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DEEL 1 |   
INLEIDING

1 ligging

De bedrijven- en dienstenzone Lobeek is gelegen aan de zuidelijke rand van de be-
bouwde kern van Wielsbeke en wordt ten noordoosten en noordwesten omgeven 
door woonwijken.  In het oosten en het zuiden sluit het terrein aan bij de bestaande 
bedrijvigheid langsheen de Stationstraat - Ooigemstraat.

Het terrein wordt begrensd door: 
 ● in het noordwesten en het noordoosten door de bebouwing langsheen de 

Albrecht Rodenbachlaan en de Lobeekstraat
 ● de Stationstraat in het oosten
 ● de N382 in het zuiden. 

De site ligt net naast de N382, ter hoogte van het rondpunt met de Stationstraat. Het 
terrein is bijgevolg vlot bereikbaar. 
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2 context

De site maakt deel uit van het RUP Lobeek dat definitief werd goedgekeurd door de 
Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 02-10-2014. Het gebied is bestemd 
als een zone voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten in een parkomgeving. Deze be-
stemming werd vastgelegd in uitvoering van het GRS van de gemeente Wielsbeke. 

‘Het gebied is bestemd als een terrein voor bedrijfsactiviteiten met een lokaal ruimte-
lijke impact in verwevenheid met andere maatschappelijke activiteiten.’ 

WVI staat in voor de aanleg van de openbare infrastructuur, de toewijzing en verkoop 
van de gronden en het beheer van het bedrijventerrein. 
Om de bedrijfsactiviteiten in een kwalitatief bedrijventerrein te kunnen vestigen, stelt 
WVI voorwaarden op die gelden als richtlijn & leidraad bij de beoordeling van aan-
vragen tot omgevingsvergunning. Iedere aanvraag tot omgevingsvergunning dient 
verplicht voorgelegd te worden aan WVI voor advies.

Het RUP Lobeek is het wettelijke kader waarbinnen de bedrijfsactiviteiten tot stand 
kunnen komen en blijft onverminderd van kracht. Deze voorschriften worden aange-
vuld met de voorschriften en voorwaarden geformuleerd binnen het richtlijnenkader, 
welke aldus een aanvulling vormen op het RUP. 

Teneinde de bedrijven een samenhangende set van voorschriften voor te leggen, 
zijn de voorschriften uit het RUP geïntegreerd in dit document [cursief weergegeven]. 
In geval van strijdigheden of lacunes in dit document, heeft het RUP, met het veror-
denend grafisch plan en de daaraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften, 
voorrang. 

In het RUP werd het terrein opgedeeld in 3 deelgebieden A, B en C. Tevens werden 
enkele deelaanduidingen voorzien. Dit in functie van het creëren van doorzichten, in 
functie van het bewerkstelligen van een stadslandschappelijke inkleding [groenvoor-
ziening] en in functie van de ontsluiting van het terrein. 
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DEEL II |  
RICHTLIJNENKADER EN 
INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN

Het terrein grenst zowel aan de N382 als direct aan de woonkern Wielsbeke, waar-
door het beeldbepalend is. 
Het streven is om enerzijds een aantrekkelijke overgang te creëren tussen de woon-
kern en de omliggende grootschalige bedrijvigheid ten zuiden van de N382 en om an-
derzijds een kwalitatief goed werk- en ondernemersklimaat te creëren op het terrein 
zelf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat aandacht wordt besteed 
aan de beeldkwaliteit. 

WVI en de gemeente Wielsbeke realiseren met de bedrijven- en dienstenzone Lo-
beek een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam terrein voor de vestiging van klein-
schalige bedrijfsactiviteiten. 
Een goed ontworpen en verzorgde bedrijven- en dienstenzone, die door middel van 
een zorgvuldig beheer ook in de toekomst zijn kwalitatieve, hoogwaardige uitstraling 
behoudt, is van belang voor de ondernemers die er zich vestigen. 
In dit opzicht worden de bouwstenen voor de private bedrijfskavel opgesteld als lei-
draad. 

Dit document bevat de richtlijnen voor de nieuwe bebouwing en de inrichting van de 
percelen en vormt een aanvulling op het RUP. Beide plannen kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. Het RUP is flexibel opgesteld en richt zich in hoofdzaak op de 
bestemmingen en op de ruimtelijke aspecten zoals deelzones, rooilijnen en bouw-
hoogten. 
Het richtlijnenkader detailleert verder het RUP en richt zich tevens op de belevings- 
en gebruikswaarde van het terrein. De richtlijnen zijn bedoeld om de kwaliteit van 
het terrein blijvend [nu alsook in de toekomst] te kunnen waarborgen. Hoofdstuk 1 
beschrijft de bestemming van het terrein, in hoofdstuk 2 wordt de hoofdstructuur ver-
duidelijkt en binnen hoofdstuk 3 worden de richtlijnen voor de bouwstenen van de 
private ruimte en dit voor de verschillende deelgebieden omschreven.  
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1 bestemming

Het RUP Lobeek legt de bestemming van het terrein vast: 

‘Het gebied is bestemd als een terrein voor bedrijfsactiviteiten met 
een lokaal ruimtelijke impact in verwevenheid met andere maat-
schappelijke activiteiten, evenals voor de noodzakelijke groenvoor-
zieningen, ontsluitings- en wegeninfrastructuur ter realisatie van het 
bedrijfsactiviteitenpark.’ 
Per bedrijfsgebouw is één bedrijfswoning of conciërgewoning toe-
gelaten, dit met een maximale vloeroppervlakte van 200m² en mits 
deze geïntegreerd wordt in de bedrijfsgebouwen.

Het verordenend grafisch plan voorziet 3 deelgebieden A, B en C als 
bouwveld, waarbij per specifieke deelaanduiding activiteiten worden 
toegelaten. 

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
 ● bedrijven die louter verkeer genereren zonder een funda-

menteel toegevoegde waarde te leveren zoals transport- en 
distributieactiviteiten

 ● autonome groothandel in volumineuze goederen
 ● shoppingcentrum
 ● verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van 

delfstoffen
 ● agrarische productie, mestverwerking en slibverwerking
 ● afvalverwerking met inbegrip van recyclage
 ● autonome kantoren die geen lokaal karakter hebben en/of niet 

lokaal verankerd zijn
 ● autonome detailhandel, met uitzondering van de 2 voorziene 

kleinhandelszaken met een vloeroppervlakte < 400m²
 ● zwembad
 ● inrichtingen die vallen onder het Samenwerkingsakkoord tussen 

de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing 
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stof-
fen zijn betrokken. 

met transport- en distributieactiviteiten wordt verstaan op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie, dataverwerking 
en communicatie in relatie met transport- en expeditieactiviteiten

met groothandel wordt een [commerciële] onderneming bedoeld die in hoofdzaak voor eigen rekening en risico goederen verhandelt, 
die buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die in hoofdzaak aan bedrijfsmatige [niet-consumptieve] afnemers [andere on-
dernemingen] worden afgeleverd.[ontwerp addendum PRS]. Onder volumineus wordt bedoeld: caravans, boten, landbouwvoertuigen, 
vorkheftrucks, voertuigen i.f.v. bouwnijverheid.
shoppingcentrum: grootschalig, planmatig ontwikkeld geheel van kleinhandelszaken waar een zeer ruim productenassortiment 
aangeboden wordt en waar minstens één grootschalige trekker voorkomt.
met autonome kantoren die geen lokaal karakter hebben en/of niet lokaal verankerd zijn worden kantoren bedoeld die niet ondersteu-
nend werken voor één of meerdere bedrijven binnen de gemeente en die op dit moment niet gevestigd zijn binnen de gemeente.
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1.A. deelgebied A 

Toegelaten bedrijfsactiviteiten:

 ● op handel gerichte kleinschalige, lokale bedrijvigheid. Hiermee 
wordt bedrijvigheid bedoeld, waarbij een belangrijk deel van de 
vloeroppervlakte wordt ingenomen voor verkoop- en/of toon-
zaalruimte, toegankelijk voor de eindgebruiker. Minimum 20% 
en maximum 60% van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte, 
wordt ingenomen ten behoeve van verkoop- en/of toonzaalruim-
te, inclusief bijhorende bureel-, ontvangst- en/of sanitaire ruimte 
toegankelijk voor de eindgebruiker, ongeacht op welk niveau zij 
worden ingericht,

 ● kleinhandelszaak met een netto vloeroppervlakte < 400m². 

Er zijn binnen het volledige bedrijfsactiviteitenpark 2 autonome klein-
handelszaken met een netto vloeroppervlakte < 400m² toegelaten. 

onder lokale bedrijven worden zowel individuele bedrijven als bedrijven binnen een bedrijfsverzamelgebouw bedoeld. Een lokaal 
bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf [inclusief tertiaire dienstverlening] dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien van de 
omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving en beperkt is van omvang. [RSV]
op handel gerichte kleinschalige, lokale bedrijvigheid: bv. fietsenmaker | [brom]fietsenhandel, merkgarage met een grote showroom, 
een keukeninrichtingsbedrijf, een bedrijf in CV en sanitaire installaties, een modeconfectie-atelier met showroom, chocolatier met 
productieruimte & winkel met bv. workshopruimte, traiteur met winkel, wijnhandel met stockageruimte, ontvangst- en degustatieruimte, 
... Er dient een minimale bedrijfsactiviteit aanwezig te zijn onder de vorm van werkruimte, productie, opslag- of stockageruimte.

kleinhandelszaak: zowel buurtwinkel, superette, dagbladhandel,... De netto vloeroppervlakte bij een kleinhandelszaak betreft de netto 
handelsoppervlakte, met name de oppervlakte die bestemd is voor verkoop en toegankelijkheid voor het publiek.
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1.B. deelgebied B

Toegelaten bedrijfsactiviteiten:

 ● diensten [zowel private als overheidsdiensten]
 ● op handel gerichte kleinschalige, lokale bedrijvigheid. Hiermee 

wordt bedrijvigheid bedoeld, waarbij een belangrijk deel van de 
vloeroppervlakte wordt ingenomen voor verkoop- en/of toon-
zaalruimte, toegankelijk voor de eindgebruiker. Minimum 20% 
en maximum 60% van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte, 
wordt ingenomen ten behoeve van verkoop- en/of toonzaalruim-
te, inclusief bijhorende bureel-, ontvangst- en/of sanitaire ruimte 
toegankelijk voor de eindgebruiker, ongeacht op welk niveau zij 
worden ingericht,

 ● kantoren met een lokaal karakter en/ of een lokale verankering, 
 ● ondersteunende faciliteiten en [eventueel collectieve] voorzie-

ningen voor de bedrijven en de werknemers, 
 ● voorzieningen voor recreatief medegebruik. 

