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INLEIDING
Hier vindt u het ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften bij het
gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Weygerbergen. De
stedenbouwkundige voorschriften worden samen gelezen met de
toelichtingsnota en met het grafisch plan.
Structuur van het document
Het document bevat een lijst van de begrippen die in het RUP voorkomen,
gevolgd door enkele algemene bepalingen. Deze algemene bepalingen
hebben betrekking op de ruimtelijke en architecturale kwaliteit.
Vanaf artikel 1 worden de specifieke bepalingen en voorschriften voor de
verschillende bestemmingszone weergegeven.
Artikel 1 bevat voorschriften voor de zone voor wonen.
Artikel 2 bevat voorschriften voor de bouwvrije groenstrook.
Artikel 3 bevat voorschriften voor de zone voor openbaar groen.
Artikel 4 bevat voorschriften voor het beschermd landschap Langenberg
Artikel 5 bevat voorschriften voor het bouwvrij agrarisch gebied
Artikel 6 bevat voorschriften voor het openbaar domein
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(Bouwvrije) zijtuinstrook:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Private tuinstrook gelegen tussen de zijdelingse perceelsgrens en de
vrijstaande zijgevel over de volledige diepte van de bouwstrook voor
hoofdgebouwen.

1

Complementaire functies (verwante functies) aan wonen:

Begrippen

Architecturaal verantwoord:
Naar vorm, structuur, kleur en materiaalkeuze in overeenstemming met de
bestaande en de gewenste bebouwing van de omgeving zodat de continuïteit
in het straatbeeld of de eenheid van een gebied ondersteund wordt.
Bouwdiepte:
De diepte tussen de uiterste voorgevel, samenvallend of evenwijdig met de
rooilijn, en de uiterste achtergevel, aan de buitenkant gemeten.

Functies zoals vrije beroepen en diensten, … die van ondergeschikt belang
zijn aan de woonfunctie en die geen hinder (parkeerhinder, lawaaihinder,…)
vormen voor de woonfunctie. Handel en horeca is niet toegestaan.
Constructie:
Elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met
de grond verbonden is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen
heeft dat het niet zonder voorbereidende werkzaamheden kan worden
verplaatst.
Dakvenster:

Bouwhoogte:

In het dakvlak liggend venster.

Hoogte van een bouwwerk die, indien niet anders aangeduid, moet worden
gemeten van het grondpeil tot het bovenste punt van het gebouw (nokhoogte
of bovenzijde dakopstand).

Gebouw:
Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of
gedeeltelijk met doorgaande muren omsloten ruimte vormt.

Bouwlijn:
Lijn waarop de voorgevel van het gebouw is geplaatst.

Gevel:
Buitenmuur van een gebouw.

Bouwvrije strook:
Strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies
mogen worden opgericht.
(Bouwvrije) voortuinstrook:
Private tuinstrook gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn over de
volledige perceelsbreedte.
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Hellende op- en afritten:
Hellende oprit: verhard oppervlak aangelegd als toegang voor voertuigen tot
de stallingplaats, stijgend ten opzichte van het trottoirniveau. Een kleine helling
naar de gelijkvloerse vloerpas van het gebouw, wordt niet als een hellende
oprit beschouwd.
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Hellende afrit: verhard oppervlak aangelegd als toegang voor voertuigen tot de
stallingplaats, dalend ten opzichte van het trottoirniveau
Hoofdgebouw:

Nokhoogte:
Hoogte gemeten van het grondpeil tot het bovenste punt van de nok.
Rooilijn:

Het gebouw dat bedoeld is de voorziene bestemming te herbergen en dat door
zijn constructie of afmetingen als belangrijk bouwwerk valt aan te merken, met
inbegrip van de verdiepingen.

De lijn die de begrenzing vormt van private eigendommen ten opzichte van het
openbare domein.
Scheidingsmuur:

Kroonlijst:
Horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot
draagt; Gootafwerking bij hellende daken of de afwerking van de bovenkant
van platte daken.

Gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven.
Uitsprong:

Kroonlijsthoogte:

Deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van
die gevel.

Hoogte gemeten vanaf het grondpeil tot de bovenkant van de kroonlijst bij
hellend dak, de bovenkant van de dakopstand of dakoverstek bij plat dak.

Voorgevelbouwlijn:

Maaiveld:

Denkbeeldige lijn die de grens vormt tussen de voortuinstrook en de
bouwstrook. Bij hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel.

Het gemiddelde peil van de stoep of het voetpad gelegen aan de voorzijde van
het perceel, of van het grondoppervlak indien geen voetpad aanwezig is.

Vrijstaande bebouwing:

Nevenbestemming:

Bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale
afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.

Een toegelaten activiteit die ten aanzien van de hoofdbestemming van
ondergeschikt belang is.

Vrijstaande gevel:
Gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd.

Perceel:
Kadastraal gekend aaneengesloten stuk grond toebehorend aan één eigenaar
of een groep van eigenaars.

Woning:
Huis of deel van een gebouw bestemd voor huisvesting van een enkel gezin.

Perceelsgrens:
Een op kadastrale kaarten aangegeven dunne doorlopende lijn die de
begrenzing vormt van een perceel.

4
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Algemene bepalingen

De algemeen geldende voorschriften zijn van toepassing behoudens
andersluidende bepalingen in de specifieke bepalingen.

2.1

Esthetische kwaliteit en contextuele inpassing

Er dient gestreefd te worden naar architecturaal aantrekkelijke gebouwen met
een kwalitatieve buitenaanleg die een meerwaarde geven aan de omgeving.
Elke verbouwing of nieuwbouw moet op een contextuele wijze ingepast
worden in de omgeving. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw
(hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte,
dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een
doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten
worden.
Alle gevels moeten afgewerkte gevels zijn.
De stedenbouwkundige aanvraag wordt beoordeeld in functie van de
harmonische inpassing in de omgeving en het landschap. De
vergunningverlenende overheid beoordeelt de contextuele inpassing, onder
meer gebaseerd op:
–

de inpassing van het voorgestelde project in de omgeving en het landschap;

–

de afstemming op de ruimtelijke draagkracht

–

de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en de bestaande
bebouwing (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend).

Zonnepanelen / fotovoltaïsche cellen
Het plaatsen van zonnepanelen/boilers en/of fotovoltaïsche cellen op het dak
is toegelaten onder de voorwaarde dat ze geïntegreerd zijn in de dakopbouw
en/of op/in het dak gemonteerd zijn met een zuivere vormgeving en in
harmonie met de dakopbouw/compositie.

Kasterlee - RUP Weygerbergen – stedenbouwkundige voorschriften – december 2010

2.2

Nutsvoorzieningen

Oprichting van openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteitscabines,
verdeelkasten, telefooncellen, buswachthokjes worden toegelaten in alle
bestemmingszones, mits gepaste stedenbouwkundige vergunning en indien
deze noodzakelijk zijn voor de bediening van de onmiddellijke omgeving. De
eigenlijke bestemming volgens de zonering van het RUP mag niet in het
gedrang komen door deze openbare voorzieningen.

2.3

Bestaande constructies

De bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die
niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan, mogen verbouwd en gerenoveerd worden binnen het
bestaande volume. Een uitbreiding van de bestaande bebouwing buiten de
stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is niet
toegelaten. Bij herbouw of nieuwbouw van een gedeelte of van het gehele
gebouw
moet
de
nieuwe
bebouwing
beantwoorden
aan
de
stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Nieuwe
activiteiten moeten beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften
van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

