het 

vertrekpunt van wandel- en fietsroutes door de 

directe omgeving worden aangezet. 

Bijkomend wordt in het kader van de uitbouw van de 

overnachtingaccommodatie van ’De Watermolen’ 

ruimte voorzien voor de landschappelijke inpassing 

van bezoekersparkeren.  

Groengebied met sociale 

functie. Parkeren. 

Behoud van de 

kenmerkende 

dreefstructuur  

 

Waterbuffering.  

 

Beperkte toeristisch-

recreatieve functie vb. 

fiets- en 

wandelinfrastructuur, 

parkeren ifv de toeristische 

uitbouw van Reppel 

 

 

Ondergeschikte openbaar 

nutinfrastructuur. 

 

 

Hoofdbestemming: groengebied met sociale functie en parkeren ifv het belendende 

recreatiegebied ‘Watermolen’.  

De volgende activiteiten en voorzieningen zijn eveneens toegelaten: 

• Parkeren ten behoeve van toeristische- en recreatieve activiteiten in de directe omgeving. 

• Groenvoorzieningen en landschappelijke elementen. 

• Toeristisch -recreatieve voorzieningen in zoverre ze complementair zijn aan de activiteiten 

binnen het recreatiegebied en  het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 

nut  

• Technische voorzieningen. 

• Infrastructuren zoals verlichting, infopanelen, etc. 

 

 

 

 

Nevenbestemming: Werken in functie van openbaar nutinfrastructuur in zoverre ze ruimtelijk 

en landschappelijk ingepast worden en geen afbreuk doen aan de hoofdbestemming.  

  Aanleg en inrichtingsvoorschriften  
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Het betreft een zone waar mits voldoende groene 

inkleding beperkte bebouwing kan worden 

toegelaten. Het groene karakter is dominant 

aanwezig.  

 

Het betreft een bestemmingszone die als 

schakelzone fungeert tussen het recreatiegebied van 

‘De Watermolen’ en de cultuurhistorische as tussen 

de pastorij en de St-Willebrorduskerk. Beperkte 

constructies die de belendende bestemmingszones 

ondersteunen zijn mogelijkheden.  

 

Enkel streekeigen beplanting wordt toegelaten ifv het 

ondersteunen van de landschappelijke beeldwaarde 

op de verbindingsas van de belangrijkste 

cultuurhistorische elementen van Reppel. Pastorij, 

langgevelhoeve, watermolen, Onze-Lieve-

Vrouwekapel, St-Willibrorduskerk. 

 

 

Het bezoekersparkeren van het Hotel is momenteel 

onvoldoende bij piekmomenten. Er wordt nu veelal 

geparkeerd langs de weg en binnen de 

bestemmingszone op een schrale niet ingerichte 

ruimte. Door het afdwingen van een 

landschappelijke inpassing vormt deze zone een 

schakelelement in de belangrijke routing tussen de 

kerk en de voormalige pastorij. 

Om een voldoende afscherming te geven van het 

belendende VEN-gebied in de vallei van de Abeek 

wordt een groenbuffer verplicht richting Abeekvallei. 

 

Door de aanplant van een houtkant kan tevens een 

sterke visuele buffering gerealiseerd worden tussen 

het publieke karakter langs de Monshofstraat en de 

belendende bestemmingszones.  

Door de groenstructuur in opgaand groen dominant 

aanwezig te stellen en de inrichtingselementen 

langsheen de Monshofstraat onderling op elkaar af 

te stemmen krijgt deze cultuurhistorische as met een 

sterke toeristisch-recreatieve betekenis een enorme 

meerwaarde in zowel beeld- als belevingswaarde. 

 

De verharding in functie van parkeren gebeurt in 

waterdoorlatende materialen. Het parkeren wordt 

landschappelijk gekaderd door hagen en/of 

opgaand groen.  

Geen absoluut 

bouwverbod. Max. 10% 

bebouwing toelaten.  

 

 

Constructies ifv de normale 

uitrusting van 

landschappelijk 

geïntegreerde 

parkeerclusters.  

 

 

Aandacht voor 

landschappelijke 

inpasbaarheid 

Inheemse, streekeigen 

beplanting 

Uitheemse bomen kunnen 

gekapt worden. 

 

Landschappelijke inpassing 

van parkeerplaatsen  

Laag dynamische 

toeristisch- recreatieve 

infrastructuur . 

 

 

Aanplant van groenbuffer 

naar VEN-gebied. 

 

 

 

Aanplant van houtkant.  

 

 

 

Eenvoudig en duurzame 

inrichtingselementen 

(verlichting, meubilaire, 

spelaccommodatie, 

signalisatie, �).  

 

 

Max. 80% 

waterdoorlatende 

verharding.  

 

Er is geen absoluut bouwverbod, maar de bouwmogelijkheden zijn beperkt. Enkel 

handelingen en werken die bijdragen tot de inrichting van het parkeren en het recreatief 

medegebruik ondersteunen zijn toegelaten.  

 

 

Constructies die tot de normale uitrusting van het parkeren in het groen behorende 

accommodatie ondersteunen (waartoe toiletten en dergelijke kunnen behoren) en 

constructies die een recreatieve invulling kennen worden toegelaten in zoverre rekening 

gehouden wordt met o.m. de nood aan dergelijke accommodaties in functie van het gebruik 

door het publiek van deze parkeerzone, de visuele inpassing en de plaats van de inplanting.  
 

Mits steeds gewaakt wordt over de landschappelijke inpasbaarheid, kunnen in deze zone 

volgende constructies en handelingen worden toegestaan voor zover zij de identiteit, 

beleving- en/of informatiewaarde van het gebied niet in gevaar brengen: 

• aanwezige groenelementen worden zoveel mogelijk behouden en worden versterkt 

met inheems, streekeigen plantmateriaal. 

• kappen of rooien van hoogstammige bomen kan steeds vergund worden indien het 

gaat om niet streekeigen of niet inheemse soorten. Is dit wel het geval, dan wordt 

slechts tot kappen of rooien over gegaan bij kaprijpheid, ziekte of ernstige 

beschadiging 

• aanleggen van parkeerplaatsen in onverhard of waterdoorlatende materialen 

• inpassen van laagdynamische toeristisch recreatieve infrastructuur (fietsstalling, 

infokiosk, speeltuigen, … )  

 

 

 

Er wordt een groenbuffer voorzien richting de waardevolle habitats van de speciale 

beschermingszone en het VEN-gebied grenzend aan de vallei van de Abeek. 
 

 

 

Aanplant van een houtkant wordt toegelaten in zoverre dat deze een visueel bufferende 

functie heeft vanuit de Monshofstraat richting woonontwikkelingsgebied.  

 

 

Aandacht voor eenvoudige en duurzame verlichting en meubilair die de verblijfskwaliteit 

ondersteunen.  

 

 

Daar waar mogelijk wordt de natuurlijke hemelwaterafvoer geïntegreerd binnen deze 

bestemmingszone.  

 

Enkel verharding in waterdoorlatende materialen over max. 80% van de bestemmingszone is 

toegelaten. Uniform straatmeubilair en straatverlichting is verplicht die de verblijfskwaliteit 

ondersteunen.  
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Ifv het maximale behoud van de beeldbepalende 

dreefstructuur is een zone in overdruk opgenomen 

voor de bescherming van deze zone. 

Parkeren landschappelijk 

geïntegreerd.  

 

Maximaal behoud 

dreefstructuur in zone in 

overdruk. 

Het parkeren moet op een kwalitatieve en overzichtelijke manier geïntegreerd worden in de 

aanleg van de bestemmingszone. 

 

zone in overdruk 

Binnen de zone voor parkeren – maximaal behoud dreefstructuur dient de aanwezige 

dreefstructuur maximaal behouden te blijven. 

 

 

  Bepalingen mbt beheer  
Door de sterke beeldwaarde die het gebied heeft 

voor zowel de schakeling van de cultuurhistorische 

elementen als voor het entreegegeven voor het 

recreatiedomein ‘De Watermolen’ wordt het beheer 

in handen van de private eigenaar van de 

Watermolen of in handen van de gemeente 

gegeven. 

Na aanleg beheert door 

de private eigenaar van 

de watermolen of door de 

gemeente.  

Na verwerving en aanleg beheert de private eigenaar van de Watermolen of  de gemeente 

dit gebied. Een beheersplan wordt opgesteld.  

 
 

 

Art.2.6: wonen in beeldbepalende gebouwen   

 
De woonbestemming en het recreatief medegebruik kunnen ingericht worden binnen het bestaand volume met beperkte uitbreiding. Het 

aantal wooneenheden binnen het gebied kan niet uitgebreid worden.  

Informatief gedeelte Verordenend gedeelte  

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 

tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en 

de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen behoort deze 

bestemming tot de categorie wonen 

  

  Bestemmingsvoorschriften  
De zone voor ‘Wonen in beeldbepalende gebouwen’ is 

bestemd voor de bestaande woonfunctie die spontaan 

gegroeid is na het stopzetten van de landbouwactiviteiten.  

Juridisch worden er een beperkt aantal 

ontwikkelingsmogelijkheden gegeven binnen het bestaande 

bouwvolume.  

Wonen. 

 

 

Recreatief medegebruik 

en horeca. 

Hoofdbestemming: wonen in de bestaande vergunde bebouwing.  

 

Nevenbestemming: recreatief medegebruik in de vorm van plattelandstoerisme, 

horeca (gastenkamers, bed& Breakfast, fietscafé,…)  zijn ondergeschikte functies. 

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

landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten. 



RUP ’Reppel’ gemeente Bocholt       GS-090180-73 

Geosted bvba         38 

De bestaande landbouwfunctie wordt gedoogd maar bij het 

stopzetten van de landbouwactiviteit wordt de woonfunctie 

bestendigt. Beperkte uitbreiding ifv recreatief medegebruik en 

horeca wordt toegelaten .  

 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming 

niet in het gedrang brengen, zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen 

eveneens toegelaten:  

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet 

toegankelijk maken van het gebied voor recreatief medegebruik; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande infrastructuur en 

nutsleidingen; 

3. het beperkt inrichten van activiteitgebonden parkeerplaatsen in sterk 

waterdoorlatende materialen die geen verstoring geven in de waterhuishouding van 

het perceel en een groene, natuurlijke hebben. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  

 
 

Om het kenmerkende karakter van de Monshofstraat ter 

hoogte van de Pastorie te verzekeren en geen bijkomend 

woonaanbod te creëren wordt het bestaande aantal 

wooneenheden behouden als een max. Een uitbreiding van de 

bestaande volumes wordt per kadastraal perceel conform de 

wetgeving op zonevreemde woningen beperkt tot max. 

1000m³.  

 

Om een zekere toegankelijkheid  en het parkeren in functie van 

hoofd en nevenbestemming mogelijk te maken mag maximum 

20% verhard worden.  

Met een uitbreiding van de bestaande V/T van max. 20% wordt 

een hedendaagse invulling van het bestaand volume 

verzekerd in zoverre het bestaande hoofdvolume naar 

verschijningsvorm aan de straatzijde maximaal gerespecteerd 

wordt.  

 

De beeldbepalende gebouwen in de directe omgeving en 

binnen de bestemmingszone hebben momenteel hellende 

daken en kenmerken de directe omgeving en de 

bestemmingszone vanuit de open ruimte en het openbaar 

domein. Door gebruik van hellende daken wordt een link 

Beeldwaarde van de 

bestaande vergunde 

bebouwing maximaal 

behouden.  

 

Max. het bestaande 

vergunde aantal 

wooneenheden. 

Zorgwoning is toegelaten  

 

 

Uitbreiding van 

bestaande volume tot 

max. 1000m³ 

 

 

 

 

 

Maximum 20% verharding. 