Kantoren met een lokaal karakter en/of een lokale verankering: de 
netto vloeroppervlakte van alle kantoorunits samen wordt beperkt tot 
maximum 2.500m².

De netto vloeroppervlakte van alle ondersteunende faciliteiten en 
[eventueel collectieve] voorzieningen samen, wordt beperkt tot maxi-
mum 6.000m², exclusief een netto vloeroppervlakte van 2.000m² 
voor alle horeca-faciliteiten samen.

onder lokale bedrijven worden zowel individuele bedrijven als bedrijven binnen een bedrijfsverzamelgebouw bedoeld. Een lokaal 
bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf [inclusief tertiaire dienstverlening] dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien van de 
omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving en beperkt is van omvang. [RSV]
met diensten wordt bedoeld: socio-medische dienstverlening, labo’s, onderzoeksateliers, software bedrijven, e.d., en activiteiten 
gericht op een frequente dienstverlening [met onmiddellijke en ter plaatse bediening] naar de bevolking. Het betreft vrije beroepen, 
wasserij, kapsalon, bank en verzekeringen, reisbureau, bemiddelingsadvies, etc. 
op handel gerichte kleinschalige, lokale bedrijvigheid: bv. fietsenmaker | [brom]fietsenhandel, merkgarage met een grote showroom, 
een keukeninrichtingsbedrijf, een bedrijf in CV en sanitaire installaties, een modeconfectie-atelier met showroom, chocolatier met 
productieruimte & winkel met bv. workshopruimte, traiteur met winkel, wijnhandel met stockageruimte, ontvangst- en degustatieruimte, 
... Er dient een minimale bedrijfsactiviteit aanwezig te zijn onder de vorm van werkruimte, productie, opslag- of stockageruimte.
kantoren: bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een 
hoge personeelsintensiteit. Kantoren met een lokale verankering kunnen zich binnen dit bedrijfsactiviteitenpark vestigen en verder 
ontwikkelen, mits de totale maximale oppervlakte van 2.500m²  in acht te nemen en mits het lokale karakter en/of de lokale veranke-
ring aan te tonen bij de bouwaanvraag. 
Lokale verankering: kantoren die ondersteunend werken voor één of meerdere bedrijven binnen de gemeente en/of die op dit mo-
ment al binnen de gemeente gevestigd zijn.
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1.C. deelgebied C

Toegelaten bedrijfsactiviteiten:

 ● diensten [zowel private als overheidsdiensten]
 ● op handel gerichte kleinschalige, lokale bedrijvigheid. Hiermee 

wordt bedrijvigheid bedoeld, waarbij een belangrijk deel van de 
vloeroppervlakte wordt ingenomen voor verkoop- en/of toon-
zaalruimte, toegankelijk voor de eindgebruiker,

 ● kantoren met een lokaal karakter en/ of een lokale verankering, 
 ● ondersteunende faciliteiten en [eventueel collectieve] voorzie-

ningen voor de bedrijven en de werknemers, 
 ● openbare en private gemeenschapsvoorzieningen,
 ● voorzieningen in de sector van ontspannen, sport, 

speelvoorzieningen,
 ● voorzieningen voor recreatief medegebruik,
 ● kleinhandelszaak met een netto vloeroppervlakte < 400m². 

Kantoren met een lokaal karakter en/of een lokale verankering: de 
netto vloeroppervlakte van alle kantoorunits samen wordt beperkt tot 
maximum 2.500m².

Ondersteunende faciliteiten en [eventueel collectieve] voorzienin-
gen: de netto vloeroppervlakte van alle voorzieningen samen, wordt 
beperkt tot maximum 6.000m², exclusief een netto vloeroppervlakte 
van 2.000m² voor alle horeca-faciliteiten samen.

Er zijn binnen het volledige bedrijfsactiviteitenpark 2 autonome klein-
handelszaken met een netto vloeroppervlakte < 400m² toegelaten.

Onder lokale bedrijven worden zowel individuele bedrijven als bedrijven binnen een bedrijfsverzamelgebouw bedoeld. Een lokaal 
bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf [inclusief tertiaire dienstverlening] dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien van de 
omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de omgeving en beperkt is van omvang. [RSV]
met diensten wordt bedoeld: socio-medische dienstverlening, labo’s, onderzoeksateliers, software bedrijven, e.d., en activiteiten 
gericht op een frequente dienstverlening [met onmiddellijke en ter plaatse bediening] naar de bevolking. Het betreft vrije beroepen, 
wasserij, kapsalon, bank en verzekeringen, reisbureau, bemiddelingsadvies, etc. 
Op handel gerichte kleinschalige, lokale bedrijvigheid: bv. fietsenmaker | [brom]fietsenhandel, merkgarage met een grote showroom, 
een keukeninrichtingsbedrijf, een bedrijf in CV en sanitaire installaties, een modeconfectie-atelier met showroom, chocolatier met 
productieruimte & winkel met bv. workshopruimte, traiteur met winkel, wijnhandel met stockageruimte, ontvangst- en degustatieruimte, 
... Er dient een minimale bedrijfsactiviteit aanwezig te zijn onder de vorm van werkruimte, productie, opslag- of stockageruimte.
Kantoren: bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een 
hoge personeelsintensiteit. Kantoren met een lokale verankering kunnen zich binnen dit bedrijfsactiviteitenpark vestigen en verder 
ontwikkelen, mits de totale maximale oppervlakte van 2.500m²  in acht te nemen en mits het lokale karakter en/of de lokale veranke-
ring aan te tonen bij de bouwaanvraag. 
Lokale verankering: kantoren die ondersteunend werken voor één of meerdere bedrijven binnen de gemeente en/of die op dit mo-
ment al binnen de gemeente gevestigd zijn.
Kleinhandelszaak: zowel buurtwinkel, superette, dagbladhandel,... De netto vloeroppervlakte bij een kleinhandelszaak betreft de netto 
handelsoppervlakte, met name de oppervlakte die bestemd is voor verkoop en toegankelijkheid voor het publiek.
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2 ruimtelijke hoofdstructuur

De bedrijven- en dienstenzone Lobeek biedt ruimte aan een breed scala van bedrijfs-
activiteiten met een verscheidenheid in vorm en uitstraling van de gebouwen. 

De openbare ruimte is, naast de richtlijnen voor de private kavel die een zekere mate 
van ruimtelijke visuele samenhang in het bebouwingsbeeld nastreven, een belangrijk 
middel om ruimtelijke samenhang op de bedrijven- en dienstenzone aan te bren-
gen. Binnen de structuur van de openbare ruimte zijn 3 elementen van belang. Als 
eerste element is er de hoofdontsluiting van het gebied waarop de ondergeschikte 
ontsluiting evenals de doorsteken voor de zachte weggebruiker op aantakken. De 
hoofdontsluitingsweg takt aan op de Lobeekstraat, waarbij de ontsluiting naar de 
bedrijven- en dienstenzone voorrang krijgt op het verkeer uit de Lobeekstraat. De 
hoofdontsluiting heeft een ruim profiel en wordt begeleid  door de buffergracht en 
het bufferbekken. Deze hoofdontsluiting is parallel gelegen aan de N382 en vormt 
een heldere structuurlijn die wordt begeleid door een bomenrij. Op het eindpunt van 
de hoofdontsluiting wordt een keerpunt voorzien, waarop tevens een fiets- en wan-
deldoorsteek aansluit. Parallel aan de Lobeekstraat wordt een veilige, vrijliggende 
fiets- en wandelas voorzien. 

Groen en water spelen eveneens een belangrijke rol binnen de bedrijven- en dien-
stenzone. Door de ligging in aansluiting op de woonkern van Wielsbeke en de unieke 
ligging langsheen de N382 als toegangspoort tot de gemeente Wielsbeke, worden 
diverse types groen ingebracht als onderdeel van het publiek domein. Het element 
water maakt hier tevens een essentieel onderdeel van uit. 

Om vanop de N382 een zichtrelatie uit te bouwen met de bedrijvenzone, dienen op 3 
plaatsen doorzichten gerealiseerd naar de achterliggende omgeving. 
Een visuele as/doorzicht is een niet-bebouwde ruimte die een zichtrelatie legt met 
de achtergelegen ruimte. Deze visuele as/doorzicht kan beplant worden, maar deze 
mag de aangegeven visuele relatie niet hinderen. De open breedte van zo’n visuele 
as/doorzicht bedraagt minimaal 10,00 meter. Er worden min. 3 doorzichten voorzien.

ruimtelijke hoofdstructuur Lobeek

groen en water
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3 inrichtings- en inplantingsvoorschriften | bouwstenen 
van de private ruimte

Dit hoofdstuk beschrijft de bouwstenen van de private ruimte die gelden voor het 
gehele terrein, alsook aanvullende richtlijnen voor de verschillende deelgebieden.  
Zowel de algemene als de specifieke richtlijnen dienen dus te worden gehanteerd. 
Om een representatieve en duurzame bedrijven- en dienstenzone te realiseren, wor-
den er kwaliteitseisen gesteld aan het ruimtelijk beeld van de bedrijfsgebouwen en de 
private buitenruimte. De componenten die een rol spelen in het ruimtelijk beeld zijn: 
ontsluiting en toegang tot het perceel, parkeer- en circulatieruimte, architecturale en 
ruimtelijke kwaliteit, kleur- en materiaalgebruik, publiciteit en verlichting, afsluitingen, 
duurzame energie en omgevingsaanleg. 

3.1 algemene beeldkwaliteitsrichtlijnen voor het hele gebied

3.1.1 ontwerp
Voor het ontwerp van de gebouwen en de begeleiding van de uitvoering dient een 
erkend architect ingeschakeld te worden. Voordat er tot aankoop van een per-
ceel kan worden overgegaan, wordt een voorontwerp voor de inrichting van het 
perceel uitgewerkt, waaruit blijkt dat het op te richten bedrijfsgebouw en de om-
gevingsaanleg voldoet aan de voorschriften die van toepassing zijn op de locatie.  
De kwaliteit van het [voor]ontwerp zal voornamelijk aan de hand van volgende aspec-
ten beoordeeld worden:

 ● stedenbouwkundige benutting van het perceel in het bedrijventerrein [de richting 
van het volume en de inplanting op de kavel];

 ● aansluiting van het bedrijf op de openbare infrastructuur; 
 ● plaats en noodzakelijke breedte van de inritconstructie en omvang/aantal van 

manoeuvreerruimtes, parkeervoorzieningen; 
 ● gebruikte bestratingsmaterialen, kleur en legverbanden;
 ● algemene beeld- en ruimtelijke kwaliteit; 
 ● vormgeving van het volume, de gevelindelingen; 
 ● de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik; 
 ● gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid;
 ● gehanteerde vormgeving van het groen, toegepaste soortenkeuze van 

beplanting;
 ● bij het voorzien van een afsluiting; de plaatsing en integratie ervan in de 

omgevingsaanleg.
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3.1.2 ontsluiting en toegang tot het perceel
 ● Rechtstreekse ontsluiting van individuele kavels op de Lobeekstraat, de N382, 

De Maurissenstraat of de Stationstraat is niet mogelijk.  
De ontsluiting van alle bedrijfspercelen gelegen binnen onderhavige zone, dient 
te verlopen via de nieuwe  interne ontsluiting.