2.4

Verhardingen

Verhardingen worden beperkt tot verharding in functie van de strikt
noodzakelijke toegangen. Dit moet duidelijk blijken uit het aanvraagdossier
voor een stedenbouwkundige vergunning. De functie (oprit, parkeerplaats,
terras, …) en materiaalomschrijving dienen duidelijk te worden weergegeven
op de bouwplannen.
De aanleg van verhardingen binnen het plangebied moet beperkt worden. Bij
voorkeur wordt gewerkt met opbreekbare, waterdoorlatende materialen.
De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat voldaan wordt aan
de bepalingen m.b.t. duurzaam waterbeheer.
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2.5

Duurzaam waterbeheer

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied
zoveel mogelijk worden behouden en dient maximaal gebruik gemaakt van
infiltratiemogelijkheden ter plaatse. Maximale buffering, herbruik en/of infiltratie
van het hemelwater dient te gebeuren. De nodige infrastructuur hiervoor wordt
onopvallende geïntegreerd in de omgeving.

2.6

Detaillering
vergunningsaanvraag

stedenbouwkundige

Minimaal volgende elementen dienen op elke stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag duidelijk te worden aangegeven of vermeld:
–

wijze van groenaanleg met aangeven van de te behouden en te kappen bomen

–

vermelding
van
functie
(oprit,
parkeerplaats,
materiaalomschrijving voor verharde delen

–

voorzieningen voor waterbeheer (buffering, infiltratie, drainage,…)

terras,

…)

2.8

Uitsprongen uit
hoofdgebouw

het

gevelvlak

van

een

Alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvrije strook
bevinden.

2.9

Erfscheidingen

Facultatieve afsluitingen tussen de erven onderling en tussen een erf en het
openbaar domein.

en

Indien voor een gedeelte van het plangebied een stedenbouwkundige
vergunning wordt aangevraagd, dan moet worden aangetoond dat het
onderwerp van de aanvraag zich integreert in de omgeving en dat de
voorschriften voor het gebied nageleefd worden.

2.7

De minimale kavelbreedte (niet hoek-gebouwen) bedraagt 20m. Voor
hoekgebouwen is de miimale kavelbreedte 18m vermeerderd met de diepte
van de bouwvrije strook aan de zijgevel.

In de bouwvrije groenstrook zijn geen erfscheidingen toegelaten met
uitzondering van levende hagen of houtkanten. Draadafsluiting in groene draad
en zonder enige vorm van bekleding zijn toegestaan op voorwaarde dat deze
gecombineerd wordt met een levende haag of houtkanten.
Levende hagen en begroeide draadafsluitingen worden op 0,50m van de
perceelsgrens ingeplant. Hoogstammige bomen worden op 2m van de
perceelsgrens ingeplant.
Erfscheidingen zijn enkel toegelaten wanneer ze bestaan uit kwalitatieve en
duurzame materialen. Betonplaten, houten panelen, e.d. zijn niet toegelaten.

Verkavelingsvoorschriften

In de voortuin

2.7.1

Kavelvorm

De zijgrenzen moeten haaks op de rooilijn worden ontworpen indien mogelijk
over een diepte die tenminste gelijk is aan de samengevoegde diepten van de
voortuinstrook en de diepte van de zone voor hoofdgebouwen. Hier op zijn
afwijkingen toegelaten indien het gaat om bestaande situaties waarbij deze
kavelvorm niet mogelijk is.

6
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– Hagen met een hoogte van maximum 1,20 m.
– Muurtje in gevelmaterialen of hekwerk met een maximale hoogte van 0,50
m, behoudens de posten naast de ingangen.
In de zijtuin
– Hagen met een hoogte van maximum 2 m.
– Keermuren (reliëf) in gevelmaterialen met een maximale hoogte van 1,20m.
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– Draadafsluiting met een hoogte van maximum 2 m, eventueel
gecombineerd met lage betonpanelen met een hoogte van maximum 0,50
m boven het grondpeil.
In de tuin
– Hagen met een hoogte van maximum 2 m.
– Draadafsluiting met een hoogte van maximum 2 m, eventueel
gecombineerd met lage betonpanelen met een hoogte van maximum 0,50
m boven het grondpeil.
– Muurtje in gevelmaterialen met een maximale hoogte van 0,50 m