 

 

Maximum 20% van de V/T 

van het bebouwd volume 

mag uitbreiden aan de 

achterzijde. 

 

 

Hellende daken tussen de 

35° en 45°.  

 

 

 

De bestaande vergunde bebouwing wordt ingevolge zijn beeldwaarde en 

kenmerkende bebouwingsstructuur maximaal in stand gehouden.  Het 

beeldbepalend karakter in het straatbeeld dient maximaal behouden te worden.  

 

 

Het bestaande vergunde aantal wooneenheden blijft binnen de zone beperkt tot 

het bestaande vergunde aantal. Een zorgwoning binnen het bouwvolume wordt 

toegelaten.   

 

 

 

De bestaande bebouwing mag verbouwd, herbouwd en uitgebreid worden tot 

max. 1000 m³.  

De ruimtelijke situering van het bouwvolume binnen de bestemmingszone wordt 

gerespecteerd ifv de het kenmerkende straatbeeld ter hoogte van de voormalige 

pastorij.  

  

 

 

Maximum 20% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone op het 

betreffende kavel mag verhard worden.  

 

Het bestaand volume mag aan de achterzijde met een footprint van max. 20% 

uitbreiden in zoverre de uitbreiding een ruimtelijk en architecturaal samenhangend 

geheel met het bestaande hoofdvolume vormt.  

 

 

 

Enkel constructies met hellende daken tussen de 35° en 45° worden vergund.  
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gelegd met de bestaande bebouwing in de bestemmingszone 

en de directe omgeving.  

 

Grote delen  zijn gesitueerd in overstromingsgevoelige gebied 

waardoor de extra voorwaarden van VMM van toepassing zijn. 

 

Door het gebruik van opgaand groen of meidoornhagen en 

draadafsluitingen in de vorm van schrikdraad wordt een 

landschappelijke overgang naar het open landbouwgebied 

gerealiseerd en wordt de bebouwing binnen de zone visueel 

landschappelijk gebufferd naar de open ruimte.  

 

Het gebruik van platen als afsluiting (hout, kunststof of beton,…) 

is niet toegestaan.  

 

 

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze ruimtelijk 

geïntegreerd worden in de buitenaanleg van de eigen 

bouwkavel en waarbij het niveauverschil en de wateroverlast 

op eigen terrein wordt opgevangen.  

 

 

Overstromingsgevoelig 

gebied in overdruk heeft 

extra voorwaarden.  

 

Erfafsluitingen in 

streekeigen opgaand 

groen of 

draadafsluitingen van 

max. 2,20 m hoogte.  

 

Platen als afsluiting 

worden niet toegestaan.  

 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan. 

 

 

Binnen de overstromingsgevoelige gebieden in overdruk zijn 

de stedenbouwkundige voorwaarden van art 1.10 van 

toepassing.  

 

Erfafsluitingen op de perceelsgrens worden uitgevoerd in streekeigen opgaand 

groen of draadafsluitingen tot een maximum hoogte van 2,20 m. in schrikdraad of 

geplastificeerd hekwerk al of niet met streekeigen beplanting begroeid.  

 

 

 

 Houten afsluitingen worden op de perceelsgrens toegelaten mits akkoord van 

belendende eigenaar. Betonplaten of andere niet natuurlijke materialen worden niet 

toegelaten.  

 

Bestaand reliëf wordt maximaal behouden. Beperkte reliëfwijzigingen kunnen 

toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits 

grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.   

  Bepalingen mbt beheer  
Het beheer betreft een louter private aangelegenheid. Beheer door private 

eigenaar.  

Het beheer wordt volledig overgelaten aan de private eigenaar. 

 
 

CATEGORIE 3: RECREATIE  
 

 

Art.2.7: recreatiegebied  

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de 
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ruimtelijke uitvoeringsplannen behoort deze 

bestemming tot de categorie recreatie 

 

  Bestemmingsvoorschriften  
In het kader van de verdere uitbouw van de 

toeristisch- recreatieve pool ter hoogte van de 

Watermolen wordt binnen deze zone geopteerd om 

over te gaan tot de verdere uitbouw van verblijf- en 

overnachtingaccommodatie gekoppeld aan: 

feestzaal, verdere exploitatie van de forelvijvers, 

minigolf en kampeermogelijkheden.  

 

De mogelijkheid tot het inrichten van terrassen, 

parkeren en ondersteunende toeristisch-recreatieve 

infrastructuur moet mogelijk blijven.  

 

In functie van de verdere uitbouw van het hotel en 

het voorkomen van een bijkomende 

parkeerbelasting op het openbaar domein wordt het 

bijkomend parkeren in functie van de uitbreiding van 

de overnachtingsaccommodatie op eigen terrein 

verplicht. Daartoe is de nevenbestemming parkeren 

opgenomen. 

Overnachtingaccommodatie, 

toeristisch-recreatieve 

infrastructuur, horeca en 

ondersteunende 

voorzieningen zoals berging, 

terrassen, speeltoestellen, 

etc.…  

 

 

 

 

 

Parkeren 

Hoofdbestemming: Het recreatiegebied is bestemd voor de inrichting en de verdere 

uitbouw van de bestaande recreatieve en toeristische accommodatie, m et inbegrip van 

verblijfsaccommodatie in de vorm van hotel en andere vormen van 

verblijfsaccommodatie. Alle inrichtingen noodzakelijk voor de veiligheid, hygiëne en het 

welzijn van het personeel en de gebruikers, alle voorzieningen, bovengrondse en 

ondergrondse constructies i.f.v. buffering en infiltratie van hemelwater zijn toegelaten. De 

recreatieve activiteiten  mogen geen hinder veroorzaken aan de omgeving.  

 

 

 

 

 

Nevenbestemming: parkeren 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
Door het historisch gegroeid gegeven van de 

bestemmingszone in de vallei van de Abeek wordt 

steeds de landschappelijke inpassing aangetoond 

door middel van een stedenbouwkundige studie. 

Deze studie toont aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk 

en landschappelijk geïntegreerd wordt en welke 

ruimtelijke en functionele relaties bestaan. Deze 

studie duidt tevens aan hoe het ontwerp zich inpast 

t.o.v. het aangrenzende valleigebied en toont aan 

hoe de negatieve effecten op het belendende 

natuurgebied (VEN en Habitatrichtlijngebied) worden 

beperkt en voldoende gemilderd worden zodat de 

natuurwaarden niet negatief beïnvloed worden en 

hoe duurzaamheidprincipes geïmplementeerd 

worden. Eveneens wordt de impact op het historisch 

beeldbepalend karakter van de concentratie van 

beeldbepalende gebouwen aan de Monshofstraat 

geduid. De stedenbouwkundige studie hanteert 

schetsen en tekeningen om het voorkomen en de 

inrichting van de omgeving duidelijk weer te geven.  

 

Nieuwe stedenbouwkundige initiatieven moeten 

Inrichtingsstudie voor gans de 

zone is noodzakelijk 

Elke stedenbouwkundige 

vergunningsaanvraag mbt 

nieuwbouw dient verantwoord 

te worden door een 

stedenbouwkundige studie  

 

Aandacht voor 

materiaalgebruik en de 

impact naar het belendende 

natuurgebied en het 

historische en 

beeldbepalende karakter aan 

de Monshofstraat.  

Bestaande gebouwen kunnen 

verbouwd en uitbreiden. 

 

 

 

 

Werken, handelingen en 

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de ontwikkeling van de zone 

moeten vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die een 

stedenbouwkundige studie bevat voor de ordening van gans de zone.  

De inrichtingsstudie maakt deel uit van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning 

en wordt als dusdanig mee gestuurd aan de vergunningverlenende overheid.  

In deze inrichtingsstudie dient aangetoond te worden hoe de effecten op water, bodem 

en fauna en flora zijn opgevangen. 

 

De inrichtingsstudie geeft aan op welke wijze de zone wordt ontwikkeld en hoe de 

invulling kadert binnen de gewenste ontwikkeling in het plangebied en zijn directe 

omgeving. Voornamelijk de impact op het belendende habitatrichtlijngebied met het 

oog op de fasering, de ontsluiting, de gewenste bebouwingsdichtheid en de impact op 

de waterhuishouding, bodem fauna en flora in het belendende natuurgebied. Evenals de 

impact op het historisch beeldbepalend karakter van de concentratie van 

beeldbepalende gebouwen aan de Monshofstraat. 

 

 

 

 

 

Bestaande vergunde gebouwen kunnen steeds verbouwd worden indien ze passen 
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leiden tot een hogere ruimtelijke en functionele 

kwaliteit. Vergunningsaanvragen voor gebouwen en 

terreinen hebben ook betrekking op de 

omgevingsaanleg (publieksgebonden buitenruimten 

en parkeerplaatsen). De aanleg van (semi-) publieke 

ruimten is een geïntegreerd onderdeel van de 

uitbouw van de lokale toeristisch- recreatieve 

ontwikkelingspool.  

De inrichtingsstudie waarvan de stedenbouwkundige 

studie onderdeel vormt fungeert als methodologisch 

instrument dat moet aantonen dat de doelstellingen 

van het ruimtelijk beleid gehaald worden. Voor de 

samenstelling wordt verwezen naar Art. 1.6 

Inrichtingsstudie.  

 

Specifieke inrichtingseisen voor de zone 

Conform de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Speciale Beschermingszones zijn de milderende 

maatregelen van toepassing. Nieuwe vijvers moeten 

landschappelijk worden ingepast. Dit kan gebeuren 

door langs de vijvers een natuurlijke opgaande 

vegetatie toe te laten. In rustige perioden met weinig 

of geen vissers kunnen deze vegetaties dan een 

belangrijke ecologische rol vervullen. Ze vormen een 

buffer naar de aanliggende natuurzone en kunnen in 

bepaalde perioden van het jaar ook als 

migratieroute fungeren. Om de toegankelijkheid 

rondom de vijvers te verzekeren, dienen de oevers 

over een beperkte breedte te worden verhoogd. 

De wegen naar de visvijvers dienen te worden 

uitgevoerd in niet verhard materiaal. 

De beplantingen worden uitgevoerd met inheemse, 

standplaatsgeschikte bomen en struiken. 

 

Om de ruimtelijke en landschappelijke overgang 

naar het belendende natuurgebied mogelijk te 

maken en een interactie met zowel de Abeekvallei 

als naar het kernwoongebied de voorliggende 

verblijfsruimte te bewerkstelligen zijn de 

verhardingsmogelijkheden ingeperkt.  

Binnen het recreatiegebied wordt - met uitzondering 

van de ‘zone voor bebouwing’ waar een hogere 

bebouwingsindex mogelijk is, en de ’zone non-

aedificandi waarin geen bebouwing mogelijk is - in 

functie van de uitbouw van recreatieve 

mogelijkheden max. 25% van de oppervlakte verhard 

of bebouwd worden met volumes van max. 50 m² 

wijzigingen vergunbaar indien:  

 Het voorliggend 

openbaar domein is 

aangelegd of gelijktijdig 

wordt aangelegd.  

 Duurzaamheidprincipes 

 Max B/T, V/T, verharding 

en bouwhoogte niet 

overschrijden. En het 

minimum 

begroeningspercentage 

wordt gerealiseerd.  

 

 

 

 

Nieuwe vijvers landschappelijk 

inpassen. 

 

Oevers van nieuwe vijvers over 

een beperkte breedte 

verhogen. 

 

Wegen naar nieuwe visvijvers 

van niet verhard materiaal. 

 

Beplantingen met inheemse, 

standplaatsgeschikte bomen 

en struiken. 

 

 

 

 

 

Inplanting van de gebouwen 

binnen de grafisch bepaalde 

zone 

 

Max. 25% verhard of bebouwd 

oppervlakte. 

 

Max. 50 m2 bruto 

vloeroppervlakte per 

geschakeld bouwvolume. 