 ● De toegang tot het perceel dient, vanaf de rand van de straatgoot tot aan de 
interne rooilijn, aangelegd te worden in grijze betonstraatsteen 220/110/100 in 
halfsteensverband. 

 ● De toegang tot het perceel dient, ook tijdens de bouwfase, te geschieden via de 
plaats van de definitieve opritten. 

 ● De koper of eigenaar is verantwoordelijk voor beschadigingen aan de openbare 
infrastructuur en voor de uitvoering van de nodige herstellingen.

 ● Verplaatsen van verlichtingspalen en bomen kan slechts bij uitzondering en mits 
voorafgaande toestemming [zie verkoopsvoorwaarden].  

 ● Nadere bepalingen worden uitgewerkt per deelgebied. 

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp en het indienen van de omge-
vingsaanvraag dient een situatietekening inzicht te geven in de plaats en maxi-
maal noodzakelijke breedte van de inritconstructie.
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3.1.3 parkeer- en circulatieruimte
 ● Uitgangspunt is dat elk bedrijf verplicht is op eigen terrein voldoende statio-

neer- en circulatieruimte te voorzien, alsook voorziet in voldoende ruimte om 
zijn eigen parkeerbehoefte op te vangen en dit zowel wat betreft personen-, 
bestel- en vrachtwagens van het bedrijf, alsook inzake fietsers, voor personeel 
en bezoekers. Fietsenstalling wordt bij voorkeur binnen in het bedrijfsgebouw 
opgevat voor wat betreft personeel. Aan de parkeerplaatsen op eigen terrein 
worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve eisen gesteld. 

 ● De behoefte inzake private parkeervoorzieningen kan gerealiseerd worden 
op eigen terrein in open lucht, ondergronds of op het dak. De behoefte wordt 
bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte van 
de verschillende functies van een bedrijf. Als richtnorm wordt gehanteerd: 

 ● minimaal 1 parkeerruimte per 3 werknemers voor niet bezoekersgerichte 
delen van het gebouw; 

 ● 1 parkeerplaats per 50m² bruto vloeroppervlakte verkoopsoppervlakte voor 
wat betreft expositieruimte, handelsruimte e.d. in functie van bezoekers, 

 ● 1,7 tot 2,1 parkeerplaats per 100 m² bvo bij kantoren zonder baliefunctie, 
alsook bij kantoren t.b.v. werknemers; 

 ● 1,7 tot 2,2 parkeerplaatsen per 100 m² bvo bij arbeidsintensieve / bezoekers-
intensieve bedrijven; 

 ● fietsparkeernorm van 0,5 à 3 fietsparkeerplaatsen per 100m² bedrijfsvloerop-
pervlakte, afhankelijk van de betreffende activiteit.

 ● Er mag niet rechtstreeks geparkeerd worden vanaf de openbare weg; het circu-
leren en manoeuvreren van en naar de parkeerplaatsen moet volledig op privaat 
terrein gebeuren. 

 ● Eventuele laadkaden moeten derwijze aangelegd worden dat de bijhorende 
vrachtwagencombinatie volledig op eigen terrein kan staan.

 ● Indien gewenst door te vestigen bedrijven, is het mogelijk parkeervoorzieningen 
van twee naast elkaar gelegen bedrijven, efficiënt met elkaar te combineren. 

 ● Gelet de vastgestelde parkeernorm, zal bij een hoog bebouwingspercentage 
naar alternatieve parkeeroplossingen moeten worden gezocht [onder, in of op 
het bedrijfsgebouw]. Indien er op het dak van het bedrijfsgebouw wordt gepar-
keerd, dient een verhoogde dakrand [tussen de 1m en 1,5m hoog] te worden 
voorzien, zodat auto’s aan het oog onttrokken worden vanuit de omgeving. 

 ● De aanleg van alle verharde ruimten moet gebeuren in een materiaal dat geen 
stofvorming geeft voor de omgeving [betonverharding, kleinschalige materialen 
vb. betonklinkers, grasdallen, dolomiet,...].

 ● Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning dient gepaard te gaan 
met een mobiliteitstoets. De mobiliteitstoets is een informatief document voor 
de vergunningsverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag. Deze bevat minstens een berekening van de benodigde 
parkeercapaciteit voor de vergunningsplichtige activiteit, en een afweging hoe de 
toelevering van de bedrijven of handelszaken zal gebeuren.

 ● Nadere eisen aan de plaats en uitvoering van de parkeerplaatsen kunnen per 
onderscheiden deelgebied worden gesteld. 

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp en het indienen van de om-
gevingsvergunning dient een situatietekening inzicht te geven in de parkeer-
capaciteit en inrichting van de parkeervoorzieningen, alsook van de omvang 
van de  stationeer- en manoeuvreerruimte voor het laden en lossen van 
goederen. Inzicht wordt gegeven in gekozen bestratingsmaterialen, kleuren en 
legverbanden.
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3.1.4 architecturale en ruimtelijke kwaliteit, kleur- en materiaalgebruik
 ● De gebouwen en de omgevingsaanleg binnen de bedrijven- en dienstenzone 

Lobeek dienen te getuigen van een goede ruimtelijke- en beeldkwaliteit. De ar-
chitectuur in al zijn onderdelen dient te getuigen van kwaliteit zowel in vormge-
ving als in kleur- en materiaalgebruik.  Enkel kwalitatief hoogstaande materialen 
en elementen met een hoogwaardige afwerking kunnen aangewend worden. 

 ● Een eigentijdse architectuur dient gehanteerd, die getuigt van kwaliteit en visie
 ● Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaam-

heid en esthetisch uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in 
de omgeving en dienen binnen de eigen bedrijfskavel onderling een samenhan-
gend geheel te vormen. Alle zichtbare delen, ook die op de perceelsgrenzen, 
dienen in dezelfde of passende gevelmaterialen afgewerkt te worden zoals de 
overige gevels.

 ● Per geschakelde groep van bedrijfsgebouwen wordt er gestreefd naar het ge-
bruik van één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal, zowel 
inzake materiaal, textuur als kleur om zo een harmonisch geheel te bekomen.

 ● De bebouwing dient zich in te passen in de omgeving en bij te dragen tot een 
positief straatbeeld. De onderlinge samenhang van de bedrijfsgebouwen 
wordt versterkt door het kleur- en materiaalgebruik op elkaar af te stemmen. 
Buitenmuren en gevels dienen een esthetisch uitzicht te hebben en worden 
uitgevoerd in de daartoe geschikte materialen. Het volume heeft een witte, 
lichtgrijze [natuur betonkleur], antraciet [donker] grijze, zwarte, metaalachtige, 
matte kleurstelling of een hiermee vergelijkbare kleurstelling. Ook de kleur van 
onbehandeld of gebeitst hout is mogelijk. Ondergeschikte geveldelen kunnen 
een afwijkende kleurstelling hebben in tinten die passen in het voormeld spec-
trum. Voor concessiehouders is een uitzondering op voorgesteld kleurgebruik 
mogelijk.

 ● Beperkingen van kleur- en materiaalgebruik leveren een belangrijke bijdrage 
aan de beeldkwaliteit van een terrein; op deze wijze ontstaat er een eenheid en 
ruimtelijke samenhang. Dit dient ondermeer te gebeuren door:

 ● het creëren van een architecturale meerwaarde;
 ● de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
 ● het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden 

[excl. raamwerk, poorten, deuren, glaswanden,...];
 ● de kleuren van raamwerk, glas, sectionele poorten, deuren, ... moeten aan-

sluiten bij de gebruikte hoofdkleur. Felle accentkleuren zijn niet toegelaten, 
spiegelglas is niet toegelaten; 

 ● Gebouwen kunnen niet veruitwendigd worden met zichtbare betonkolommen 
met invoeging van betonpanelen / silexpanelen. Wel mogelijk is zichtbeton, 
designbeton, structuurbeton,... .

 ● Luifels of uitbouwen kunnen enkel opgericht worden indien deel uitmakend van 
het architecturaal concept. 

 ● Blinde gevels dienen afgewerkt te worden in het materiaal van het gebouw 
waarvan de gevel deel uitmaakt.

 ● Nadere eisen aan de architecturale en ruimtelijke kwaliteit en het kleur en mate-
riaalgebruik, kunnen per onderscheiden deelgebied worden gesteld. 

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp  en het indienen van de omge-
vingsvergunning, dient inzicht gegeven in de richting van de bouwmassa, de 
plaats op de kavel, de hoofdvorm en massa van het gebouw, de gevelindelingen, 
detaillering en het kleur- en materiaalgebruik.
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3.1.5 publiciteit en verlichting
 ● Het plaatsen van reclamevoorzieningen dient dermate opgevat dat ze een archi-

tecturale consistentie vertonen met bijhorende gevel. 
 ● Reclame is niet toegestaan [bv. achter of op glas], behalve als logo en naams-

vermelding. Logo en bedrijfsnaam dienen te worden mee ontworpen en terug-
houdend, als integraal onderdeel van de architectuur te worden opgenomen.

 ● Logo en bedrijfsnaam dienen geïntegreerd te worden in de voorgevel van het 
bedrijfsgebouw of op een wand die er een architecturaal geheel mee vormt; 
deze kan niet boven op het gebouw voorzien worden of uitsteken boven de dak-
rand. De publiciteit mag niet storend zijn voor de omgeving en moet in harmonie 
zijn met de betrokken gevel of wand. Vrijstaande elementen [zuilen, totems] zijn 
niet toegelaten tenzij ze deel uitmaken van het architecturale concept [bv. deel 
uitmakend van inkompartij met brievenbus ea.]. Voor concessiehouders is een 
uitzondering mogelijk.

 ● Logo- of naamsaanduiding op de gevel van het gebouw voorzien in led of 
neonverlichting, is enkel toegelaten in witte kleurstelling of als huisstijlkleur en 
mag geen lichthinder veroorzaken. Lichtbakken en digitale schermen zijn niet 
toegelaten. 