2.10 Archeologisch patrimonium
‘Overeenkomstig het geldende decreet en de uitvoeringsbesluiten houdende de
bescherming van het archeologisch patrimonium, dient voorafgaandelijk contact
opgenomen te worden met het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed
zodat de nodige stappen voor een archeologisch vooronderzoek kunnen
georganiseerd worden en tijdens de geplande werken controles kunnen
uitgeoefend worden op eventuele archeologische vondsten. ‘
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Specifieke bepalingen

Toelichting ‘gewenste ruimtelijke context’ bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften
Artikel 1: Zone voor wonen

Categorisering van gebiedsaanduiding: ‘wonen’
Bestemming

Bestemming

Woongebieden zijn gebieden waar verweving van functies het uitgangspunt is. De
woongebieden zijn naast het wonen ook bestemd voor openbare ruimtes (groene en
verharde) en voor aan het wonen verwante voorzieningen. Met aan wonen verwante
voorzieningen wordt bedoeld: openbare en private nutsvoorzieningen, diensten en socioculturele inrichtingen, vrije beroepen en recreatieve voorzieningen. De vestiging van
handel en horeca is niet toegestaan binnen het plangebied.

Het gebied is bestemd voor:

-

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, ...

-

Openbare verharde ruimten: wegenis in uitvoering van de wegencategorisering, paden,
pleinen, parken, …

-

Openbare en private nutsvoorzieningen: elektriciteitscabines, bushaltes, parkeerplaatsen,
installaties voor waterzuivering, ...

– Wonen (open bebouwing):
–

ééngezinswoningen,

–

bijhorende uitrustingen.

– Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen zolang deze
ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie en met een maximale
vloeroppervlakte van 100m².
–

vrije beroepen en diensten,

–

openbare en private nutsvoorzieningen,

– Handel en horeca zijn niet toegelaten.
Inrichting
Inrichting
Algemene inrichtingsprincipes

Volgende inrichtingsprincipes gelden:
Wonen, openbare groene en verharde ruimten zijn evenwaardig of nevengeschikt. Aan
wonen verwante activiteiten zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie en zijn beperkt in
oppervlakte. Activiteiten in het woongebied moeten beoordeeld worden op hun goede
nabuurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact
betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het wonen). Het is van belang
aan te tonen hoe het voorgenomen bouwwerk zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in
de te beschouwen omgeving en welke rol het wil vervullen.

Hoofdgebouw
Inplanting:

– Op min. 3m van de zijdelingse perceelsgrenzen
– Bij hoekpercelen wordt de constructie ingeplant op 5m van de
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Toelichting ‘gewenste ruimtelijke context’ bij de verordenende voorschriften
De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De beoordeling
van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken met een beperkte
ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling beknopt blijven. Grote
werken of werken met bijvoorbeeld een grote mobiliteitsimpact zullen uitgebreider moeten
worden beoordeeld. De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener.
De bebouwbare zone is de zone die volgens de voorschriften in aanmerking komt voor de
inplanting van het hoofdgebouw. Deze bebouwbare zone bevindt zich op 3m (5m indien
zijperceelsgrens samenvalt met de grens van het openbaar domein) van de zijdelingse
perceelsgrenzen en heeft een maximale diepte van 20m.
Bij de inplanting van een gebouw dient rekening gehouden te worden met de
voorgevelbouwlijn van de aanpalende woningen. De nieuwe voorgevelbouwlijn bevindt
zich in het verlengde hiervan. Indien geen referentiesituatie aanwezig is, dient, rekening
houdend met de omgeving, een optimale inplanting nagestreefd te worden. Gelet op de
grote verscheidenheid in het plangebied kan de voorgevelbouwlijn sterk variëren. Gelet op
het groene karakter van de omgeving bevindt de voorgevelbouwlijn zich minimum op 6m
van de rooilijn.