 

 

 

binnen de inrichtingsstudie.  Ook beperkte uitbreidingen kunnen worden toegestaan 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 RUP.  

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

bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elk van de volgende bepalingen 

wordt voldaan: 

 Het noodzakelijke openbaar domein (verblijfsruimte) voor de ontsluiting en 

parkeren van de zone aangelegd zijn of gelijktijdig aangelegd worden.  

 Het project duidelijk uiting geeft aan het integreren van verschillende 

duurzaamheidprincipes.  

 De max. bebouwingspercentages( B/T),max. vloerpercentages (V/T), max. 

verhardingspercentages en max. bouwhoogten niet overschreden worden en 

het minimum aan begroeningspercentages gerealiseerd worden.  

 

 

Nieuwe vijvers moeten landschappelijk worden ingepast. 

 

 

De oevers van nieuwe vijvers dienen over een beperkte breedte te worden verhoogd. 

 

 

 

De wegen naar de nieuwe visvijvers dienen te worden uitgevoerd in niet verhard 

materiaal. 

 

De beplantingen worden uitgevoerd met inheemse, standplaatsgeschikte bomen en 

struiken. 

 

 

 

 

 

 

Inplanting gebouwen en constructies binnen het grafisch aangeduide recreatiegebied; 

 

 

 

Max. 25% verhard of bebouwd oppervlakte binnen het grafisch aangeduide 

recreatiegebied niet zijnde zone bebouwing of zone non-aedificandi in overdruk.  

 

Max. 50 m2 bruto vloeroppervlakte per geschakeld bouwvolume verhard of bebouwd 

oppervlakte binnen het grafisch aangeduide recreatiegebied niet zijnde zone bebouwing 

of zone non-aedificandi in overdruk.  
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per geschakeld bouwvolume.   

 

De kroonlijsthoogte en nokhoogte zijn gerelateerd 

aan deze van de voorschriften van de zone voor 

kernwoongebied om de ruimtelijke link met de kern 

van Reppel mogelijk te maken.  

 

Om geen negatieve impact te hebben op de 

huidige waterhuishouding binnen 

overstromingsgevoelige gebieden dient bij het 

uitgraven van nieuwe vijvers de betreffende gronden 

te worden afgevoerd. 

 

Om een landschappelijke overgang te maken naar 

het natuurgebied en de impact van het 

recreatiegebied op het belendende valleigebied te 

milderen worden de vijvers belendend aan het 

natuurgebied op een natuurvriendelijke manier 

ingericht.  

 

Daar waar binnen het  recreatiegebied 

overstromingsgevoelige gebieden zijn aangegeven 

in overdruk zijn geen ophogingen toegelaten om het 

evenwicht in de waterhuishouding niet te verstoren 

en de doorstroming te verhinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Om de verhinderen dat de forellen bij eventuele 

overstroming in de Abeekvallei terecht zouden 

komen dient omheen de forelvijvers de nodige 

constructies te worden voorzien zodat de forellen niet 

in de waterloop terecht kunnen komen.  

 

Conform de MER-screening dient er gewaakt te 

worden over de kwaliteit van het visvijverwater 

vooraleer geloosd wordt in de Abeek. Het betreft een 

milderende maatregel vanuit de passende 

beoordeling en nodig de waterkwaliteit van de Grote 

Beek Kempen te garanderen.  

De mitigerende maatregelen zijn conform het advies 

van ANB vanuit de passende beoordeling 

opgenomen. Nodig om de verdroging  (met 

 

 

 

 

Bouwhoogte max.  3  

(max. kroonlijst 10 m)  

( max. nokhoogte 6 m) 

 

 

Max. 60% van de oppervlakte 

ingericht met visvijvers of 

waterpartijen.  

 

Vijvers belendend aan 

natuurgebied worden 

natuurvriendelijk ingericht.  

 

 

 

 

Bij uitgraven van nieuwe vijvers 

dient de grond afgevoerd te 

worden. Ophogingen in 

overstromingsgevoelig gebied 

zijn niet toegelaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodige voorzieningen treffen 

om te verhinderen dat 

exotische vissoorten in de 

Abeek terecht komen.  

 

 

 

Nodige voorzieningen treffen 

om waterkwaliteit van het type 

grote beek Kempen te 

verzekeren voor de lozing van 

visvijverwater in de Abeek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwhoogte: max.3 bouwlagen 

In het dak mag in de vorm van een setback of hellend dak een extra bouwlaag worden 

voorzien. 

 

 

Max. 60 % van de oppervlakte mag aangelegd worden als visvijvers of waterpartijen.  

 

 

 

De vijvers grenzend aan natuurgebied dienen natuurvriendelijk ingericht (rietkragen, 

natuurvriendelijke oevers) te worden en landschappelijk geïntegreerd.  

 

 

 

 

 

 Het uitgraven en de aanleg van nieuwe vijvers moet oordeelkundig gebeuren (door 

specifieke aanlegwijze). Bij de stedenbouwkundige vergunning dient aangetoond te 

worden dat er geen risico is op inklinking of aantasting van de vochtbalans van de 

veenlaag en dat het waterpeil in de vijvers niet lager wordt gehouden dan het 

grondwaterpeil. Bij het uitgraven van nieuwe vijvers moeten de gronden afgevoerd 

worden.  

Ophogingen worden niet toegestaan in overstromingsgevoelig gebied in overdruk.   

In de andere delen van het recreatiegebied zijn het aanleggen van nieuwe visvijvers, het 

afvoeren van gronden en ophogingen toegelaten in zoverre ze de waterhuishouding niet 

in het gedrang brengen.  

Bij de vergunningsaanvraag dient aangetoond te worden dat er geen negatieve effecten 

op bodem/ grondwater/ oppervlaktewater ontstaan.  

 

De nodige voorzieningen moeten getroffen worden om te voorkomen dat exotische 

vissoorten in de waterloop terecht kunnen komen.  

 

 

 

 

 

De realisatie van de nodige voorzieningen om de waterkwaliteit van het type Grote Beek 

Kempen te garanderen voor de lozing van het visvijverwater op de openbare waterloop 

zijn verplicht. 
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mogelijke inklinking van veen tot gevolg) in het 

gebied te voorkomen.  Ook het verbieden van 

langdurige bemaling wordt vanuit dezelfde reden 

ingegeven.   

 

 

Een stedenbouwkundige vergunning voor het 

onderhoud is verplicht om af te kunnen toetsen of 

gebruik gemaakt is van de best beschikbare 

technieken inzake bodemverdichting, berging en 

verwerking baggerspecie ed.  

Als gevolg van de wateraftap voor de visvijvers komt 

de vismigratie in de Abeek in het gedrang. De 

waterafname moet daarbij gestopt worden als de 

goede werking van de vistrap in het gedrang komt. 

Hierover  worden afspraken gemaakt met de 

waterloopbeheerder naar aanleiding van het 

detailontwerp van de vistrap. 

 

De beide bestaande visvijvers in natuurgebied 

verstoren het habitatrichtlijngebied.  

 

Zowel de watermolen als het woonhuis vormen 

onderdeel van beeldbepalende gebouwen. Het 

advies van onroerend erfgoed is verplicht bij 

vergunningsplichtige werken.  

 

Door de ligging aangrenzend aan de vallei van de 

Abeek wordt het gebruik van duurzame materialen 

verplicht.  

 

 

 

De verlichting aansluitend aan de Abeekvallei wordt 

beperkt ter bescherming van de soorten die 

kwetsbaar zijn voor verlichting zoals vleermuizen, 

avifauna en insecten. 

  

De nabijheid van de Abeekvallei maakt dat de 

groenaanleg gekoppeld wordt aan een ecologisch 

onderbouwd landschapsplan waarbij de verweving 

en landschappelijke overgang naar het 

Habitatrichtlijngebied en de natte natuurverbinding 

wordt gerealiseerd met standplaatsgeschikte, 

inheemse bomen.  

 

 

Waterstand vijvers niet 

kunstmatig laag houden.  

 

Langdurig bemalen van de 

valleigronden verboden  

 

 

Onderhoud van vijvers in 

vergunningsplichtige indien 

het reliëfwijzigingen tot gevolg 

heeft.  

 

Aanleg nieuwe visvijvers 

gekoppeld aan 

hydronautische studie. 

 

 

 

 

 

2 bestaande visvijvers inrichten 

i.f.v. kamsalamander.  

 

Maximaal behoud van de 

beeldbepalende gebouwen. 

 

 

 

Gebruik van duurzame 

materialen en uniforme 

afwerking van de gevels en 

daken 

 

Aanplantingen moeten 

gebeuren in 

standplaatsgeschikte, 

inheemse bomen.  

 

Streekeigen groenaanleg 

gekoppeld aan 

landschapsplan 

 

 

 

 

Nutsvoorzieningen ruimtelijk 

integreren 

 

De waterstand in de vijvers mag niet kunstmatig lager worden gehouden dan de 

grondwatertafel. Deze maatregel is nodig om verdroging (met mogelijke inklinking van 

veen tot gevolg) in het gebied te voorkomen. 

 

Langdurig bemalen van de valleigronden binnen de bestemmingszone bij uitvoering van 

werken is verboden. De duur van de toegelaten bemaling is afhankelijk van het type 

bodem en de periode waarin de werken plaatsvinden.  

 

Het onderhoud van de vijvers ( ruimingen) dienen o.b.v. een stedenbouwkundige 

vergunning te worden gekoppeld indien deze gepaard gaan met reliëfwijzigingen. Hierbij 

dient gebruik gemaakt te worden van de Best Beschikbare technieken ( BBT) betreffende 

bodemverdichting, berging en verwerking van baggerspecie.  

 

De aanleg van nieuwe visvijvers wordt gekoppeld aan een hydronautische studie 

betreffende het belendende bekensysteem.  

 

 

 

 

 

 

Bij de aanleg van nieuwe visvijvers dienen de twee bestaande vijvers in natuurgebied 

ingericht te worden als geschikte voortplantingsplaats voor de Kamsalamander.  

 

De beeldbepalende gebouwen dienen naar volume en verschijningsvorm maximaal te 

worden behouden. Restauratie en renovatiewerken zijn toegelaten mits advies van 

onroerend erfgoed.  

 

Materiaalgebruik en vormgeving: 

- Het materiaalgebruik is vrij voor zover duurzame materialen worden gebruikt en een 

uniforme afwerking van de gevels en de daken van alle gebouwen wordt voorzien. 

 

Niet bebouwde delen: 

- Het aanbrengen van signalisatie, verlichting, straatmeubilair en accommodatie i.f.v. 

het representatief karakter en noodzakelijk voor de inrichting van deze zone is 

toegelaten. Verlichting van de visvijvers – binnen de eerste 30 m vanuit het 

natuurgebied- moet tot het strikt minimum worden beperkt. 

 

- Voor wijzigingen in de groenaanleg - binnen een zone van 30 m grenzend aan het 

natuurgebied- dient een landschapsplan opgemaakt te maken bij de aanvraag van 

stedenbouwkundige vergunning gevoegd te worden waaruit de landschappelijke 

overgang naar het valleigebied wordt aangetoond.  

Binnen de ganse bestemmingszone moeten de aanplantingen gebeuren met 

standplaatsgeschikte, inheemse bomen ( in casus Zwarte Els, Gewone Es, zomereik,…)  

 

- Werken en bovengrondse en ondergrondse constructies i.f.v. openbare nutsleidingen 
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Om verstoring tegen te gaan, kunnen de visvijvers 

omringd worden door rietkragen of een andere 

natuurlijke (spontane) vegetatie (landschappelijke 

inpassing). Deze natuurlijke vegetatie vormt ook een 

natuurlijke buffer voor de aanliggende natuurzone 

 

De verlichting rond de gebouwen en het niet 

toelaten van permanente verlichting ter hoogte van 

de visvijvers werd ingegeven als een milderende 

maatregel vanuit de passende beoordeling. 