 ● Lichtbronnen worden gericht en geïntegreerd op het gevelvlak, beschijnen van 
boven naar onder, en worden afgestemd op het gehanteerde kleurgebruik van 
de gevels. 

 ● Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht wordt beperkt tot 
het nodige in functie van uitbating en veiligheid. Niet-functionele lichtoverdracht 
naar de omgeving toe, dient beperkt.

 ● WVI voorziet een uniforme, individuele  naamsaanduiding ter hoogte van het 
perceel door middel van een naambord in de openbare groenstrook. Deze uni-
forme naamsaanduiding gebeurt in opdracht van WVI.                   

 ● Nadere specificaties inzake publiciteit en verlichting kunnen per 
onderscheiden deelgebied worden gesteld. 

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp en het indienen 
van de omgevingsaanvraag dient inzicht gegeven in de 
voorgenomen reclame uitingen op het gebouw 
 en op het bedrijfsperceel.
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3.1.6 afsluitingen
 ● In algemene zin is de beeldkwaliteit van de bedrijven- en dienstenzone gebaat 

bij het zoveel als mogelijk vermijden van afsluitingen in het straatbeeld. Vandaar 
ook dat het RUP onder de algemene voorschriften bepaalt dat ‘individuele 
omheiningen of ommuringen zijn niet toegelaten tenzij deel uitmakend van het 
parkconcept’. 

 ● Hierna wordt verduidelijkt en omschreven wat ‘deel uitmakend van het parkcon-
cept’ omvat, en wat toegelaten is binnen het parkconcept: Bij voorkeur worden 
er geen afsluitingen voorzien. Indien nodig, dan dient dit te gebeuren overeen-
komstig volgende voorwaarden; 

 ● Materiaalkeuze en kleur:  type draadafsluiting gaas met ruitvormige mazen 
bestaande uit palen met bovenbuis, maasgrootte 50mm;  
of als type muur, deel uitmakend van het architecturale concept van het be-
drijfsgebouw, met een materialisatie afgestemd en in harmonie met deze van 
het bedrijfsgebouw.  
Poorten: enkel rechthoekige metalen poort met vertikale stijlen in zwarte 
kleur zijn toegelaten. Kleur afsluiting, palen en poorten; zwart [RAL 9005];

 ● Afsluitingen dienen ingeplant op; 
 ○ zie specifieke bepalingen per onderscheiden deelgebied

 ● Nadere eisen inzake afsluitingen kunnen per onderscheiden deelgebied worden 
gesteld. 

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp en bij het indienen van de omge-
vingsvergunning, dient inzicht gegeven in de noodwendigheid van de afsluiting, 
alsook inzicht in plaatsing, het type, materiaal- en kleurgebruik en de gehanteer-
de hoogte van de afsluiting en de integratie ervan met groenvoorzieningen.  
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3.1.7 duurzame energie
 ● De draagstructuur van de gebouwen dient dermate gedimensioneerd zodat de 

bijkomende nuttige belasting voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen en/of 
een groendak kan worden opgevangen.

 ● Fotovoltaïsche cellen, zonneboilers en kleinschalige individuele windturbines 
zijn toegelaten, mits deze op een esthetisch verantwoorde manier geïntegreerd 
zijn in/op de gebouwen. De kleine turbines kunnen tevens vrijstaand zijn, en 
hebben een maximale ashoogte van 15,00m, gemeten vanaf de voet van de 
windturbine. De aanvraag tot inplanting van kleinschalige windturbine[s] dient 
blijk te geven van een gemotiveerde visie of ruimtelijk concept, waarbij belang-
rijke aandacht gaat naar het beperken van de hinder voor de omgeving, door 
een goed bestudeerde inplanting in samenhang met het gebouw of de voorzie-
ning, aangepast turbinetype en hinderbeperkende maatregelen. De inplanting 
van een kleinschalige windturbine dient zodanig te gebeuren dat er geen hinder 
voor de buurt ontstaat. De inplanting ten aanzien van de eigendomsgrens, 
gebeurt op minimum een afstand gelijk aan deze van de masthoogte, alsook op 
minimum 25 meter van een woongebouw.

 ● Bij het plaatsen van zonne-energie installaties dient voorzien dat de installatie 
vanaf de grond uit het zicht onttrokken is en niet te zien is vanuit de openbare 
ruimte. Dit kan door de hoogte van installaties te beperken, door de hellings-
hoek van de installaties aan te passen en door ze af te schermen door een 
verhoogde dakrand te voorzien.  

 ● In het RUP Lobeek wordt bepaald dat ‘Groendaken zijn toegelaten’. Het inrich-
tingsplan wenst het aanleggen van een [extensief] groendak, te stimuleren i.f.v. 
duurzaamheidsaspecten.   

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp en het indienen van de aanvraag 
tot omgevingsvergunning, dient inzicht gegeven in de dakopbouw en de voorzie-
ningen inzake duurzaamheid. 

Groen verhoogt de efficiëntie van zonnepanelen. Het groen op daken absorbeert 
regenwater en bevordert de verdamping waardoor de temperatuur van de lucht in 
de omgeving lager wordt. De fotovoltaïsche modules van zonnepanelen werken 
efficiënter als gevolg van het koe lende effect van een groendak. Daarnaast zorgt 
de lagere temperatuur ook voor minder slijtage van het zonnepaneel, waardoor 
die langer meegaan. De dakbedekking gaat zelfs zo’n  twee tot drie keer langer 
mee.  Ook de biodiversiteit wordt bevordert door zonnepanelen omdat andere 
planten zich zullen vestigen op de schaduwrijkere plekken onder de panelen.
Het plaatsen van zonnepa nelen kan eigenlijk alleen gecombineerd worden met 
een extensief groendak. De panelen kunnen met behulp van een aluminium frame 
boven de vegetatielaag geïnstalleerd worden
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3.1.8 omgevingsaanleg
 ● Ieder bedrijf is verplicht bijzondere aandacht te schenken aan de aanleg van de 

buitenruimte rondom het bedrijfsgebouw. 
 ● De groenaanleg op eigen terrein bij het bedrijf, dient gerealiseerd te zijn bij de 

inwerkingtreding van het bedrijf op de site, of uiterlijk tijdens het eerstvolgende 
plantseizoen. 

 ● Beplanting op eigen terrein, zichtbaar vanaf het openbaar domein, dient wat 
vormgeving en soortenkeuze betreft afgestemd op de soortenkeuze gebruikt 
in het openbaar domein waarbij gebruik gemaakt wordt van bijenvriendelijke 
beplanting. 

 ● Inzake verhardingsmaterialen dienen vormgeving, materialen en kleuren aan te 
sluiten op de bestratingen in het openbare domein. Voor de wegen is uitgegaan 
van betonverharding. In aansluiting hierop dient voor inritten ter hoogte van de 
rooilijn, te worden uitgegaan van witgrijze betonklinkers in halfsteensverband. 

 ● De aanleg van de overige verharde ruimten moet gebeuren in een materiaal 
dat geen stofvorming geeft voor de omgeving [betonverharding, kleinschalige 
materialen vb. betonklinkers, grasdallen, ...].

 ● Nadere eisen aan de omgevingsaanleg worden gesteld per onderscheiden 
deelgebied. 

 ● Toets: Bij het voorleggen van het voorontwerp en het indienen van de omge-
vingsaanvraag dient inzicht gegeven in de inrichting van het privé-groen en het 
toegepaste sortiment [inrichtings- en beplantingsplan], alsook in de gekozen 
bestratingsmaterialen, kleuren en legverbanden.

Bedrijven hebben heel wat voordelen bij een ecologische bedrijfsvoering, zo-
als bijvoorbeeld een innovatief en groen imago, een [lokaal] draagvlak voor de 
bedrijfsactiviteiten en zelfs kostenbesparing. Groen is bovendien hip, gezond 
en aantrekkelijk. Zowel klanten, werknemers als omwonenden appreciëren een 
groene omgeving. Wilde bijen zijn een goede kapstok om het natuurbeleid van het 
bedrijf aan op te hangen. Ze zijn intrigerend, divers, nuttig en totaal ongevaarlijk. 
Bron: Natuurpunt - Zie soortenlijst in bijlage
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3.2 aanvullende, specifieke richtlijnen voor de deelgebieden

3.2.A deelgebied A
Om de visuele overgang en de invloed van de bedrijven- en dienstenzone op het 
naastliggende woongebied aan de overzijde van de Lobeekstraat niet te groot te 
laten zijn, wordt in deze zone de bouwhoogte beperkt en is een zekere mate van sa-
menhang in het bebouwingsbeeld aangebracht. De aard van de te vestigen bedrijfs-
activiteiten is hiertoe ook afgestemd op een eerder kleinschalig segment bedoeld 
voor op handel gerichte, kleinschalige bedrijvigheid, bij voorkeur met woonfunctie, 
waarbij een deel van het bouwvolume gerealiseerd wordt met representatieve ruim-
tes zoals kantoren of showrooms, en gericht naar de Lobeekstraat de woonfunctie. 

3.2.A.1 kavelgrootte en terreinbezetting
 ● De maximale individuele bedrijfskaveloppervlakte voor op handel gerichte, 

kleinschalige bedrijvigheid bedraagt 2.500m².
 ● De omvang van het gebouw moet gerelateerd zijn aan de kavelgrootte. 
 ● Bebouwingspercentage: minimum 25% van het bedrijfsperceel dient bebouwd 

te worden. 

3.2.A.2 inplanting van de gebouwen

algemeen
 ● Binnen de uiterste bouwgrens, zoals grafisch weergegeven op het 

bestemmingsplan.
 ● De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 

gebeuren, die het straatbeeld ondersteund en versterkt.
 ● Het is niet toegelaten om geluidsproducerende activiteiten of -bronnen naar de 

woonwijk toe te richten. 
 ● Schakelingsprincipe: er wordt gestreefd naar maximale koppeling van be-

bouwing op één zijkavelgrens in functie van optimale terreininrichting. Van dit 
principe kan voor een beperkt aantal kavels afgeweken worden in functie van 
optimale inrichting en benutting, onder de voorwaarde dat de goede ruimtelijke 
ordening niet wordt geschaad en aan het aspect zuinig ruimtegebruik tegemoet 
gekomen wordt.

bouwzone en inplanting
 ● T.o.v. de interne rooilijn: de voorbouwlijn van de nieuw op te richten gebouwen 

dient op exact 3,00m van de interne rooilijn verwijderd te zijn en dit voor wat 
betreft de eerste 10,00m gemeten vanaf de perceelsgrens waar de bebouwing 
wordt gekoppeld.