Verordenende voorschriften
zijdelingse perceelsgrens die samenvalt met de openbare weg, tenzij
de constructie in het verleden op een andere manier werd vergund.
– De afstand tussen achtergevel en de achterste perceelsgrens
bedraagt minimum 10m en is minimaal gelijk aan de hoogte van de
achtergevel.
– Voorgevel:
– In het verlengde van de voorgevelbouwlijn van de aanpalenden of
binnen een strook van 3m, gemeten vanaf die voorgevelbouwlijn en
evenwijdig ermee.
– Indien geen geschikte referentiesituatie aanwezig is, dient
gestreefd te worden naar een optimale inplanting waarbij de
voorgevel minimaal op 6m en maximaal op 20m van de rooilijn
wordt ingeplant.
Afmetingen:

– Kroonlijsthoogte: max. 7m
– Maximale bouwhoogte: 12m
– Dakhelling: dak: vrij
– Bouwdiepte: max. 20m
Materialen

De constructies worden opgericht in volwaardige, duurzame en
kwalitatieve materialen. Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden
met een optimale inpassing in de omgeving.
Bijgebouwen in de tuinzone
Met tuinzone wordt die zone bedoeld die gelegen is tussen het de achtergevel van het
hoofdgebouw en de achterste perceelsgrens.
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De bijgebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte die maximaal
75m² en maximaal 10% van de perceelsoppervlakte bedraagt.
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Toelichting ‘gewenste ruimtelijke context’ bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften
Inplanting:

Om het groene en open karakter van het gebied te behouden zijn bijgebouwen beperkt in
oppervlakte en afmetingen. Ook de inplanting van het bijgebouw op minimaal 10m uit het
hoofdgebouw is karakteristiek voor de openheid van het gebied.

– Op min.10m uit het hoofdgebouw

Constructies in de bouwvrije zijtuinstroken worden niet toegelaten. Aangezien de percelen
voldoende breed zijn, is er voldoende ruimte aanwezig binnen de bebouwbare zone.
Bijkomend zijn vrijstaande bijgebouwen in de tuinzone toegelaten. De bouwvrije
zijtuinstroken versterken op deze manier het parkachtige en groene karakter van het
gebied.

– Op de perceelsgrens op voorwaarde dat een ondertekende verklaring
wordt bijgevoegd van de aanpalende eigenaar waarin hij aangeeft:

– Op min. 3m van de perceelsgrens

– Kennis genomen te hebben van het bouwplan dat ter goedkeuring
aan het Schepencollege is voorgelegd en tevens nota te hebben
genomen van de gevelhoogte, de dakvorm en de te verwerken
gevelmaterialen en materialen van de dakbedekking met
betrekking tot een gebouw dat zal worden opgericht op de
gemeenschappelijke perceelsgrens.
– Dat het hem bekend is dat, bij het aanvragen van een
stedenbouwkundige vergunning door hemzelf of door zijn
rechtverkrijgenden, door de bevoegde overheid de verplichting zal
worden opgelegd om op het perceel in kwestie het gebouw op
dezelfde perceelsgrens op te richten, met dezelfde gevelhoogte,
dakvorm en materialen voor gevels en dakbedekking.
– Kroonlijsthoogte: max.3m
– Maximale bouwhoogte: 6m
Dakhelling:

– Voor de gebouwen geplaatst op de perceelsgrens: plat dak
– Voor de overige gebouwen: dakvorm: vrij
Materialen

De constructies worden opgericht in volwaardige, duurzame en
kwalitatieve materialen. Bij de materiaalkeuze wordt rekening gehouden
met een optimale inpassing in de omgeving.
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Toelichting ‘gewenste ruimtelijke context’ bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften
Niet bebouwde gedeelte
Groen karakter

Naast bebouwing kan ook een gedeelte van het perceel verhard worden. Deze verharding
wordt beperkt in oppervlakte.