 

 

Het parkeren wordt opgelost op eigen terrein of 

binnen de zone voor parkgebied met recreatief 

medegebruik met de bedoeling de voorliggende 

zone voor wegenis niet extra te belasten met 

geparkeerde auto’s, 1 parkeerplaats per 50 m² 

vloeroppervlakte dient geclusterd of in een 

ondergrondse parkeergarage te worden opgelost. 

 

 

 

Delen van het recreatiegebied zijn gesitueerd in 

effectief en mogelijk overstromingsgevoelige 

gebieden waardoor de extra voorwaarden van VMM 

van toepassing zijn. 

 

  

 

In functie van het opgestelde Masterplan 

‘Watermolen’ is een perimeter voor bebouwing 

grafisch vastgelegd. Hierbinnen kan bebouwing 

toegevoegd worden met een maximum van 90% 

bebouwd oppervlak en een vloerindex van 2,7.  

 

 

 

 

 

Door de ruimtelijke situering belendend aan de 

Biociden verboden 

Geschakelde leegloop van 

nieuwe forelvijvers via 1 

leeglooppunt op Abeekvallei. 

 

  

 

Verstoring tegen gaan 

 

 

 

 

 

Verlichting tot een minimum 

beperken  

 

 

 

 

 

1 parkeerplaats per 50 m² 

netto vloeroppervlakte. 

 

 

 

 

 

 

Overstromingsgevoelig gebied 

in overdruk heeft extra 

voorwaarden.  

 

 

 

 

 

Zone voor bebouwing 

 

 

 

Max B/T = 0,9 

Max. V/T = 2,7 

 

 

 

 

 

en voorzieningen (rioleringen, elektriciteitscabines e.d.) zijn toegelaten. 

- Het gebruik van biociden is verboden.  

- Bij het aanleggen van nieuwe visvijvers wordt een geschakelde leegloop met één 

leeglooppunt verplicht. Waar mogelijk wordt de nieuwe visvijver geschakeld aan de 

leegloop van een al bestaande vijver. Bestaande visvijvers zijn vanuit de bestaande 

groeide situatie van bovenstaande ontheven.  

 

Om de impact van geluidshinder op het habitatrichtlijngebied te beperken, dient het 

aantal lawaaierige activiteiten tot een minimum beperkt te worden.  

 

 

 

 

De verlichting rond de gebouwen dient tot een strikt minimum te worden beperkt. De 

klemtoonverlichting dient te worden afgebouwd conform d Vlarem  II, deel 4, hfdst 4.6 e.v.  

Ter hoogte van de visvijvers mag geen permanente verlichting worden aangebracht.   

Er mogen enkel armaturen gebruikt worden die geen strooiverlichting veroorzaken en er 

moeten afstandsregels t.a.v. de SBZ-zone bepaald worden voor het aanbrengen van 

verlichting. 

 

Het parkeren wordt opgelost op eigen terrein aan min. 1 parkeerplaats per 50 m² 

bruikbare vloeroppervlakte.  

 

 

 

 

 

 

Binnen de overstromingsgevoelige gebieden in overdruk zijn de 

stedenbouwkundige voorwaarden van art 1.10 van toepassing.  

 

 

 

 

ZONE VOOR BEBOUWING  

zone in overdruk 

Binnen de zone voor bebouwing geldt een maximaal bebouwingsvoorschrift van: 

- B/T maximum 0,9 

- V/T maximum 2,7 

 

 

 

ZONE NON-AEDIFICANDI 
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Abeekvallei als habitatrichtlijn gebied en ecologische 

verbindingen worden de geluidsoverlast beperkt.  

Binnen een afstand van min. 30 m t.o.v. het zuidelijk 

gesitueerde  natuurgebied worden geen bebouwing 

of geluidsinstallaties  toegelaten.  

 

 

 

In functie van het onderhoud van de waterloop 

worden aan beide zijden van de kruin van het 

beektalud een 5 m breedte een zone met specifieke 

beheersmodaliteiten aangehouden om het ruimen 

en de toegankelijkheid in functie van onderhoud 

mogelijk te maken. 

Beperken van bebouwing en 

geluidsoverlast naar het 

natuurgebied  

 

 

 

 

 

Zone voor specifieke 

beheersmodaliteiten van  5 m 

breedte. 

 

zone in overdruk 

Binnen de zone non-aedificandi worden geen bebouwing of geluidsinstallaties  

toegelaten.  

 

ZONE MET SPECIFIEKE BEHEERSMODALITEITEN  

 

 zone in overdruk.  

Binnen de zone met specifieke beheersmodaliteiten zijn geen opgaande constructies of 

afsluitingen toegelaten. Het recht van doorgang dient verzekerd te zijn en het afzetten 

van ruimingproducten en het onderhoud van de waterloop dient gewaarborgd te blijven 

conform art. 17 van de wet van 28 december 1967 betreffende onbevaarbare 

waterlopen. 

  Bepalingen mbt beheer  
Het betreft een representatieve locatie binnen de 

toeristisch recreatieve uitbouw van Bocholt. Gezien 

de huidige eigendomssituatie is het logisch dat deze 

zone volledig privaat beheerd wordt. 

Privaat beheer  Het beheer wordt volledig overgelaten aan de private sector.  

 

CATEGORIE 4: LANDBOUW 

 

Art.2.8: agrarisch gebied   

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte  

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 
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betrekking tot de vorm en de inhoud van de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen behoort deze 

bestemming tot de categorie landbouw  

  Bestemmingsvoorschriften  
Vermits landbouw hier in al zijn facetten mogelijk moet 

zijn wordt het begrip landbouw hier in de « ruimste zin » 

gebruikt. Dit betekent dat het begrip « landbouw » niet 

restrictief, doch ruim dient te worden opgevat. In die 

zin worden met landbouw dan ook niet enkel deze 

activiteiten bedoeld die bestaan in het bewerken van 

het land om er de veldvruchten van te plukken, doch 

eveneens tuinbouw en veeteelt.  

Landbouw in de “ruime 

zin”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdbestemming: agrarisch gebied voor de landbouw in de “ruimste zin” conform de 

definitie gehanteerd voor de gewestplanbestemming agrarische gebieden.  

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

landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten. 

 

Nevenbestemming: Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie.  

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in 

het gedrang brengen, zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 

toegelaten:  

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 

maken van het gebied als onderdeel van recreatief medegebruik; 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande infrastructuur en nutsleidingen; 

3. het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de 

natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de technieken van landbouwtechnische 

milieubouw gehanteerd worden. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
Om de volwaardige compensatie van herbevestigd 

agrarisch gebied mogelijk te maken zijn binnen deze 

zone alle landbouwgerelateerde constructies 

toegelaten.   

 

 

 

 

Hat afsluiten van weiland en akkers wordt gekenmerkt 

door schrikdraad en hagen. Ze geven de 

bestemmingszone en het aangrenzende agrarisch 

gebied haar kenmerkend open en wijds karakter.  

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze 

ruimtelijk geïntegreerd worden in de open ruimte en 

geen visuele aantasting vormen op de open ruimte en 

de wateroverlast op eigen landbouwkavel wordt 

opgevangen.  

Landbouwgerelateerde 

constructies of gebouwen 

toegelaten.  

 

Bestaande vergunde 

constructies kunnen 

instant gehouden worden. 

 

Afsluitingen in streekeigen 

groen of draadafsluitingen 

van max. 1,20 m hoogte.  

 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan in functie van 

het verbeteren van de 

landbouwuitbating van 

de terreinen. 

Binnen de zone zijn alle landbouwgerelateerde bedrijfsgebouwen en glastuinbouw 

toegelaten.  

 

 

Bestaande vergunde constructies en gebouwen mogen in stand gehouden worden.  

 
 

  

Afsluitingen in de vorm van prikkeldraad en elektrische schrikdraad worden toegelaten net 

zoals de aanplant van streekeigen hagen.  

Verhardingen in functie van de landbouwactiviteit worden over een oppervlakte van max. 

5% toegelaten. 

 

Bestaand reliëf wordt maximaal behouden bij het bewerken van de gronden. Beperkte 

reliëfwijzigingen kunnen toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving 

verantwoord zijn en mits grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.  
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Art.2.9: agrarisch gebied met ecologische waarde   

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte  

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie landbouw  

  

  Bestemmingsvoorschriften  
Gezien de ligging direct aansluitend en deels in 

habitatrichtlijngebied wordt het landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied herbestemd naar 

agrarisch gebied met ecologische waarde. Het 

gebied wordt maximaal als permanent grasland 

behouden. Naast weiland zijn tevens laagdynamische 

recreatieve activiteiten toegelaten in zoverre dat de 

historische graslanden behouden blijven en in zoverre  

de ecologische waarde van dit gebied aangrenzend 

aan de natuur en habitatrichtlijn gebied niet 

geschaad wordt.   

 

Agrarisch gebied met 

ecologische waarde. 

 

Recreatief medegebruik 

en waterbeheersing. 

Hoofdbestemming: agrarisch gebied met ecologische waarde.  

 

 

Nevenbestemming: Recreatief medegebruik en waterbeheersing zijn ondergeschikte 

functies. Laagdynamische recreatieve activiteiten zijn toegelaten in zoverre dat de 

historische graslanden behouden blijven en in zoverre  de ecologische waarde van dit 

gebied aangrenzend aan de natuur en habitatrichtlijn gebied niet geschaad wordt.   

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

versterken van de permanente graslanden. 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in 

het gedrang brengen, zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens 

toegelaten:  

1. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk 

maken van het gebied als onderdeel van recreatief medegebruik (boerengolf, ruitersport, 

grazen van paarden, …); 

2. het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande infrastructuur en nutsleidingen; 

3. het beheersen en/of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke 

overstromingsgebieden voor zover de technieken van landbouwtechnische milieubouw 

gehanteerd worden. Ingrepen in de waterhuishouding zijn enkel mogelijk in het kader van de 

Habitat verbetering.  

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
Conform de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Speciale Beschermingszones zijn de milderende 

maatregelen van toepassing. De graslanden zijn 

biologisch waardevol en fungeren als buffer voor het 

habitatrichtlijngebied. In deze zone dienen de 

graslanden van het type Hp (permanent 

 

Permanent 

cultuurgrasland en 

soortenrijk grasland 

behouden. 

 

 

De graslanden van het type Hp (permanent cultuurgrasland), Hp* (soortenrijke Hp) dienen te 

worden behouden. 
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cultuurgrasland), Hp* (soortenrijke Hp) te worden 

behouden. Mogelijkheden voor Hc (dottergrasland) en 

Hj (vochtig grasland gedomineerd door russen) 

moeten in deze zone bewaard blijven. 

 

 

Om het landelijke open karakter van de directe 

omgeving te behouden wordt minstens 60% van de 

niet bebouwde ruimte in functie van landbouwgebruik 

ingericht.  

 

 

Om een zekere toegankelijkheid in functie van 

landbouwbedrijvigheid mogelijk te houden mag 

maximum 10% verhard worden.  

 

Beperkte constructies worden toegelaten over 1 

bouwlaag in de vorm van losstaande gebouwen en 

constructies. Vrijstaande constructies en gebouwen 

worden op minimum 4 meter verwijderd van de 

perceelsgrenzen. 

 

Door gebruik van hellende daken wordt een link 

gelegd met de bebouwing in de zone voor wonen in 

historische context.  

 

Het gebruik van opgaand groen of hagen en 

draadafsluitingen is de vorm van schrikdraad wordt 

een landschappelijke overgang naar het 

natuurgebied en de belendende woonzone 

gerealiseerd en worden de activiteiten binnen de zone 

visueel landschappelijk gebufferd naar de Abeekvallei.  