 ● T.o.v. de zijkavelgrenzen:
 ● 0,00m ten opzichte van de zijkavelgrens waar koppeling van de bebouwing 

gebeurt;
 ● min. 5,00m ten opzichte van de zijkavelgrens waar geen koppeling van be-

drijfsgebouwen gebeurt. Binnen deze strook kunnen laaddokken en laadcon-
structies wel voorzien worden, mits deze gegroepeerd worden ingeplant voor 
de naar ontsluiting geschakelde percelen en deze geen belemmering veroor-
zaken voor de ontsluiting naar de interne openbare wegenis enerzijds en de 
ontsluiting naar de gebouwen op beide aanpalende percelen anderzijds;

 ● indien langsparkeren voorzien wordt ter hoogte van de bouwvrije zijkavel-
grens, dient er een bouwvrije afstand gehanteerd van minimum 7,00m t.a.v. 
het zijgevelvlak.

 ● T.o.v. de achterkavelgrens: maximaal tot op de uiterste bouwlijn zoals aange-
duid op het bestemmingsplan.

 ● Bedrijfswoning: een bedrijfswoning is mogelijk aan de achterzijde van het be-
drijfsgebouw, waarvan minimum 50% op de verdieping gerealiseerd. Indien een 
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bedrijfswoning wordt voorzien, dient deze qua uiterlijk voorkomen volwaardig 
geïntegreerd en in harmonie te zijn met de overige delen van het bedrijfsge-
bouw. De leefruimtes deeluitmakend van de bedrijfsgebouwen opgericht binnen 
onderhavige deelaanduiding A, dienen zich maximaal te richten naar het open-
baar domein van de Lobeekstraat.

 ● Ondergeschikte kantoren dienen volwaardig geïntegreerd te worden in het glo-
baal bouwvolume. 

 ● Bijgebouwen [voor- als zijwaarts] zijn niet toegelaten. 

bouwhoogte en dakvorm
 ● De maximale kroonlijsthoogte bedraagt exact 7,00m voor wat betreft de eerste 

10,00m gemeten vanaf de zijperceelsgrens waar de bebouwing wordt gekop-
peld. Voor de overige delen bedraagt de kroonlijsthoogte maximum 7,00m. Voor 
de achterste 12,00m van het gebouw kan de kroonlijsthoogte verhoogd worden 
tot 10,00m, mits dit bijkomend bouwvolume op de bovenste verdieping enkel 
gebruikt wordt ten behoeve van bedrijfswoning en/of bureelruimte.

 ● Een plat dak is verplicht.
 ● Ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten.
 ● De hoogte van technische voorzieningen mogen beperkt van bovenvermelde 

bepalingen afwijken, mits ruimtelijk verantwoord.
 ● De dakconstructie moet met voldoende draagkracht uitgevoerd worden zodat 

plaatsing van een groendak, inrichtingen op vlak van energie e.d. mogelijk is. 
 ● Dakdoorsteken voor technieken of bovendakse brandwerende scheidingsmuren 

dienen via architecturale vormgeving geïntegreerd te worden in de architectuur 
van het bedrijfsgebouw. 

3.2.A.3 architecturale en ruimtelijke kwaliteit, kleur- en materiaalgebruik
 ● Door het gebouw voor minimum 10,00m in te planten op de aangegeven voor-

bouwlijn, ontstaat in de beleving een straatwand. 
 ● De detaillering van het gebouw is sober en functioneel. Zowel de gevel ge-

richt naar de nieuwe, interne ontsluitingsweg als de gevel gericht naar de 
Lobeekstraat dienen als representatieve gevel, met een hedendaagse uitstraling 
uitgewerkt. De meest representatieve zijde van het bedrijfsgebouw is gericht 
naar de interne ontsluitingsweg. Een representatieve uitstraling kan worden 
bereikt door het kantoorgedeelte, de showroom of de bezoekersentree aan 
deze wegzijde te situeren, maar ook door een bijzondere gevelcompositie van 
een productieruimte.  Minimaal 20% van dit gevelvlak wordt als transparant vlak 
uitgewerkt. Het deel van de gevel gericht naar de Lobeekstraat, dient ook in 
enige mate een representatief karakter te hebben.  De bedrijfswoning dient zich 
maximaal te oriënteren aan de zijde van de Lobeekstraat. 

 ● De bedrijfsgebouwen binnen deze deelzone A dienen ‘rustige’ gebouwen te zijn, 
in harmonie met elkaar en met het aanpalend woonweefsel ten noorden van de 
Lobeekstraat. Om de aansluiting met de woonkern van Wielsbeke te behouden 
wordt voorgesteld de bebouwing meer traditioneel uit te voeren in combinatie 
met kleinschalige materialen zoals baksteen, tegelpannen,....Inzake kleurgebruik 
is hier ook een donkerrode kleur mogelijk [donkere voeg of voegloos]. 
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3.2.A.4 ontsluiting en toegang tot het perceel
 ● De toegang tot het bedrijfsperceel wordt genomen vanaf de nieuwe weg, toe-

gang nemen via de Lobeekstraat is niet toegelaten. 
 ● Per bedrijfskavel is slechts 1 ontsluiting op het openbaar domein toegelaten. 

Het principe van een gemeenschappelijke, op één zijkavelgrens gekoppelde 
ontsluiting, is verplicht. De breedte van deze ontsluiting dient op ieder perceel ter 
hoogte van de interne rooilijn minimaal 5,00m en maximaal 7,00m te bedragen. 

 ● De toegang tot het perceel dient vanaf de rand van de straatgoot tot aan 
de interne rooilijn, aangelegd in witgrijze betonstraatsteen 220/110/100 in 
halfsteensverband. 

 ● In aansluiting op de rijweg wordt een plaatselijke verbreding voorzien in functie 
van het comfort voor in- en uitrijdende voertuigen. Op de rechte toegang wordt na 
25cm uit de interne rooilijn, onder een hoek van 50° aangesloten op de rijweg. 

 ● Voor de bedrijfskavels waar geen koppeling gebeurt omwille van een optimale 
benutting, mag de breedte van de ontsluiting naar de interne openbare wege-
nis max. 8,00m bedragen. Op de rechte toegang wordt na 25cm uit de interne 
rooilijn, onder een hoek van 50° aangesloten op de rijweg. 
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3.2.A.5 parkeer- en circulatieruimte
 ● Laad- en losactiviteiten mogen niet gericht worden naar de woonzone aan de 

overzijde van de Lobeekstraat.
 ● Indien poorten voorzien worden aan de voorzijde van het gebouw, gericht naar 

de nieuwe, interne ontsluitingsweg, dient dit op minimum 13,00m van de interne 
rooilijn. Op de oprit voor de poort kan – eventueel tijdelijk - een vrachtwagen-
combinatie voor laden en lossen geplaatst worden. De vrachtwagencombinatie 
mag echter nooit deels op de rijweg geplaatst worden.

 ● Indien haaks parkeren georganiseerd wordt op de zijdelingse perceelsgrens, 
dient een bouwvrije afstand van 11m aangehouden. 
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3.2.A.6 stapelen
 ● Stapelen van goederen is niet toegelaten in de ruimte begrepen tussen de 

uiterste bouwlijn en de achterkavelgrens evenals in de bouwvrije strook ter 
hoogte van de interne ontsluitingsweg is stapelen in open lucht niet toege-
laten. Stapelplaatsen in open lucht zijn binnen deze achteruitbouwzone niet 
toegelaten.

 ● Opslag van goederen dient binnen het bedrijfsgebouw georganiseerd te worden, 
ofwel onttrokken aan het oog door ingepast in een binnenruimte.

3.2.A.7 afsluitingen
 ● Het RUP bepaalt onder de algemene voorschriften dat individuele omheiningen 

of ommuringen niet toegelaten zijn tenzij deel uitmakend van het parkconcept. 
 ● Bij voorkeur worden er bijgevolg geen afsluitingen voorzien. Indien nodig, dan 

dient dit te gebeuren overeenkomstig de voorwaarden zoals geformuleerd onder 
3.1.6 afsluitingen - type draadafsluitingen, en rekening houdend met volgende 
specificaties; 

 ● afsluitingen dienen ingeplant op:
 ○ ter hoogte van de interne rooilijn en op de zijperceelsgrens binnen de 

achteruitbouwzone: achter de aangeplante haag, op 0,5m van de interne 
rooilijn. De hoogte van de afsluiting mag maximaal 1,20 meter bedragen. 

 ○ vanaf het voorgevelvlak kan in lijn met de voorgevel, een afsluiting voor-
zien worden met een hoogte van max. 2,00m;

 ○ ter hoogte van de zijperceelsgrenzen buiten de achteruitbouwzone, kan 
een afsluiting geplaatst worden op de perceelsgrens met een hoogte van 
max. 2,00m. 

 ○ ter hoogte van de achterste perceelsgrens kan een afsluiting geplaatst 
worden achter de aangeplante haag, op een afstand van min. 0,5m t.a.v. 
de achterkavelgrens. De hoogte van de afsluiting mag maximaal 2,00 
meter bedragen.  
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3.2.A.8 omgevingsaanleg
 ● ter hoogte van de interne rooilijn van de openbare wegenis dient een haag aan-

geplant, enkel onderbroken ter hoogte van de inrit. Deze streekeigen haag dient 
te bestaan uit Carpinus betulus [haagbeuk] en aangeplant met plantmaat 80-100 
blote wortel [à 5 planten / lm], ondersteund door paal en draad. De hoogte ligt 
vast op 1,20m, de haag wordt aangeplant op 0,25m uit de interne rooilijn. 

 ● De strook begrepen tussen de interne rooilijn van de openbare wegenis en 
de verplichte 3,00m achteruitbouwzone, kan slechts voor 30% verhard wor-
den. Voor het overige dient deze ruimte een groene inrichting te krijgen. Deze 
bouwvrije zone wordt aangelegd als groenstrook onder de vorm van een vaste 
plantenbloemborder [of gazon], waarbij gebruik gemaakt wordt van bijenvrien-
delijke beplanting. In deze voortuinzone kan op de zijdelingse perceelsgrens 
alwaar gekoppeld wordt, eveneens een haag Carpinus betulus hoogte 1,20 m 
opgericht worden. 

 ● De niet-bebouwde ruimte begrepen tussen de uiterste bouwlijn en de achter-
kavelgrens dient ingericht te worden als groene ruimte en kan verhard worden 
onder de vorm van terras, pad, parkeervoorziening,... .

 ● Op de achterkavelgrens wordt een doorlopende haag aangeplant. Deze haag 
wordt op 0,25m van de kavelgrens aangeplant en dient als streekeigen haag 
bestaande uit Acer campestre [Veldesdoorn] aangeplant met haagplanten maat 
100-120 blote wortel [à min. 4 planten / lm], ondersteund door paal en draad. De 
hoogte ligt vast op 2,50m. 