Maximaal 10% van het perceel wordt verhard. De verharding op het
perceel wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

Het groene karakter van de omgeving loopt door op de particuliere percelen. De verharding op
het perceel wordt beperkt tot een minimum zodat de bouwvrije zone maximaal ingericht kan
worden als tuin.

Het overige gedeelte van het perceel wordt ingericht als tuin.

Duurzaamheidsprincipes
Bij de oprichting van nieuwe gebouwen en bij de inrichting van de kavel gaat aandacht uit naar
een duurzame inrichting op de eigen kavel. In de mate van het mogelijke wordt bij de inrichting
van het perceel rekening gehouden met de zonoriëntatie en rationeel energieverbruik. Zo kan
de aandacht uitgaan naar een zongeöriënteerde plaatsing van de transparante geveldelen,
daken met plaatsingsmogelijkheden voor photovoltaïsche cellen en/of boilers, optimale
oriëntatie van tuinen en terrassen,…

Bij de oprichting van nieuwe gebouwen en de inrichting van de kavel wordt, in
de mate van het mogelijke, rekening gehouden met

– Rationeel energiegebruik en zonoriëntatie.
– Duurzaam waterbeheer.
– Waterhuishouding: bij de inrichting moet het waterbergend vermogen
zoveel mogelijk worden behouden.
Artikel 2: Bouwvrije groenstrook

Categorisering van gebiedsaanduiding: ‘overig groen’

Bestemming

Bestemming

Het groene karakter van het landschap blijft behouden door de verplichting om de

Deze zone wordt bestemd als:

– Bos
– De bestaande groenstructuren blijven in de mate van het mogelijke
behouden.
Constructies zijn niet toegelaten binnen deze zone.
Afsluitingen (muren, houten panelen, betonpanelen; …) zijn niet
toegelaten met uitzondering van levende hagen of houtkanten.

Kasterlee - RUP Weygerbergen – stedenbouwkundige voorschriften – december 2010
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Toelichting ‘gewenste ruimtelijke context’ bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

bestaande groenstructuren in de mate van het mogelijke te behouden en door een
bouwverbod op te leggen in deze stroken.

Draadafsluiting in groene draad en zonder enige vorm van bekleding zijn
toegestaan op voorwaarde dat deze gecombineerd wordt met een levende
haag of houtkant. Deze afsluiting mag de doorwaadbaarheid voor fauna
van de groenstrook niet verhinderen.

Er wordt een volledig bouwverbod opgelegd in deze bouwvrije groenstroken. Binnen deze
zone kan geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden.
In een ideale situatie worden enkel hagen en houtkanten opgericht als afsluiting. Een
groene draadafsluiting wordt toegestaan indien zij niet bekleed is en op voorwaarde dat
deze draad gecombineerd wordt met een levende haag of houtkant. Het RUP heeft de
bedoeling om de doorwaadbaarheid voor fauna zo groot mogelijk te houden binnen deze
bouwvrije groenstrook.

Inrichting

Beheer

De inrichting gebeurt volgens principes verantwoord vanuit bosbehoud en
bosbeheer. Het is niet toegelaten de zone als tuin in te richten.

De bouwvrije groenstrook behoudt haar huidig karakter als bos en wordt niet ingericht als
tuin bij de woningen. Het bos en het daarmee gepaard gaande karakter blijft behouden.

De bestaande vegetatie wordt maximaal behouden. Indien de bestaande
vegetatie vervangen wordt, dient dit te gebeuren door streekeigen
struiken en hoogstammige bomen.
Beheer
De principes van bosbeheer en bosbehoud worden nageleefd. Het beheer
wordt uitgevoerd volgens de principes van duurzaam ecologisch beheer.
Artikel 3: Zone voor openbaar groen

Categorisering van gebiedsaanduiding: ‘wonen’
Bestemming

Bestemming

De zone voor openbaar groen vormt een meerwaarde voor de bewoners van het gebied.
De kenmerken van het omliggende landschap en haar vegetatie blijken duidelijk uit deze
zone. Deze zone kan een aanvullende, zacht recreatieve functie hebben bij de
aanpalende woonfunctie. Tegelijkertijd kan deze zone voor openbaar groen een overgang
vormen naar het achterliggende open ruimte gebied.