 

 

Het gebruik van platen als afsluiting (kunststof of 

beton,…) is niet toegestaan.  

 

 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan indien ze 

ruimtelijk geïntegreerd worden in de buitenaanleg van 

de eigen bouwkavel en waarbij het niveauverschil en 

de wateroverlast op eigen terrein wordt opgevangen. 

 

Conform de aanbevelingen van ANB wordt bij 

ontbossing binnen deze zone, de te ontbossen 

oppervlakte van zuur eikenbos of nitrofiel 

Elzenbroekbos reëel gecompenseerd in de 

 

Mogelijkheden voor 

dottergrasland en vochtig 

grasland bewaren. 

 

 

Permanent grasland met 

streekeigen houtkanten.  

 

 

 

 

Maximum 10% verharding. 

 

 

 

Maximum 5% van de 

oppervlakte kan 

bebouwd worden. 

 B/T = Maximum 0,05 

 

 

Hellende daken tussen de 

35° en 45°.  

 

 

Erfafsluitingen in 

streekeigen opgaand 

groen of draadafsluitingen 

of materialen die 

harmoniëren met het 

landschap van max. 1,20 

m hoogte.  

 

Platen als afsluiting 

worden niet toegestaan.  

 

 

Beperkte reliëfwijzigingen 

kunnen worden 

toegestaan. 

 

 

Bij ontbossing 

compenseren in de 

Abeekvallei. 

 

 

Mogelijkheden voor Hc (dottergrasland) en Hj (vochtig grasland gedomineerd door russen) 

moeten in bewaard blijven. 

 

 

 

Minstens 60% van de onbebouwde ruimte wordt ingericht als permanent grasland waarbij 

het behoud van volgende vegetatietypes Hc (dottergrasland), Hj (vochtig grasland met 

russen), Hp en Hp* (soortenrijke permanente graslanden) worden ondersteund. Ingrepen in 

de natuurlijke waterhuishouding zijn alleen mogelijk in het kader van habitat verbetering van 

het belendende natuurgebied.  

 

Maximum 10% van de totale oppervlakte van de bestemmingszone mag verhard worden in 

waterdoorlatende materialen en dit zo dicht mogelijk aan de zijde van de Reppelerweg.  

 

 

Binnen de bestemmingszone zijn constructies toegestaan in de vorm van een bouwvolume - 

van maximum 1 bouwlaag van maximum 5 m hoogte, met een bruto-vloeroppervlakte van 

maximum 5% van de bestemmingszone. Het betreft vooral ruimten voor stallen van dieren 

oa. koeien, paarden , …. ).  

 

 

Hellende daken tussen de 35° en 45° worden vergund.  

 

 

 

Erfafsluitingen op de perceelsgrens geplaatst worden uitgevoerd in streekeigen opgaand 

groen of draadafsluitingen tot een maximum hoogte van 1,20 m. in schrikdraad of materialen 

die harmoniëren met het landschap.  

 

 

 

 

 

Houten afsluitingen kunnen op de perceelsgrens geplaatst worden mits akkoord van de 

aangrenzende eigenaar. Betonplaten of andere niet natuurlijke materialen worden niet 

toegelaten.  

 

Bestaand reliëf wordt maximaal behouden. Beperkte reliëfwijzigingen kunnen toegestaan 

worden, voor zover ze in hun ruimtelijke omgeving verantwoord zijn en mits grondverzet en 

wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen. Drainage en bemaling zijn enkel mogelijk 

voor de uitvoering van vergunde werken.  

 

Bij ontbossing binnen de bestemmingszone wordt de te bebossen oppervlakte uitgevoerd in 

de belendende Abeekvallei in de vorm van een zuur eikenbos of nitrofiel Elzenbroekbos.  
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Abeekvallei. Alleen op deze wijze blijft de oppervlakte 

aan te beschermen habitat behouden.  

 

 

  Bepalingen mbt beheer  
Het beheer betreft een louter private aangelegenheid. Beheer door private 

eigenaar.  

Het beheer wordt volledig overgelaten aan de private eigenaar. 

 

CATEGORIE 6: RESERVAAT EN NATUUR  
 

Art.2.10: natuurgebied    

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie reservaat en natuur 

  

  Bestemmingsvoorschriften  
Conform het Habitatrichtlijngebied worden de habitats 

91E 10 ( elzenbroekbos) en 9120 (zuur eikenbos) binnen 

het valleigebied van de Abeek herbevestigd als 

natuurgebied.  

 

 

 

 

 

 

In functie van de verbinding van het recreatiegebied 

van de Watermolen aan de zijde van de 

Monshofstraat met het agrarisch gebied met recreatie 

medegebruik aan de zijde van de Reppelerweg wordt 

1 verbinding toegelaten om de functionele verbinding 

tussen het eigendom van ‘De Watermolen’ door de 

beekvallei te garanderen.  

Beekvalleien als herkenbare 

en structurerende 

ecologische verbindingen 

 

Beekbegeleidende 

beplanting en 

natuurontwikkeling. 

 

 

 

Beperkte toeristisch-

recreatieve functie vb. 

ruiter- en 

wandelverbinding.  

Verbeteren vismigratie.  

 

Werken mbt het in 

Hoofdbestemming: natuur ontwikkeling, ecologische verbindingsfunctie en 

waterbeheersing. Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de bevordering en het 

herstel van de kwalitatieve Europese Habitat 91 E 0 (Elzenbroekbos) en 9120 (zuur eikenbos). 

Het gebied heeft als hoofdfunctie natuur en waterbeheersing. 

Alle handelingen en werken in functie van natuurontwikkeling en het realiseren van 

kwalitatieve Europese habitats  91 E 0 en 9120 mogen uitgevoerd worden voor zover zij de 

identiteit, beleving- en/of informatiewaarde van het landschap en de draagkracht van het 

valleigebied m.b.t. natuurlijke waterhuishouding niet in gevaar brengen.  

 

Nevenbestemming:  

Laagdynamische toeristisch- recreatief gebruik ifv een wandel- en ruiter verbinding. 

 

Verbeteren van de vismigratie in de Abeek gekoppeld aan natuurlijke hermeandering.  

 

 

 

Werken in functie van het verbeteren en herstellen van de waterhuishouding en inpassing 
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 evenwicht houden van de 

waterhuishouding en 

inpassing van de 

waterloop. 

van de waterloop.  

  Aanleg en inrichtingsvoorschriften  
Conform de instandhoudingsdoelstellingen van de 

Speciale Beschermingszones zijn de milderende 

maatregelen van toepassing. De zone heeft een 

breedte van minstens 80 meter en heeft potenties voor 

elzenbroekbos op de natte plekken en zuur eikenbos 

(habitat 9190) op de drogere plaatsen. Voor de zone 

dient een maximale vernatting te worden nagestreefd. 

De realisatie van deze natuurzone is essentieel en 

levert een positieve bijdrage aan de natuurlijke 

kenmerken van het gebied. Op een of twee 

doorgangen na moet deze zone ontoegankelijk 

worden gemaakt voor recreanten. 

 

 

Het kenmerkende karakter van de Europese Habitat 

van de Abeekvallei dient versterkt worden. Vanuit het 

versterken van de ecologische verbindingsfunctie 

dienen de aanwezige hooilanden ontwikkeld en 

beheerd te worden tot historisch permanente 

graslanden.  

 

 

Het onrechtmatig toe eigenen van delen van de zone 

voor recreatiedoeleinden verstoren de habitat en 

ecologische verbindingsfunctie. Ook het aanbrengen 

van perceelsafscheidingen hindert de migratie van 

fauna.  

De aanplantingen zijn ondersteunend aan de 

kenmerkende habitat van het habitatrichtlijngebied. 

 

Gezien de veengronden en de kwetsbare 

grondwatertafel wordt verharding tot een minimum 

beperkt en worden deze maximaal in 

waterdoorlatende verharding uitgevoerd.  

Een maximum aan verharding wordt opgelegd om de 

grondwaterstand op peil te houden.  

 

De basisopzet bestaat eruit om de habitat en 

natuurwaarden in deze zone te versterken waardoor 

er een ecologische natuurverbinding wordt 

gerealiseerd. Alle werken, handelingen, voorzieningen, 

Maximale vernatting. 

 

 

Ontoegankelijk voor 

recreanten, met 

uitzondering van maximaal 

2 doorgangen ifv het 

recreatief medegebruik. 

 

 

 

 

 

 

Versterken van de 

beekbegeleidende 

beplanting en ontwikkelen 

van de kwalitatieve 

Europese Habitats 91 E 0 

(Elzenbroekbos) en 9120 

(zuur eikenbos).  

 

Perceelsafscheidingen 

beperken. 

 

 

Autochtoon plantgoed 

 

 

 

Waterdoorlatende 

verharding verplichten.  

In veengebied toegankelijk 

beperken via beperkt 

aantal paden.  

 

 

Enkel ifv in stand houden, 

ontwikkeling en herstel van 

de natuur, het natuurlijk 

milieu en de 

Voor de zone dient een maximale vernatting te worden nagestreefd. 

 

 

De zone dient ontoegankelijk te worden gemaakt voor recreanten, met uitzondering van 

maximaal 2 doorgangen ten functie van het recreatief medegebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle handelingen en werken in functie van natuurontwikkeling en het versterken van 

kwalitatieve Europese habitats 91 E 0 ( Elzenbroekbos) en 9120 (Zuur Eikenbos) mogen 

uitgevoerd worden voor zover zij de identiteit, beleving- en/of informatiewaarde van de 

beekvallei en de draagkracht van het valleigebied m.b.t. natuurlijke waterhuishouding niet 

in gevaar brengen. 

 

 

 

Het aanleggen van perceelsafscheidingen wordt beperkt met geleiding zodat migratie voor 

groter wild mogelijk blijft.  

 

 

Aanplantingen gebeuren met autochtoon plantgoed; 

 

 
Max. 2% van de oppervlakte mag verhard worden in uitsluitend waterdoorlatende 

verharding behoudens daar waar het omwille van milieukundige redenen niet mogelijk is. 

 

Binnen veengebied wordt de toegankelijkheid beperkt via een beperkt aantal paden 

bestaande uit onverhard materiaal. 

 

 

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn 

vergunbaar: 

1° alle 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; 
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inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn om 

deze habitat en natuurverbinding maximaal te 

realiseren en het natuurlijk milieu of de 

landschapswaarden te versterken worden toegelaten.  

 

In functie van het beheersen van overstromingen in de 

directe omgeving en het voorkomen van 

wateroverlast zijn hermoduleringswerken en andere 

mogelijk.  

 

Het betreft een bouwvrij gebied, met uitzondering van 

de constructies die migratie bevorderen.  

 

 

Enkel streekeigen beplanting wordt toegelaten ifv het 

versterken van de habitats 91 E0 (Elzenbroekbos) en 

9120 (zuur Eikenbos)en het versterken van de 

ecologische natuurverbindingsfunctie.  

 

 

 

 

 

 

In functie van het effectief overstromingsgevoelig 

gebied in Heppeneert en de directe omgeving wordt 

de mogelijkheid gecreëerd binnen deze zone voor 

extra waterbuffering door hermeandering of uitvlakken 

van taluds. 

 

In functie van de onderlinge verbinding tussen de 2 

recreatiegebieden aan beide zijden van de 

Abeekvallei wordt 1 kwalitatieve verbinding voor 

voetgangers, fietsers, intern gemotoriseerd verkeer, en 

ruiters/paarden toegelaten.  

 

 

 

 

 

 

Dit gebied is onderdeel van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk. Alle bepalingen van het decreet 

Natuurbehoud betreffende grote eenheden natuur zijn 

van toeplassing in dit gebied. 