 ● Ter hoogte van de bouwvrije zijdelingse perceelsgrens kan een streekeigen 
haag bestaande uit Carpinus betulus opgericht worden, met een hoogte van 
2,00m. 

 ● De niet-bebouwde ruimte kan verhard worden waarbij de verhardingen die-
nen uitgevoerd in een materiaal dat geen stofvorming geeft voor de omgeving 
[betonverharding, kleinschalige materialen zoals bv. betonklinkers, grasdal-
len]. Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur aangelegd in waterdoorlatende 
materialen. 

Bedrijven hebben heel wat voordelen bij een ecologische bedrijfsvoering, zoals bij-
voorbeeld een innovatief en groen imago, een [lokaal] draagvlak voor de bedrijfsac-
tiviteiten en zelfs kostenbesparing. Groen is bovendien hip, gezond en aantrekkelijk. 
Zowel klanten, werknemers als omwonenden appreciëren een groene omgeving. 
Wilde bijen zijn een goede kapstok om het natuurbeleid van het bedrijf aan op te 
hangen. Ze zijn intrigerend, divers, nuttig en totaal ongevaarlijk. Bron: Natuurpunt
Zie soortenlijst in bijlage
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3.2.B deelgebied B

De aard van de te vestigen bedrijfsactiviteiten is volgens de bestemmingsvoorschrif-
ten [zie 1.B] vrij ruim. Het is echter duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar de vestiging 
van bedrijven die of een aanzienlijk deel van het bouwvolume kunnen realiseren met 
representatieve ruimtes zoals kantoren en diensten of naar bedrijfsgebouwen met 
showrooms [ en/ of onderzoeks- en productieruimtes] die zich door middel van een 
uitzonderlijke architectuur onderscheiden.

Binnen deelgebied B wordt een bijzondere locatie onderscheiden, nl. de zichtzone ter 
hoogte van de kruising Lobeekstraat-Stationstraat-interne weg.

3.2.B.1 kavelgrootte en terreinbezetting
 ● De maximale individuele bedrijfskaveloppervlakte voor op handel gerichte, klein-

schalige bedrijvigheid bedraagt 3.000m².
 ● Kantoren met een lokaal karakter en/of een lokale verankering: de netto vloerop-

pervlakte van alle kantoorunits samen wordt beperkt tot maximum 2.500m²
 ● Ondersteunende faciliteiten en [eventueel collectieve] voorzieningen: de netto 

vloeroppervlakte van alle voorzieningen samen wordt beperkt tot maximum 
6.000m², exclusief een netto vloeroppervlakte van 2.000m² voor alle horeca-
faciliteiten samen

 ● De omvang [oppervlakte en bouwmassa] van het gebouw moet gerelateerd zijn 
aan de kavelgrootte. Hiertoe zijn minimale en maximale bebouwingspercentage 
aangegeven. 

 ● Bebouwingspercentage: minimum 25% van het bedrijfsperceel dient bebouwd te 
worden, met een maximum van 65%.   

 ● Minimum 10% van de kavel dient ingericht met representatief groen, waarbij het 
aangewezen is om in functie van de beoogde beeldkwaliteit, een hoger aandeel 
groen te realiseren. 
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3.2.B.2 inplanting van de gebouwen

algemeen
 ● De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 

gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
 ● Binnen de uiterste bouwgrens, zoals grafisch weergegeven op het 

bestemmingsplan.
 ● Voor de bijzondere locatie ‘zichtzone ‘ hoek Lobeekstraat - Stationstraat gel-

den specifieke bepalingen. Binnen deze zichtzone is zowel vrijstaand als gekop-
peld bouwen mogelijk. De eerstvergunde bepaalt het profiel. Indien er gekoppeld 
gebouwd wordt, dient een aaneengesloten architecturaal geheel gerealiseerd. 

bouwzone en inplanting
 ● T.o.v. de interne rooilijn: is de voorbouwlijn van de nieuw op te richten gebouwen 

op min. 3,00m van de interne rooilijn gelegen. De interne rooilijn ter hoogte van 
de N382 wordt op het inrichtingsplan tevens aangegeven als uiterste bouwlijn. 

 ● T.o.v. de rooilijn met de N382: de rooilijn is tevens de uiterste bouwlijn. 
 ● Doordat de deelzone begrepen is tussen de nieuwe interne wegenis en de 

N382, ontstaan er 2 voorbouwzones. Met de voorbouwzone wordt het gebied 
bedoeld waarbinnen de afstand van de voorgevel van een bedrijfsgebouw ten 
opzichte van de uiterste bouwlijn mag variëren.  
De voorbouwzone ten aanzien van de nieuwe interne wegenis bedraagt 20m. 
Ten aanzien van de N382 bedraagt de voorbouwzone 10m. Dit biedt bedrij-
ven de mogelijkheid hun bedrijfsgebouw verder naar achteren te plaatsen om 
bijvoorbeeld het parkeren, laden en lossen, ... te organiseren ten aanzien van de 
interne wegenis. 

 ● Ten aanzien van deze 2 wegen, dient een ruimtelijk samenhangende gevelwand 
bekomen.  Er dient steeds een minimum aandeel representatieve voorgevel-
lengte gerealiseerd te worden. 

 ● De gevellengte aan de zijde van de interne weg dient voor minimaal 40% van 
de breedte van de voorbouwzone in deze zone te worden gebouwd. De gevel-
lengte aan de zijde van de N382 dient voor minimaal 50% van de breedte van de 
voorbouwzone in deze zone te worden gebouwd. 

 ● T.o.v. de zijkavelgrenzen: De bedrijfsgebouwen dienen op minimum 1 punt tot 
tegen de westelijke zijperceelsgrens [op het eindperceel = uiterste bouwlijn] op-
gericht worden, mits aandacht voor brandveiligheidsnormeringen. Ten overstaan 
van de andere zijperceelsgrens dient een minimale vrije strook van 8 meter aan-
gehouden te worden. In deze vrije strook is omgevingsaanleg mogelijk. Indien 
parkeervoorzieningen aangelegd worden binnen deze strook, dient een min. 
bouwvrije strook aangehouden van 11,50m.    
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 ● Voor de specifieke aanduiding ‘zichtzone  ‘ hoek Lobeekstraat - Stationstraat, 
geldt:

 ● Het bedrijfsgebouw dient op maximaal 10 meter uit de uiterste bouwlijn van 
zowel de Lobeekstraat als de Stationstraat ingeplant te worden. 

 ● De gevellengte aan de zijde van de Stationstraat dient voor minimaal 50% 
van de breedte van de voorbouwzone te worden gebouwd. De voorbouwzone 
is 10m diep, gemeten vanaf de uiterste bouwlijn langs de Stationstraat. 

 ● De gevellengte aan de zijde van de Lobeekstraat dient voor minimaal 40% 
van de breedte van de voorbouwzone in deze zone te worden gebouwd. De 
voorbouwzone is 10m diep, gemeten vanaf de uiterste bouwlijn langs de 
Lobeekstraat. De gevellengte aan de zijde van de interne ontsluitingsweg 
dient voor 30% van de breedte van de voorbouwzone in deze zone te worden 
gebouwd. Deze voorbouwzone is 20m diep, gemeten vanaf de uiterste bouw-
lijn langs de interne wegenis. 

bouwhoogte en dakvorm
 ● De maximale bouwhoogte van de gebouwen bedraagt 20,00m, de minimale 

bouwhoogte bedraagt 10,00m.
 ● Binnen de voorbouwzone gericht naar de nieuwe interne ontsluitingsweg, wordt 

over een afstand van 20,00m t.a.v. de uiterste bouwlijn, de bouwhoogte beperkt 
tot 10,00m. 

 ● Voor de specifieke aanduiding ‘zichtzone ‘ hoek Lobeekstraat - Stationstraat 
bedraagt voor de voorbouwzone gericht naar de interner ontsluitingsweg, de 
bouwhoogte min. 7,00m en max. 10,00m.  

 ● De dakvorm is hoofdzakelijk plat, een uitzondering op deze dakvorm kan voor 
een gedeelte van een gebouw toegelaten worden in zoverre dat dit deel uitmaakt 
van het architecturale concept en mede het architecturaal voorkomen bepaalt

 ● Ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten.
 ● De hoogte van technische voorzieningen mogen beperkt van bovenvermelde 

bepalingen afwijken, mits ruimtelijk verantwoord.
 ● De dakconstructie moet met voldoende draagkracht uitgevoerd worden zodat een 

plaatsing van een groendak, inrichtingen op vlak van energie e.d. mogelijk is;
 ● Dakdoorsteken voor technieken of bovendakse brandwerende scheidingsmuren 

dienen via architecturale vormgeving geïntegreerd te worden in de architectuur 
van het bedrijfsgebouw.
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3.2.B.3 architecturale en ruimtelijke kwaliteit, kleur- en materiaalgebruik
 ● De gehanteerde architectuur is eigentijds, sober en universeel, getuigt van 

kwaliteit en visie en zoekt een harmonisch samengaan met de karakteristieke en 
kwalitatieve aanleg van de omgeving.

 ● Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaam-
heid en esthetisch uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in 
de omgeving en dienen binnen de eigen bedrijfskavel onderling een samenhan-
gend geheel te vormen. Alle zichtbare delen, dienen in dezelfde of passende ge-
velmaterialen afgewerkt te worden zoals de overige gevels. Het bedrijfsgebouw 
weerspiegelt de identiteit van het bedrijf.

 ● Er wordt gestreefd naar een esthetisch ontwerp, met sobere, uitgepuurde detail-
leringen dat streeft naar een kwaliteitsvolle architectuur met aandacht voor func-
tionaliteit, ruimte, licht, esthetiek en duurzaamheid. Het ontwerpmatig hanteren 
van het begrip schaal en het werken met materiaaldifferentiatie, dienen in die 
richting genomen te worden.

 ● De gevel van het bedrijfsgebouw moet enerzijds als voorgevel gericht op de 
N382 / Stationstraat / Lobeekstraat geconcipieerd worden en anderzijds een 
architecturale hoogstaande zichtlocatie uitstralen. Hiervoor geldt dat het ge-
bouw representatieve gevels dient te hebben met bijzondere aandacht voor de 
architectonische vormgeving en met een veelzijdige oriëntatie op de omliggende 
openbare ruimte. Dit kan worden bereikt door specifieke functies zoals kantoren, 
showrooms of bezoekersentrees aan deze zijdes te situeren. Representatieve 
gevels hebben steeds een zekere mate van transparantie; minimum 20% van 
de gevelvlakken gericht naar de N382 / Stationstraat dient voorzien als trans-
parant, kleurloos glas. Op deze wijze wordt zichtbaar gemaakt welke functies 
zich in een bedrijf bevinden en welke activiteiten er uitgevoerd worden. Ook in 
de richting van de interne ontsluitingsweg / Lobeekstraat dient het gevelvlak een 
representatief karakter te hebben.