Openbaar groen
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Verordenende voorschriften

Inrichting

Inrichting

De bestaande landschapselementen en vegetatie blijven behouden. Enkel in functie van
zwakke weggebruikers kunnen verbindingen worden aangelegd. Deze voetpaadjes zullen
in de meeste gevallen automatisch ontstaan. Verharding is niet toegelaten.

De inrichting gebeurt als volgt:
– Tenminste 100% van deze zone moet met groen worden ingericht.
–

De bestaande vegetatie wordt maximaal behouden. Indien de
bestaande vegetatie vervangen wordt, dient dit te gebeuren door
streekeigen struiken en hoogstammige bomen.

Artikel 4: Beschermd landschap Langenberg

Categorisering van gebiedsaanduiding: ‘bos’
Bestemming

Bestemming

Het beschermd landschap Langenberg is duidelijk herkenbaar in het landschap. Deze
duidelijk zichtbaar reliëf wordt nogmaals versterkt door de aanwezigheid van het bos.
Reliëf en vegetatie zijn kenmerkend voor deze heuvelrug.

Bos
Droge corridor met behoud van KLE, vegetatie en reliëf.
Constructies zijn niet toegelaten met uitzondering van zitbanken in de
nabijheid van een wandelpad.

Inrichting

Inrichting

De beboste heuvelrug maakt deel uit van een duinengordel die zich uitstrekt van
Kasterlee tot Nijlen. Deze heuvelrug maakt deel uit van een beschermd landschap en
werd aangeduid als ankerplaats. De heuvelrug vormt een duidelijk reliëf in vergelijking
met de lager gelegen vallei. De geomorfologische erfgoedwaarde van deze heuvelrug is
groot. Reliëfwijziging zijn niet toegelaten.

Het reliëf blijft behouden. Reliëfwijzigingen zijn niet toegestaan.
De bestaande vegetatie wordt maximaal behouden. Indien de bestaande
vegetatie vervangen wordt, dient dit te gebeuren door streekeigen
struiken en hoogstammige bomen.
De aanleg van een wandelpad is toegelaten onder voorwaarde dat:

Kasterlee - RUP Weygerbergen – stedenbouwkundige voorschriften – december 2010
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Verordenende voorschriften
Artikel 5: Bouwvrij agrarisch gebied

Categorisering van gebiedsaanduiding: ‘landbouw’
Bestemming

Bestemming

Het open karakter van het valleigebied wordt behouden. Het gebied wordt gekenmerkt
door historisch permanente graslanden. Het behoud en beheer van deze open graslanden
en akkers is noodzakelijk.

Toegelaten activiteiten:
– Agrarische activiteiten. i.c. landbouwproductiedoeleinden -exclusief
glastuinbouw – en exclusief bedrijfsgebouwen.
– Hobbylandbouw
Niet-toegelaten activiteiten:
– Het plaatsen van constructies is niet toegelaten.
– glastuinbouw.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten. Alle
handelingen moeten steeds in overeenstemming zijn met het historisch,
landschappelijk en natuurlijk karakter van de omgeving

Inrichting

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het
natuurlijk milieu en van de landschapswaarden zijn toegelaten.
Artikel 6: Openbare domein

Categorisering van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’

Bestemming

Bestemming

Deze zone kan ingericht worden als openbare weg, voetgangers- en fietsverbinding,
speelplein, openbaar groen,…

Deze zone is bestemd als openbare domein. Alle voorzieningen en
inrichtingen in functie van het openbaar domein mogen binnen deze zone
gerealiseerd worden.
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Verordenende voorschriften
Indicatieve ontsluiting niet-gemotoriseerd verkeer.
Alle voorzieningen en inrichtingen in functie van het openbaar domein
mogen binnen deze zone gerealiseerd worden.
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Inheemse naaldhoutsoorten