In voorkomend geval is een vastgesteld 

natuurrichtplan bepalend voor de inrichting en het 

landschapswaarden.  

 

 

 

 

Werken ifv beheer van 

overstromingen en het 

voorkomen van 

wateroverlast 

 

Bouwvrij gebied met 

constructies die migratie 

bevorderen 

 

Aandacht voor 

landschappelijke 

inpasbaarheid 

Inheemse 

standplaatsgeschikte 

beplanting. 

Uitheemse bomen kunnen 

gekapt worden 

Aanplant van houtkant  

 

Ruimte voor extra 

waterbuffering. 

 

 

 

 

Recreatief verbindingstracé 

van max. 4 m breedte en 

een beperkt aantal 

uitwijkstroken met maximale 

natuurlijke doorwading 

oppervlakte water .  

 

 

 

 

 

GEN (Grote Eenheid 

Natuur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn voor 

het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast voor zover de 

technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. 

 

 

Geen constructies worden toegelaten met uitzondering van constructies die de migratie 

van fauna ondersteunen.  

 

 

Mits steeds gewaakt wordt over de landschappelijke inpasbaarheid, kunnen in deze zone 

volgende constructies en handelingen worden toegestaan voor zover zij de identiteit, 

beleving- en/of informatiewaarde van de ecologische verbinding en de draagkracht van 

waterhuishouding niet in gevaar brengen: 

• nieuwe aanplantingen met standplaats gerichte inheemse bomen van de Europese 

Habitat 91 E 0 ( Elzenbossen) 9120 (zuur eikenbos), streekeigen soorten. 

• kappen of rooien van hoogstammige bomen kan steeds vergund worden indien het gaat 

om niet streekeigen of niet inheemse soorten. Is dit wel het geval, dan wordt slechts tot 

kappen of rooien over gegaan bij kaprijpheid, ziekte of ernstige beschadiging. . 

 

Ruimte creëren voor extra waterbuffering en hermeandering wordt toegelaten net zoals de 

aanleg van een retentiezone.  

 

 

 

ONTSLUITINGSTRACE 

 
Ter hoogte van het recreatief verbindingstracé wordt een ontsluiting van max. 4 m breedte 

toegelaten.  

Ter hoogte van het recreatief verbindingstracé wordt naast de ontsluiting van max. 4 m 

breedte tevens een beperkt aantal uitwijkstroken toegelaten in zoverre deze uitwijkstroken 

landschappelijk en vanuit natuurkundig oogpunt toelaatbaar zijn. 

De natuurlijke doorwading van het oppervlaktewater moet gegarandeerd zijn.  

 

ZONE GEN 

 zone in overdruk 

Het in overdruk aangeduide gebied is een Grote Eenheid Natuur (GEN). 
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beheer van het gebied. Een dergelijk natuurrichtplan 

wordt als een afwegingselement gehanteerd bij de 

beoordeling van de vergunningsaanvragen voor 

bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, 

inrichtingen en wijzigingen. 

 

Dit gebied is onderdeel van het Vlaams Ecologisch 

Netwerk. Alle bepalingen van het decreet 

Natuurbehoud betreffende grote eenheden natuur in 

ontwikkeling zijn van toepassing in dit gebied.  

In voorkomend geval is een vastgelegd 

natuurrichtplan bepalend voor de inrichting en het 

beheer van het gebied. Een dergelijk natuurrichtplan 

wordt als een afwegingselement gehanteerd bij de 

beoordeling van de vergunningsaanvragen voor 

bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, 

inrichtingen en wijzigingen. 

Bestaande activiteiten in het gebied kunnen tijdelijk 

behouden blijven totdat de natuur- of bosbestemming 

gerealiseerd is en voor zover inpasbaar in de grote 

eenheid in natuur in ontwikkeling. Dit is een feitelijke 

kwestie. En voor zover de werken, handelingen en 

wijzigingen toegelaten zijn volgens de wetgeving op 

natuurbehoud. 

 

 

 

 

 

 

GENO (Grote Eenheid 

Natuur in Ontwikkeling) 

Alle bepalingen van het decreet Natuurbehoud betreffende grote eenheden natuur zijn 

van toeplassing in dit gebied. 

 

 

 

 

ZONE GENO 

   zone in overdruk 
Het in overdruk aangeduide gebied is een Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling (GENO). 

Totdat de natuurfunctie effectief gerealiseerd is, zijn werken, handelingen en wijzigingen 

met het oog op de bestaande activiteiten toegelaten, met uitzondering van het oprichten 

van gebouwen en gelijkaardige constructies en voor zover de natuurwaarden van het 

gebied in stand gehouden en ontwikkeld worden.  

Alle bepalingen van het decreet Natuurbehoud betreffende grote eenheden natuur zijn 

van toeplassing in dit gebied. 

 

 

  Bepalingen mbt beheer  
Daar het valleigebied onderdeel vormt van een zone 

die de waterhuishouding binnen het agrarisch gebied 

in evenwicht houdt wordt na aanleg, het beheer in de 

hand gehouden door de stad, de bevoegde 

watering. Of natuurvereniging. De waterhuishouding is 

een bevoegdheid van de watering. 

Na aanleg beheert door de 

watering, natuurvereniging 

of de gemeente. 

Het natuurgebied wordt na verwerving door onteigening of grondafstand onderhouden en 

beheerd door de bevoegde watering, de stad, natuurvereniging. Een beheersplan wordt 

opgesteld.  
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CATEGORIE 7: OVERIG GROEN  
 

Art.2.11: parkgebied   

  
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie overig groen  

  

  Bestemmingsvoorschriften  
 Groengebied  

Sociale functie  

Hoofdbestemming: groene zone, die niet tot de groengebieden wordt gerekend. Ze 

vervullen deels een sociale functie.  

 

Nevenbestemming: Werken in functie van openbaar nutsinfrastructuur in zoverre ze ruimtelijk 

en landschappelijk ingepast worden en geen afbreuk doen aan de hoofdbestemming.  

  Aanleg en inrichtingsvoorschriften  
De basisopzet bestaat eruit om het waardevolle 

cultuurhistorische aspect van de Onze Lieve Vrouwe 

kapel met ondersteunende aanplantingen en 

verhardingen maximaal te behouden. Alle werken, 

handelingen, voorzieningen, inrichtingen en 

functiewijzigingen die nodig zijn om de waardevolle 

cultuurhistorische kapel in haar directe context te 

verankeren of de landschapswaarden direct 

aansluitend aan de kapel te versterken worden 

toegelaten.  

Het betreft het gebied omheen de bestaande Onze-

Lieve –Vrouwkapel opgericht door de familie Dreesen. 

Het betreft een rechthoekig bakstenen gebouw van 

één travee onder zadeldak opgenomen in de 

inventaris van bouwkundig erfgoed. De voorgevel is 

puntgevel met aandak en flankerende steunberen. 

Gevelsteen in de geveltop met opschrift MD. WD-E 

/1907. Rondboogportaal met hardstenen sluitsteen. 

Waardevolle 

cultuurhistorische 

elementen behouden.  

 

 

Geen absoluut 

bouwverbod.  

Behoud van de bestaande 

kapel. 

 

Constructies ifv de normale 

uitrusting van het 

parkgebied en het behoud 

van de kapel.  

 

 

Aandacht voor 

landschappelijke 

Waardevolle cultuurhistorische en ecologische elementen moeten behouden worden.  

Slechts werken en handelingen kunnen toegelaten worden, die strikt noodzakelijk zijn voor 

de openstelling, het behoud en de verfraaiing en/of aanleg van het park en de bestaande 

kapel te verzekeren.  

 

Er is geen absoluut bouwverbod, maar de bouwmogelijkheden zijn beperkt. Enkel 

handelingen en werken die bijdragen tot de inrichting van het parkgebied en het in stand 

houden van de bestaande Onze-Lieve-Vrouwekapel zijn toegelaten.  

 

 

Enkel constructies die tot de normale uitrusting van een park behorende accommodatie 

ondersteunen (waartoe toiletten en dergelijke kunnen behoren) worden toegelaten in 

zoverre rekening gehouden wordt met o.m. de nood aan dergelijke accommodaties in 

functie van het gebruik door het publiek van het parkgebied, de visuele inpassing en de 

plaats van de inplanting.  
 

Mits steeds gewaakt wordt over de landschappelijke inpasbaarheid, kunnen in deze zone 

volgende constructies en handelingen worden toegestaan voor zover zij de identiteit, 
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Enkel streekeigen beplanting wordt toegelaten ifv het 

versterken van de landschappelijke en 

beeldbepalende waarde. 

inpasbaarheid 

Inheemse, streekeigen 

beplanting 

Uitheemse bomen kunnen 

gekapt worden. 

beleving- en/of informatiewaarde van het parkgebied niet in gevaar brengen: 

• nieuwe aanplantingen met inheemse, streekeigen soorten. 

• kappen of rooien van hoogstammige bomen kan steeds vergund worden indien het gaat 

om niet streekeigen of niet inheemse soorten. Is dit wel het geval, dan wordt slechts tot 

kappen of rooien over gegaan bij kaprijpheid, ziekte of ernstige beschadiging.  

  Bepalingen mbt beheer  
Het betreft het kadastrale perceel waarop de Onze-

Lieve- Vrouwe kapel is gelegen.  

Na aanleg beheerd door 

de gemeente, kerkfabriek 

of de heemkundige kring. 

Het parkgebied wordt na verwerving door onteigening of grondafstand onderhouden en 

beheerd door de gemeente, kerkfabriek of de heemkundige kring. Een beheersplan wordt 

opgesteld.  

 

 

CATEGORIE 8: LIJNINFRASTRUCTUREN 
 

Art.2.12: wegenis   

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie lijninfrastructuur  

  

  Bestemmingsvoorschriften  
Ontsluiten van de aangrenzende percelen en de 

verkeersafwikkeling binnen het plangebied voor 

bestemmingsverkeer. De Reppelerweg vormt de 

hoofdontsluiting van de woonkern Reppel en ontsluit 

Reppel met het hoofddorp Bocholt en Peer. De 

Reppelerweg heef echter geen verbindingsfunctie. 

Doorgaand verkeer is niet gewenst en wordt 

ontmoedigd. Ter hoogte van de kern wordt een zone 

voor gelijkberechtigd verkeer ingepast.  

 

Naast de verkeersontsluitingsfunctie kan zeer beperkt 

Lokale weg type III ifv 

ontsluiten van aanliggende 

percelen. 

Auto-ontsluiting, fietsverkeer 

met aandacht voor zwakke 

weggebruiker.  

Verkeersvertragend in de 

zone voor kwalitatieve 

inrichting.  

 

Parkeren, openbaar 

Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor de inpassing van lokale wegenis met als 

voornaamste functie het ontsluiten van de aangrenzende percelen en de 

verkeersafwikkeling binnen het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

Nevenbestemming: Ondersteunende bestemmingen zoals parkeren en de inpassing van 
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ruimte voorzien worden voor de aanleg van parkeren, 

groen, hemelwaterpufferig en de inpassing van 

openbaar nutsvoorzieningen.  

nutsvoorzieningen en 

hemelwaterbuffering.  

 

openbaar nutsvoorzieningen en hemelwaterbuffering zijn toegelaten.  

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
Naast een rijweg met 2 rijrichtingen dient er ruimte 

voorzien te worden voor de realisatie van de 

openbare nutinfrastructuur (gas, elektriciteit, water, 

riolering, �) en hemelwaterbuffering. In functie van de 

belendende bebouwing wordt tevens zeer beperkt 

ruimte voorzien voor de inpassing van een beperkt 

aantal bezoekersparkeerplaatsen ( met uitzondering 

langs de Reppelerweg waar de doorgangsfunctie 

primeert. De openbare weg vormt landschappelijk 

overgang naar de belendende bestemmingszones.  