 ● Bij het oprichten van bedrijfsgebouwen t.b.v. kantoren, diensten en ondersteu-
nende faciliteiten en voorzieningen, dienen alle gevelvlakken als representatieve 
gevelvlakken uitgewerkt te worden met een minimum aandeel van 20% als 
transparant gevelvlak. 
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3.2.B.4 ontsluiting en toegang tot het perceel
 ● De toegang tot de bedrijfskavel wordt genomen vanaf de nieuwe interne ontslui-

tingsweg. Toegang nemen via de N382, De Maurissenstraat, De Lobeekstraat of 
de Stationstraat is niet toegelaten. 

 ● Per bedrijfskavel zijn max. 2 ontsluitingen op het openbaar domein toegelaten. 
De breedte van deze 2 ontsluitingen samen is max. 14,00m.  

 ● De toegang tot de bedrijfskavel binnen de specifieke zichtzone , moet op min-
stens 10,00m van het dubbelrichtingsfietspad zoals gelegen t.h.v. de aansluiting 
met de nieuwe weg gelegen zijn.  

 ● Binnen de zichtzone  is per perceel slechts 1 ontsluiting op het openbaar 
domein toegelaten met een breedte van max. 9,00m. Het realiseren van een 
gemeenschappelijke, op de zijkavelgrens gelegen ontsluiting is mogelijk binnen 
de zichtzone en wordt gestimuleerd, zodat een minimaal deel van de groene 
berm wordt verhard. 

 ● Wanneer meerdere bedrijfskavels gezamenlijk ontwikkeld worden volgens een 
totaalconcept, kan de ontsluiting in functie van optimale terreinorganisatie hierop 
afgestemd worden. 

 ● De toegang tot het perceel dient vanaf de rand van de straatgoot tot aan de 
interne rooilijn, aangelegd te worden in witgrijze betonstraatsteen 220/110/100 in 
halfsteensverband. De aansluiting van de toegang op de rijweg gebeurt recht op 
recht.  
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3.2.B.5 parkeer- en circulatieruimte
 ● Parkeren van wagens is niet mogelijk parallel aan de N382.
 ● Parkeervoorzieningen kunnen ondergronds, gelijkvloers onder het zwevend 

volume, op het dak, of in open lucht voorzien worden. 
 ● Indien het parkeren van wagens in open lucht voorzien wordt, is dit mogelijk in 

de voorbouwzone gericht naar de nieuwe interne wegenis alsook in de bouw-
vrije strook langsheen de zijkavelgrens. In beide gevallen dient er dan een 
minimale ruimte van 11,5 meter voorzien te worden om dit parkeren te organi-
seren. Wanneer het parkeren georganiseerd wordt in de bouwvrije zone of in de 
voorbouwzone gericht naar de interne ontsluitingsweg, dient de parkeervoorzie-
ning ingekleed door een streekeigen haag met een hoogte van 1,20m. 

3.2.B.6 stapelen
 ● Stapelen van goederen in open lucht is niet toegelaten.
 ● Opslag van goederen of producten mag alleen inpandig plaatsvinden. 

3.2.B.7 afsluitingen
 ● Het RUP bepaalt onder de algemene voorschriften dat individuele omheiningen 

of ommuringen niet toegelaten zijn tenzij deel uitmakend van het parkconcept 
[zie 3.1.6 afsluitingen]: 

 ● Bij voorkeur worden er geen afsluitingen voorzien. Indien nodig, dan dient dit te 
gebeuren overeenkomstig volgende voorwaarden; 

 ● Materiaalkeuze en kleur:  type draadafsluiting gaas met ruitvormige mazen 
bestaande uit palen met bovenbuis, maasgrootte 50mm;  
of als type muur, deel uitmakend van het architecturale concept van het be-
drijfsgebouw, met een materialisatie afgestemd en in harmonie met deze van 
het bedrijfsgebouw.  
Poorten: enkel rechthoekige metalen poort met vertikale stijlen in zwarte 
kleur zijn toegelaten. Kleur afsluiting, palen en poorten; zwart [RAL 9005].

 ● Afsluitingen dienen ingeplant op:
 ○ binnen de voorbouwzone gericht naar de interne wegenis kan een afslui-

ting / muur geplaatst worden met een max. hoogte van 1,20 meter;
 ○ ter hoogte van de zijperceelsgrenzen buiten de voorbouwzone gericht naar 

de interne wegenis, kan een afsluiting geplaatst worden met een hoogte 
van maximaal 2,00 meter;  

 ○ t.a.v. de rooilijn met de N382 kunnen er parallel aan de N382 in de voor-
bouwzone gericht naar de N382, geen afsluitingen aangebracht worden;

 ○ indien in de voorbouwzone gericht naar de interne ontsluitingsweg een af-
sluiting type draadafsluiting wordt opgericht, dient dit steeds in combinatie 
te gebeuren met een streekeigen haag. 
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3.2.B.8 omgevingsaanleg 
 ● Op eigen terrein dient een kwalitatieve omgevingsaanleg- en inrichting voorzien, 

die bijdraagt aan het park. De niet bebouwde ruimtes tussen de gebouwen, de 
ruimtes tot de eventuele perceelsgrenzen worden ingericht en aangeplant con-
form de omsluitende parkomgeving. 

 ● Een “groene voet” van minimaal 3,00 meter wordt voorzien ter hoogte van het 
gebouw als overgang naar de openbare weg. Deze “groene voet” wordt over de 
ganse deelaanduiding B éénvormig ingericht en aangelegd. Noodzakelijke ver-
hardingen ten behoeve van toegang en dergelijke zijn evenwel mogelijk binnen 
de groene voet.

 ● Ter hoogte van de interne rooilijn van de openbare wegenis wordt de bouwvrije 
zone aangelegd als groenstrook met een bijenvriendelijke aanplant al dan niet 
gecombineerd met; 

 ● streekeigen haag op 0,25m van de rooilijn;
 ● of streekeigen haag binnen de 3,00 m groenzone, op 2,50 m van de rooilijn;
 ● architecturaal ontworpen brievenbuselement / naamsuiting kan onderdeel 

uitmaken van de voortuinzone.  
 ● de soortenkeuze van de haag is vrij maar dient streekeigen te zijn, al dan niet 

in een gemengde opstand. De hoogte van de haag ligt vast op 1,20m.
 ● Indien er een afsluiting type draadafsluiting en poortgeheel op de bedrijfskavel 

voorzien wordt, is het aanplanten van een streekeigen haag verplicht teneinde 
de afsluiting te integreren in de omgevingsaanleg van het bedrijf. 

 ● Minimaal 10% van de totale oppervlakte van de bedrijfskavel dient ingericht te 
worden als kwalitatieve, visueel aantrekkelijke groenaanleg die de representati-
viteit van het bedrijfsgebouw en de bedrijven- en dienstenzone ondersteunt. De 
niet-bebouwde ruimte wordt aangelegd als kwalitatieve groenvoorziening waar-
bij gebruik gemaakt wordt van bijenvriendelijke beplanting in combinatie met 
haagstructuren en hoogstammige bomen. De ruimte ter hoogte van de gevel 
gericht naar de N382 dient op een groene wijze ingericht te worden. In iedere 
voorbouwzone dient voorzien bij percelen van: 

 ● 1.500m² - 2.000m²: min. 1 hoogstam- of meerstammige boom
 ● 2.000m² - 2.500m²: min. 2 hoogstam- of meerstammige bomen 
 ● 2.500m² - 3.000m²: min. 3 hoogstam- of meerstammige bomen
 ● percelen > 3.000m²: min. 4 hoogstam- of meerstammige bomen

 

Bedrijven hebben heel wat voordelen bij een ecologische bedrijfsvoering, zo-
als bijvoorbeeld een innovatief en groen imago, een [lokaal] draagvlak voor de 
bedrijfsactiviteiten en zelfs kostenbesparing. Groen is bovendien hip, gezond 
en aantrekkelijk. Zowel klanten, werknemers als omwonenden appreciëren een 
groene omgeving. Wilde bijen zijn een goede kapstok om het natuurbeleid van het 
bedrijf aan op te hangen. Ze zijn intrigerend, divers, nuttig en totaal ongevaarlijk. 
Bron: Natuurpunt - Zie soortenlijst in bijlage
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3.2.C deelgebied C

Binnen deelgebied C worden bedrijven en activiteiten ondergebracht die meer ruim-
tebehoevend zijn en die qua aard en activiteit meer belastend zijn voor de omgeving 
dan deze toegelaten in deelaanduiding A. In het bijzonder betreft het multifunctionele 
gebouwen en overkoepelende functies. 
Deze deelzone ligt minder prominent in het zicht gezien de interne ligging binnen 
de bedrijven- en dienstenzone. Er gelden minder stringente beeldkwaliteitscriteria, 
maar er wordt wel degelijk ook gestreefd naar een representatief voorkomen van de 
bedrijfsgebouwen, waarbij ruimtelijke samenhang voorop staat. 

Deelgebied C omvat 2 bijzondere locaties; enerzijds de voorbehouden deelzone ge-
richt op kleinhandel en anderzijds de voorbehouden deelzone in functie van gemeen-
schapsvoorzieningen en voorzieningen in de sector van ontspannen, sport en spel. 
Echter, indien de deelzones niet ingericht worden i.f.v. de voorbehouden bestem-
ming, kan de deelzone ingevuld worden cfr. de toegelaten bedrijfsactiviteiten om-
schreven onder 1.C.

Binnen het volledige bedrijfsactiviteitenpark zijn 2 er autonome kleinhandelszaken 
met een netto vloeroppervlakte < 400m² toegelaten. De deelzone gericht op kleinhan-
del is meer consumentgericht en situeert zich dan ook prominent ter hoogte van de 
hoek van dit deelgebied en is gericht op uitstraling en zichtbaarheid. 

3.2.C.1  kavelgrootte en terreinbezetting
 ● De maximale individuele bedrijfskaveloppervlakte voor op handel gerichte, klein-

schalige bedrijvigheid bedraagt 3.000m².
 ● Kantoren met een lokaal karakter en/of een lokale verankering: de netto vloerop-

pervlakte van alle kantoorunits samen wordt beperkt tot maximum 2.500m²
 ● Ondersteunende faciliteiten en [eventueel collectieve] voorzieningen: de netto 

vloeroppervlakte van alle voorzieningen samen wordt beperkt tot maximum 
6.000m², exclusief een netto vloeroppervlakte van 2.000m² voor alle horeca-
faciliteiten samen.