 

 

 

 

 

Het wegdek dient uit duurzame materialen te bestaan 

en een gemengd gebruik mogelijk maken. Ook de 

wegbreedte wordt op het gebruik van 

bestemmingsverkeer afgestemd.  

Alle werken en constructies 

voor openbare wegenis zijn 

toegelaten  

 

 

 

Geïntegreerde openbare 

nutinfrastructuur en uniform 

straatmeubilair 

 

Gemengde 

verkeersafwikkeling met 

uitzondering t.h.v. de 

Reppelerweg. 

 

Inrichting op basis van 

duurzaamheidprincipes.  

 

Alle werken noodzakelijk voor de bouw, de inrichting en het beheer van de openbare 

wegenis zijn toegelaten.  

De openbare weg wordt gerealiseerd als een lokale ontsluitingsstraat voor 

bestemmingsverkeer.  

De niet verharde delen van de zone dienen aangelegd te worden met een goede 

waterdoorlatendheid.  

Bijzondere voorzieningen zoals signalisatie, nutinfrastructuur en straatmeubilair zijn 

toegelaten, maar dienen zoveel mogelijk gebundeld te worden.  

Infrastructurele maatregelen om de gewenste snelheid af te dwingen zijn toegestaan.  

 

Een gemengde verkeersafwikkeling staat voorop. Enkel ter hoogte van de Reppelerweg 

wordt fiets- en autoverkeer gescheiden. 

 

 

 

De inrichting van de zone voor lokale ontsluiting gebeurt op basis van duurzame criteria en 

veilig fietsverkeer.  

 

  

  Bepalingen mbt beheer  
Het beheer en het onderhoud van de weg met 

aangrenzend openbaar domein behoren tot de 

bevoegdheid van de gemeente Bocholt. 

Ingelijfd bij openbaar 

domein en beheerd door 

de gemeente. 

De zone wordt integraal ingelijfd bij het openbaar domein en beheerd door de gemeente.  

 

 

Art.2.13: zone voor gelijkberechtigd verkeer  

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte  

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen behoort deze 
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bestemming tot de categorie lijninfrastructuur 

  Bestemmingsvoorschriften  
Naast het ontsluiten van de aangrenzende 

woonkavels voor gemotoriseerd verkeer is het creëren 

van een aangenaam verblijfskarakter en een 

verkeersveilige schoolomgeving voor de zwakke 

weggebruiker belangrijk. Deze zone vormt tevens een 

remmend effect voor gemotoriseerd verkeer en stremt 

mogelijk sluikverkeer via de Reppelerweg.  

Ontsluiten van 

aangrenzende kavels voor 

bestemmingsverkeer en 

verblijven. 

Parkeren en inpassing 

openbaar nutinfrastructuur.  

Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor de inpassing van een kwalitatief verblijfsgebied 

gekoppeld aan de ontsluiting van de aangrenzende percelen en de ondersteuning van de 

verkeersafwikkeling binnen het plangebied.  

 

 

 

Binnen de zone voor gelijkberechtigd verkeer heeft het openbaar domein een 

verkeersvertragend karakter ifv gelijkberechtigd verkeer. 

 

 

Nevenbestemming: Ondersteunende bestemmingen zoals parkeren en de inpassing van 

openbaar nutsvoorzieningen en hemelwaterbuffering zijn toegelaten. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
De erfontsluitingsfunctie is gelijkwaardig aan de 

verblijffunctie. De plekken hebben naast hun 

ontsluitingsfunctie van de belendende woonkavels 

een verblijf- en spelfunctie voor de buurt. 

 

De zone heeft een versteend karakter met een zeker 

groenkarakter.  

 

Om het verblijfskarakter te ondersteunen wordt de 

voorkeur gegeven aan het gebruik van kleinschalige 

materialen.  

 

Binnen de bestemmingszone in overdruk wordt geen 

bebouwing toegelaten. Enkel de noodzakelijke 

openbare nutinfrastructuur die het functioneren van 

de hoofdfuncties ondersteunen worden toegelaten. 

Tijdelijke constructies in de vorm van kramen, of 

terrassen zijn wel toegelaten. 

 

Het gemotoriseerd verkeer is gelijkberechtigd aan de 

voetganger en fietser. Door de inrichting en het 

gebruik van duurzame en kleinschalige materialen 

wordt het verblijven en circuleren van de zwakke 

weggebruikers binnen deze zones ondersteund.  

 

Om het verblijfskarakter van de bestemmingszone te 

versterken wordt bijzondere aandacht besteed aan 

verlichting en straatmeubilair.  

 

Bezoekersparkeren voor de aangrenzende functies 

wordt toegelaten op voorwaarde dat ze een 

Pleinfunctie ifv verblijven en 

parkeren op een 

gestructureerde 

verkeersdoserende manier. 

 

Max. 85% verhard.  

 

Min. 15% groenaanleg. 

 

 

 

 

Geen bebouwing 

toegelaten met 

uitzondering van 

geïntegreerde openbaar 

nutinfrastructuur.  

  

 

Kwalitatief ingericht 

openbaar domein ifv 

verblijven. 

 

 

 

Aandacht voor verlichting 

en straatmeubilair.  

 

 

Parkeren als geïntegreerd 

onderdeel van de 

De ruimte wordt ingericht in functie van lokale erfontsluitingsweg met evenveel aandacht 

voor het verblijven van de zwakke weggebruiker en de inpassing van een vlotte 

verkeersafwikkeling van fietstoerisme. 

 

 

Max. 85 % van de totale oppervlakte mag verhard worden in klinkers; kasseien of 

kleinschalige materialen. Min. 15% van de opp. dient als een kwalitatieve groenaanleg 

uitgevoerd te worden (streekeigen bomen, heesters of hagen, bodembedekkers, 

gewapend gras, �). 

 

 

 

Gebouwen worden niet toegelaten met uitzondering van openbaar. 

 

 

 

 

 

 

In principe dient het openbaar domein minimaal te bestaan uit een kwalitatief ingericht 

openbaar domein met aandacht voor het verblijven en het stremmen van 

bestemmingsverkeer.  

  

 

 

Uniform straatmeubilair en straatverlichting die het verblijven ondersteunen.  

Daar waar mogelijk wordt de natuurlijke hemelwaterafvoer geïntegreerd binnen deze zone 

voor openbaar domein.  

 

Het parkeren wordt op een kwalitatieve manier geïntegreerd in de aanleg van de 

bestemmingszone. 
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geïntegreerd onderdeel van de buitenaanleg vormen 

en de verblijffunctie niet onmogelijk maken. . 

inrichting. 

  Bepalingen mbt beheer  
Het beheer en het onderhoud van dit verblijfsgebied 

met ontsluitingsfunctie van belendende kavels 

behoren tot de gemeentelijke bevoegdheid. 

Na aanleg ingelijfd bij het 

openbaar domein en 

beheerd door gemeente 

Het beheer gebeurt na aanleg en inlijving in het openbaar domein door de gemeente 

Bocholt. 

 
 

Art.2.14: waterloop   

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie lijninfrastructuur  

  

  Bestemmingsvoorschriften  
Ter hoogte van het plangebied heeft de Abeek een 

slechte structuurkwaliteit.  

Het verbeteren van de structuur van de waterloop 

voorziet in eerste instantie in de waterhuishouding van 

het plangebied en het voorkomen van wateroverlast 

naar de belendende percelen. Als gevolg van het 

gegeven dat de waterloop onderdeel vormt van een 

belangrijke natte natuurverbinding heeft ze tevens een 

sterke ecologische verbindingsfunctie. 

Waterbuffering, 

waterafvoer, waterinfiltratie, 

ecologische 

verbindingsfunctie, 

alternatieve energie. 

 

Hoofdbestemming: Afwatering en in balans houden van de waterhuishouding van de 

Abeekvallei.  

Nevenbestemming: Waterbeheersing, structurerende en ecologische verbindingsfunctie 

van fauna en flora. Verwekken van alternatieve energie. 

 

   

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
De goede oppervlaktewaterkwaliteit dient 

gehandhaafd.  

Alle werken en handelingen die nodig zijn om de 

Abeek en haar zijtakken als ecologische verbinding uit 

te bouwen en het onderhoud en herstel van deze 

waterlopen mogelijk te maken moeten toegelaten 

kunnen worden en dit steeds volgens de principes van 

natuurtechnische milieubouw.  

Geen lozingen in de 

waterloop  

Alle werken ifv onderhoud 

en herstel van de 

waterloop  

Behoud en herstel van 

natuurlijke 

waterloopstructuur in 

Er worden geen huishoudelijke of industriële lozingen in de waterloop toegelaten.  

 

Alle werken en handelingen in functie van het onderhoud en herstel van de waterlopen zijn 

toegelaten op voorwaarde dat deze gebaseerd zijn op de principes van natuurtechnische 

milieubouw (NTMB). Bij het werken rond oeverinrichting moet dus in eerste instantie worden 

gekozen voor het behoud van de natuurlijke waterloopstructuren. In tweede instantie moet 

worden geopteerd voor het herstel van natuurlijke oevers in samenhang met de vallei. 

Indien omwille van maatschappelijke, waterbeheer technische of ruimtelijke aspecten het 
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Het behoud en herstel van natuurlijke oevers heeft de 

voorkeur. Op plaatsen waar als gevolg van van 

bestaande vergunde constructies dit niet mogelijk is 

worden de kunstmatige oevers op een 

natuurvriendelijke manier ingericht.  

 

 

De zone is bestemd voor waterhuishouding en 

hemelwaterafvoer.  

 

Reliëfwijzigingen zijn toegelaten om een maximale 

hermeandering, buffering en infiltratie te kunnen 

realiseren met aandacht voor de sociale veiligheid. 

 

 

 

Verhardingen of bebouwing verhinderen de 

hoofdbestemming en worden niet toegelaten.  

 

 

Vanuit het engagement van de Vlaamse 

Milieumaatschappij en het Agentschap voor natuur en 

bos in het kader van de uitvoering van de EU-richtlijn 

om bestaande vismigratieknelpunten ter hoogte van 

de Abeek op te lossen. Tot op heden is dit ter hoogte 

van de Watermolen niet gebeurd en is de realisatie 

van een vistrap ter hoogte van de Watermolen 

prioritair.  

 

De Abeek vormt onderdeel van het SBZ-H “ Abeek met 

aangrenzende moerasgebieden” en voor een groot 

deel ter hoogte van het plangebied in het erkende 

natuurreservaat E209 ‘Abeekvallei’. Tevens vormt de 

Abeekvallei tevens onderdeel van het Vlaams 

Ecologisch netwerk. (gebied 452).  

In kader hiervan kan een hermodulering van de beek 

bijdragen in het verruimen van het waterbergend 

vermogen en het herstel van de structuurkenmerken 

van het beeksysteem toegelaten. Natuurlijke 

oeverbeschoeiingen ondersteunen de ecologische 

verbindingsfunctie van de waterloop binnen de 

Abeekvallei als onderdeel van het Vlaams ecologisch 

netwerk. 

 

 

 

 

samenhang met het 

valleigebied. 

Gebruik maken van 

milieuvriendelijke 

materialen voor 

oeverversterkingen.  

  

Afkoppelen van resterende 

huishoudelijke lozingen 

 

Reliëfwijzigingen ifv 

waterhuishouding, 

hermeandering, buffering 

en infiltratie.  

 

 

Geen verharding of 

bebouwing toegelaten.  

 

 

Oplossen van het 

vismigratieknelpunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone non-aedificandi van 5 

natuurlijke herstel van de waterloop moeilijk realiseerbaar is, dan worden de kunstmatige 

oevers zo natuurvriendelijk mogelijk ingericht waarbij gebruik wordt gemaakt van 

milieuvriendelijke materialen om de effecten op natuur zo veel mogelijk te verzachten. 