 ● In functie van bedrijfsverzamelgebouwen, kan voor maximum 1 kavel een maxi-
male oppervlakte van 1 ha voorzien worden.

 ● De omvang [oppervlakte en bouwmassa] van het gebouw moet gerelateerd zijn 
aan de kavelgrootte. Hiertoe zijn minimale en maximale bebouwingspercentage 
aangegeven. 

 ● Bebouwingspercentage: minimum 25% van het bedrijfsperceel dient bebouwd te 
worden, met een maximum van 70%.   

 ● Minimum 10% van de kavel dient ingericht met representatief groen, waarbij het 
aangewezen is om in functie van de beoogde beeldkwaliteit, een hoger aandeel 
groen te realiseren. 
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3.2.C.2 inplanting van de gebouwen

algemeen
 ● De inplanting van gebouwen dient op een ruimtelijk verantwoorde manier te 

gebeuren, die het straatbeeld ondersteunt en versterkt.
 ● Binnen de uiterste bouwgrens, zoals grafisch weergegeven op het 

bestemmingsplan. 

bouwzone en inplanting
 ● Maximaal tot op de uiterste bouwlijn zoals aangeduid op het bestemmingsplan.
 ● Ten aanzien van de twee interne ontsluitingswegen, dient een ruimtelijk samen-

hangende gevelopbouw bekomen. Er dient een minimum aandeel representa-
tieve voorgevel gerealiseerd te worden. 

 ● Ten aanzien van de interne rooilijn: is de bouwlijn van de nieuw op te richten 
gebouwen op min. 3,00m van de interne rooilijn gelegen.  

bouwhoogte en dakvorm
 ● De maximale bouwhoogte bedraagt 14,00m.
 ● De maximale bouwhoogte in de voorbouwzone gericht naar de noordelijk gele-

gen interne ontsluitingsweg, wordt over een afstand van 10,00m t.a.v. de uiterste 
bouwlijn, beperkt tot 7,00m.  

 ● In hoofdzaak plat dak. 
 ● Ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten.
 ● De hoogte van technische voorzieningen, zoals verluchtingskokers, liftschach-

ten, verlichtingspylonen (voor de verlichting van de sportterreinen) mogen 
beperkt van bovenvermelde bepalingen inzake hoogte afwijken, mits ruimtelijk 
verantwoord.

 ● De dakconstructie moet met voldoende draagkracht uitgevoerd worden zodat een 
plaatsing van een groendak, inrichtingen op vlak van energie e.d. mogelijk is;

 ● Dakdoorsteken voor technieken of bovendakse brandwerende scheidingsmuren 
dienen via architecturale vormgeving geïntegreerd te worden in de architectuur 
van het bedrijfsgebouw.
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3.2.C.3 architecturale en ruimtelijke kwaliteit, kleur- en materiaalgebruik
 ● De gehanteerde architectuur is eigentijds, getuigt van kwaliteit en visie en zoekt 

een harmonisch samengaan met de karakteristieke en kwalitatieve aanleg van 
de omgeving. Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die 
qua duurzaamheid en esthetisch uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmo-
nisch passen in de omgeving en dienen binnen de eigen bedrijfskavel onderling 
een samenhangend geheel te vormen. Alle zichtbare delen, dienen in dezelfde 
of passende gevelmaterialen afgewerkt te worden zoals de overige gevels.

 ● Per geschakelde groep van bedrijfsgebouwen wordt er gestreefd naar het ge-
bruik van één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal, zowel 
inzake materiaal, textuur als kleur om zo een harmonisch geheel te bekomen.

 ● De gebouwen binnen de deelzone gericht op kleinhandel dienen representatieve 
gevels te gebben met bijzondere aandacht voor de architectonische vormgeving 
en met een veelzijdige oriëntatie gericht op de publieke ruimte. Representatieve 
gevels hebben steeds een zekere mate van transparantie; minimum 20% van de 
gevelvlakken dient voorzien als transparant gevelvlak.   

3.2.C.4 ontsluiting en toegang tot het perceel
 ● De toegang tot het bedrijfsperceel wordt genomen vanaf de nieuwe, noordooste-

lijk gelegen ontsluitingsweg. Ontsluitingen gericht naar de zuidwestelijk gelegen 
ontsluitingsweg worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. 

 ● Per individuele bedrijfskavel is slechts 1 ontsluiting op het openbaar domein 
toegelaten. De breedte van deze ontsluiting kan maximaal 7,00m bedragen.

 ● Voor geclusterde bedrijven of type bedrijfsverzamelgebouw kunnen er meerdere 
ontsluitingen naar het openbaar domein voorzien worden. De breedte van de 
ontsluiting naar de interne openbare wegenis max. 10,00m bedragen.

 ● De toegang tot het perceel dient vanaf de rand van de straatgoot tot aan 
de interne rooilijn, aangelegd in witgrijze betonstraatsteen 220/110/100 in 
halfsteensverband. 

 ● In aansluiting op de rijweg wordt een plaatselijke verbreding voorzien in functie 
van het comfort voor in- en uitrijdende voertuigen. Op de rechte toegang wordt na 
25cm uit de interne rooilijn, onder een hoek van 50° aangesloten op de rijweg. 



44 05762 |  r i ch t l i j nenkader  lobeek  |  w ie lsbeke  |  me i  ‘18  |  WVI44

3.2.C.5 parkeer- en circulatieruimte
 ● Indien poorten gericht worden naar de nieuwe, interne ontsluitingsweg, dient 

dit op minimum 13,00m van de interne rooilijn. Op de oprit voor de poort kan 
– eventueel tijdelijk - een vrachtwagencombinatie voor laden en lossen ge-
plaatst worden. De vrachtwagencombinatie mag echter nooit deels op de rijweg 
geplaatst worden.

 ● Parkeervoorzieningen kunnen ondergronds, gelijkvloers onder een zwevend 
volume, op het dak, of in open lucht voorzien worden. 

3.2.C.6 stapelen
 ● Stapelen van goederen en opslag in open lucht is slechts toegelaten onder 

volgende voorwaarden:
 ● stapelen en opslag mag niet hinderlijk zijn voor de nabijgelegen woningen, de 

aanpalende bedrijven en de omgeving;
 ● stapelen en opslag mag in geen geval het esthetische aspect van de om-

geving schaden, de bedrijfsactiviteit zal daartoe preventief de passende 
maatregelen nemen;

 ● stapelen en opslag is niet toegelaten in de deelaanduidingen voor groenaan-
leg [RUP]; 

 ● in de bouwvrije strook t.o.v. het openbaar domein is stapelen en opslag niet 
toegelaten;

 ● het stapelen van goederen in open lucht wordt beperkt tot een max. hoogte 
van 3,00m.

3.2.C.7 afsluitingen
 ● Het RUP bepaalt onder de algemene voorschriften dat individuele omheiningen 

of ommuringen niet toegelaten zijn tenzij deel uitmakend van het parkconcept. 
 ● Bij voorkeur worden er bijgevolg geen afsluitingen voorzien. Indien nodig, dan 

dient dit te gebeuren overeenkomstig de voorwaarden zoals geformuleerd onder 
3.1.6 afsluitingen, en rekening houdend met volgende specificaties; 

 ● afsluitingen dienen ingeplant op:
 ○ ter hoogte van de interne rooilijnen: achter de aangeplante haag, op 0,5m 

van de interne rooilijn. De hoogte van de afsluiting mag maximaal 1,20 
meter bedragen. 

 ○ binnen de deelzone i.f.v. gemeenschapsvoorzieningen; achter de aan-
geplante haag, op 0,5m van de rooilijn. De hoogte van de afsluiting mag 
maximaal 1,20 meter bedragen, behoudens ter hoogte van de achterka-
velgrens zoals aangegeven op het inrichtingsplan, waar de hoogte van de 
afsluiting max. 2,00 m kan bedragen.   
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3.2.C.8 omgevingsaanleg
 ● Ter hoogte van de interne rooilijn van de openbare wegenis dient een haag aan-

geplant, enkel onderbroken ter hoogte van de inrit. Deze streekeigen haag dient 
te bestaan uit Carpinus betulus [haagbeuk] en aangeplant met plantmaat 80-100 
blote wortel [à 5 planten / lm], ondersteund door paal en draad. De hoogte ligt 
vast op 1,20m, de haag wordt aangeplant op 0,25m uit de interne rooilijn. 

 ● De strook begrepen tussen de interne rooilijn van de openbare wegenis en de 
verplichte 3,00m achteruitbouwzone, dient een overwegend groene inrichting te 
krijgen. Deze bouwvrije zone wordt aangelegd als groenstrook onder de vorm 
van een vaste plantenbloemborder [of gazon], waarbij gebruik gemaakt wordt 
van bijenvriendelijke beplanting.  

 ● Op de achterkavelgrens zoals aangegeven op het inrichtingsplan ter hoogte van 
de deelzone voor gemeenschapsvoorzieningen, wordt een doorlopende haag 
aangeplant. Deze haag wordt op 0,25m van de achterkavelgrens aangeplant 
en dient als een [gemengde] streekeigen haag bestaande uit Acer campestre 
[Veldesdoorn], Carpinus betulus [haagbeuk], Fagus sylvatica [Beuk], Ligustrum 
ovalifolium [Wilde liguster], Crataegus monogyna [Eénstijlige meidoorn] opge-
richt te worden en aangeplant met haagplanten maat 100-120 blote wortel [à 
min. 4 planten / lm], ondersteund door paal en draad. De hoogte ligt vast op 
2,50m. 

 ● De niet-bebouwde ruimte kan verhard worden waarbij de verhardingen die-
nen uitgevoerd in een materiaal dat geen stofvorming geeft voor de omgeving 
[betonverharding, kleinschalige materialen zoals bv. betonklinkers, grasdal-
len]. Parkeervoorzieningen worden bij voorkeur aangelegd in waterdoorlatende 
materialen. 

Bedrijven hebben heel wat voordelen bij een ecologische bedrijfsvoering, zoals bij-
voorbeeld een innovatief en groen imago, een [lokaal] draagvlak voor de bedrijfsac-
tiviteiten en zelfs kostenbesparing. Groen is bovendien hip, gezond en aantrekkelijk. 
Zowel klanten, werknemers als omwonenden appreciëren een groene omgeving. 
Wilde bijen zijn een goede kapstok om het natuurbeleid van het bedrijf aan op te 
hangen. Ze zijn intrigerend, divers, nuttig en totaal ongevaarlijk. Bron: Natuurpunt
Zie soortenlijst in bijlage
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