 

 

 

 

De waterloop maximaal open houden en de structuurkwaliteit verbeteren. Huishoudelijke 

lozingen worden maximaal afgekoppeld.  

 

Reliëfwijzigingen zijn toegelaten om het waterbufferend vermogen te realiseren of te 

verbeteren, om het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de beekvallei zoals 

de hermeandering, verbreding of herinrichting van de bedding.  

Waterhuishoudkundige constructies zijn toegelaten om het waterbufferend of 

waterinfiltratievermogen te verbeteren.  

 

Verharding of bebouwing wordt binnen deze zone niet toegelaten. Bestaande verharding 

en vergunde bebouwing kunnen in stand gehouden en/of verbouwd worden  

 

 

Ingevolge de situering van een watermolen ter hoogte van de Abeekvallei binnen de zone 

voor recreatie wordt de inpassing van een vistrap en migratieondersteunende werken ism 

de beekbeherende instanties uitgewerkt. Een optimale werking van de vistrap moet 

gegarandeerd worden door formele afspraken aangaande de debietsverdeling naa het 

recreatiedomein en naar de vistrap, waarbij  prioritair de werking van de vistrap moet 

gegarandeerd worden.  

 

 

Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn 

volgende werken, handelingen en wijzigingen mogelijk die nodig of nuttig zijn voor: 

 Het behoud en het herstel van het waterbergend vermogen van de beekvallei. 

 Het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het beeksysteem, de 

waterkwaliteit en de verbindingsfunctie,  

 Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van beekstructuur om het voorkomen 

van wateroverlast in de voor bebouwing bestemde gebieden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIEKE BEHEERSMODALITEITEN  
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In functie van het onderhoud van de waterloop wordt 

minstens aan een zijde van de kruin van de beektalud 

een 5 m breedte zone non-aedificandi aangehouden 

om het ruimen en de toegankelijkheid ifv onderhoud 

mogelijk te maken.  

 

 

 

De Abeek vormt onderdeel van het 

waterhuishoudingssyteem ter voorkomen van 

overstroming van de bebouwde delen van Reppel en 

nederzettingen stroomafwaarts de Abeek. In kader 

hiervan worden hermoduleringen van de beek ifv het 

verruimen van het waterbergend vermogen, het 

herstel ven de structuurkernmerken van het 

beeksysteem toegelaten. Natuurlijke 

oeverbeschroeiingen ondersteunen de ecologische 

verbindingsfunctie van de waterloop.   

 

 

Conform de wet van 28 december 1967 betreffende 

de  onbevaarbare waterlopen art. 14. En de 

doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid 

dient de natuurlijke werking van watersystemen zoveel 

mogelijk behouden en hersteld te worden en dient 

zoveel mogelijk ruimte geboden te worden aan water, 

het behoud en herstel van de watergebonden functies 

van de oeverzones en overstromingsgebieden.  

m breedte betreft een  

zone beheersmodaliteiten 

integraal waterbeheer. 

 

Onderhoud en 

toegankelijkheid dient 

steeds mogelijk te zijn aan 

beide zijden van de 

waterloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtiging van de 

beheerder van de 

waterloop voor lozing en 

lozingsconstructies in de 

waterloop. 

in overdruk  

 Binnen de zone in overdruk voor specifieke beheersmodaliteiten  van min. 5 m tot de 

taludinsteek van de waterloop, zowel op de linker – als rechteroever, worden geen 

gebouwen, vaste constructies en vaste beplantingen  of afsluitingen toegelaten zodat het 

recht van doorgang, het afzetten van ruimingsproducten en het onderhoud van de 

waterloop gewaarborgd blijft conform art. 17 van de wet van 28 december 1967 

betreffende onbevaarbare waterlopen.  

 

Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn 

volgende werken , handelingen en wijzigingen mogelijk die nodig of nuttig zijn voor: 

 Het behoud en het herstel van het waterbergend vermogen van de beekvallei. 

 Het behoud en herstel van de structuurkenmerken van het beeksysteem, de 

waterkwaliteit en de verbindingsfunctie,  

 Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van beekstructuur om het voorkomen 

van wateroverlast in de voor bebouwing bestemde gebieden. 

 

Voor lozingen en het oprichten van lozingsconstructies (ook voor regenwater) in de 

waterloop is een machtiging van de beheerder van de waterloop vereist.  

Ook voor wijzigings- en verbeteringswerken van de oever binnen de 5 m vanaf de rand en 

het aanbrengen van oeververdediging of andere werken aan de waterloop is de 

machtiging van de beheerder van de waterloop vereist.  

  Bepalingen mbt beheer  
Het beheer van de waterloop en het belendende 

valleigebied gebeurt door de bevoegde instanties de 

VMM, de watering, de gemeente of op basis van 

beheersovereenkomsten met de aanpalende 

eigenaars op plaatsen waar de waterloop doorheen 

een privaat eigendom snijdt. 

Beheerd door de VMM, de 

watering, de gemeente of 

op basis van 

beheersovereenkomsten 

door de aanpalende 

eigenaars.  

Beheer door de VMM, de watering, de gemeente of de aanpalende eigenaars op basis 

van beheersovereenkomsten.  
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CATEGORIE 9: GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN NUTSVOORZIENINGEN  

  

 

Art.2.15: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut   

 
Informatief gedeelte Verordenend gedeelte 

TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING  ESSENTIËLE 

ASPECTEN 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN  

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 11 

april 2008 tot vaststelling van nadere regels met 

betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen behoort deze bestemming tot de 

categorie gemeenschapsvoorzieningen en 

nutsvoorzieningen. 

  

  Bestemmingsvoorschriften  
In deze zone zijn enkel gebouwen en constructies voor 

openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 

toegelaten. De betrokken werken, handelingen en 

wijzigingen kunnen worden toegelaten, ongeacht het 

publiek- of privaatrechterlijke statuut van de 

initiatiefnemer of het al of niet aanwezig zijn van 

winstoogmerk.  

Daarnaast zijn alle werken en handelen toegestaan, 

die nodig zijn voor de kwalitatieve uitbouw van de site 

van de kerk met kerkhof, de basisschool en de 

voormalige pastorie in functie van een volwaardige 

herbestemming van het patrimonium.  

Functies met een openbaar 

karakter. 

 

Beperkt kunnen socio- 

culturele , handel, horeca 

en wonen ifv de 

hoofdfunctie toegelaten 

worden. 

Hoofdbestemming: gemeenschaps- en openbaar nutsvoorzieningen in functie van de 

kwalitatieve invulling van de gemeenschapsgebouwen van de kern van Reppel. 

 

Nevenbestemming: streekeigen aanplanting en parkeren; socio-culturele infrastructuur, 

horeca en handel ondersteunend aan de hoofdfuncties. Woonfunctie in de vorm van een 

conciërgewoning wordt uitzonderlijk toegelaten. 

  Inrichting- en bebouwingsvoorschriften  
Alvorens om het even welke bouwwerk op te richten, 

zal voorafgaandelijk voor gans de zone een 

inrichtingsstudie opgemaakt worden bestaande uit 

minimum een beplanting- en volumestudie ter 

goedkeuring worden voorgelegd aan de 

vergunningverlenende overheid.  

 

 

Een inrichtingsstudie is 

vereist bij iedere 

stedenbouwkundige 

vergunning. 

 

 

Uitbreiding in harmonie met 

bestaande bebouwing. 

Bij de inrichting van de zone wordt rekening gehouden met de principes van zuinig en 

compact ruimtegebruik. Er wordt steeds een inrichtingsstudie voor gans de zone opgelegd 

bij iedere stedenbouwkundige vergunning waaruit de ruimtelijke samenhang met de 

bestaande bebouwing en beplanting wordt aangetoond. 

  

 

Uitbreiding van de bestaande bebouwing dient te harmoniëren met de bestaande 

beeldbepalende bebouwing ( kerk, kerkhofmuur, delen van de basisschool, Pastorie.) en 
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De maximale B/T blijft beperkt tot minder dan de helft 

om het landelijke karakter van de bestemmingszone te 

verzekeren. 

 

Bebouwing wordt toegelaten mits de bebouwing past 

binnen de ruimtelijke uitleg van de bestaande 

bebouwing. De kerk en de voormalige pastorie 

vormen de meest dominante bouwvolumes. Nieuwe 

bouwvolumes zijn steeds ondergeschikt aan deze 

bebouwing.  

 

 

De niet bebouwde oppervlakte mag voor maximum 

70% verhard worden in functie van ontsluiting en 

goede bereikbaarheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de veiligheid van de infrastructuur te waarborgen 

worden afsluitingen toegelaten mits ze landschappelijk 

geïntegreerd worden door hagen of door 

draadafsluiting geïntegreerd in een groenbeplanting.  

Muren die naar materialisering aansluiten op het 

materiaalgebruik van de hoofdvolumes 

bewerkstelligen een verankering van de directe 

omgeving. 

 

 

B/T = maximum 0,5  

V/T = maximum 1,0  

 

Bestaande bebouwing 

mag in standgehouden en 

herbouwd worden.  

Nieuwe bebouwing bestaat 

uit maximum 2 bouwlagen 

met een kroonlijst onder de 

kroonlijst van de bestaande 

pastorie.  

 

De niet bebouwde 

oppervlakte mag voor 

maximum 80%  ter hoogte 

van de kerk/basisschool 

verhard worden. 

Ter hoogte van de Pastorie 

mag max. 40% van de niet 

bebouwde oppervlakte 

verhard worden in 

waterdoorlatende 

verharding.  

 

Afsluiting in streekeigen 

beplanting of muren die 

harmoniëren met de 

bestaande bebouwing in 

de bestemmingszone. 

   

met de directe omgeving.  

 

Maximale bebouwing toegelaten met een B/T van maximum 0,5  

Een V/T van maximum 1,0 

 

Bestaande beeldbepalende bebouwing wordt maximaal in stand gehouden. De 

resterende bebouwing mag herbouwd worden.  

Nieuwe bebouwing bestaat uit maximum 2 bouwlagen en is naar volume en 

verschijningsvorm steeds ondergeschikt aan de Sint-Willibrorduskerk en de beeldbepalende 

gebouwen van de basisschool en ondergeschikt aan de pastorie van de Norbertijnen van 

Postel.  

 

 

 

Verhardingen zijn toegelaten tot maximum 80% van de niet bebouwde oppervlakte binnen 

de bestemmingszone ter hoogte van de Kerk en de basisschool.  

Verhardingen zijn toegelaten tot max. 40% ter hoogte van de Pastorie. Maximaal gebruik 

van waterdoorlatende of halfverharde materialen is hier verplicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De afsluiting van de zone gebeurt door streekeigen hagen of door muurelementen die een 

geïntegreerd onderdeel vormen van het bestaande bebouwde weefsel binnen de zone.  

Afsluitingen in de vorm van beplatingen uit beton, metaal of hout worden niet toegelaten.  

Afsluitingen in de vorm van muren kunnen toegelaten worden mits de gevelsteen 

harmonieert met de materialen in de directe omgeving.  

  Bepalingen mbt beheer  
Daar het een openbaar nutzone betreft in hoofdzaak 

beheerd door de kerkfabriek een vzw, een openbare 

instantie of de gemeente. 

Om de invulling van het patrimonium te waarborgen 

kan een uitbating in erfpacht gegeven worden aan de 

privé.  

Beheerd door de 

kerkfabriek, een vzw., een 

openbare instantie of de 

gemeente. 

Uitbating in erfpacht. 

Het beheer gebeurt door het kerkfabriek, een vzw,  een openbare instantie  of de 

gemeente.  

De uitbating kan door erfpacht in privégebruik gegeven worden onder strikte voorwaarden.  

 

 

 