BIJLAGE : NIET-LIMITATIEVE LIJST
INHEEMSE BOOM- EN STRUIKSOORTEN

MET

Het onderscheid tussen inheems en uitheems is niet strikt en hierover kan dus
discussie bestaan. Onderstaande lijst is vrij uitgebreid en bevat die speciën die
hier al lang ingeburgerd zijn en een niet weg te denken onderdeel zijn gaan
vormen van onze natuurlijke omgeving.
Een aantal soorten zijn pas later ingevoerd, maar ondertussen zo ingeburgerd
dat ze mede ons landschap hebben bepaald. Ze worden daarom als
genaturaliseerd beschouwd. Tot die genaturaliseerde soorten kunnen de
Canadese en Italiaanse populieren worden gerekend. Boomsoorten die recent
zijn ingevoerd en noch als inheems noch als genaturaliseerd kunnen
beschouwd worden, worden uitheems genoemd.
Inheemse bomen en struiken zijn niet per definitie streekeigen. Ook het
bodemtype en de standplaats zijn van belang (zie Tabel 1). Ook in functie van
de groei- en de onderhoudsvorm is de ene soort meer geschikt dan de andere
(zie Tabel 2).
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– Juniperus communis
– Pinus sylvestris
– Taxus baccata

gewone jeneverbes
grove den
gewone taxus

Inheemse loofboomsoorten

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Acer campestre
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Berberis vulgaris
Carpinus betulus
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Genista anglica
Genista pilosa
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Lonicera periclyminum
Mespilus germanica
Myrica gale
Populus tremula
Prunus avium
Prunus cerasifiera
Prunus institia
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veldesdoorn of Spaanse aak
zwarte els
ruwe berk of witte berk
zachte berk
zuurbes
haagbeuk
gele kornoelje
rode kornoelje
hazelaar
tweestijlige meidoorn
eenstijlige meidoorn
kardinaalsmuts
beuk
sporkehout of gewone vuilboom
gewone es
stekelbrem
kruipbrem
hulst
gewone liguster
wilde kamperfoelie
mispel
gewone gagel
ratelpopulier of esp
zoete kers
kerspruim
kroos
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18

Prunus padus
vogelkers
Prunus spinosa
sleedoorn
Pyrus communis
wilde peer
Quercus petraea
wintereik
Quercus robur
zomereik
Rhamnus catharticus
wegedoorn
Ribes alpinum (niet inheems, doch wel ingeburgerd)
alpenbes
Ribes nigrum
zwarte bes
Ribes rubrum
aalbes
Ribes uva-crispa
kruisbes
Rosa arvensis
akkerroos
Rosa canina
hondsroos
Rosa rubiginosa
egelantier
Rubus idaeus
framboos
Rubus caesius
dauwbraam
Rubus fructicosus
braam
Salix alba
schietwilg
Salix atrocinerea
rosse wilg
Salix aurita
geoorde wilg
Salix caprea
waterwilg of boswilg
Salix cenerea
grauwe wilg
Salix fragilis
kraakwilg
Salix purpurea
bittere wilg
Salix repens
kruipwilg
Salix triandra
amandelwilg
Salix viminalis
katwilg
Sambucus nigra
gewone vlier
Sarothamnus scoparius
brem
Sorbus aucuparia
lijsterbes
Tilia cordata
winterlinde / kleinbladige linde
Tilia platyphyllos
zomerlinde / grootbladige linde
Ulex europaeus
gaspeldoorn
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–
–
–
–

Ulmus glabra
Ulmus minor
Vaccinium myrtillus
Viburnum opulus

ruwe iep
gewone of gladde iep of veldiep
blauwe bosbes
Gelderse roos
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Tabel 1 streekeigen soorten in relatie tot de standplaats
Bodem / standplaats

Streekeigen soorten

DROOG

VOEDSELARM

DROOG

VOEDSELRIJK

NAT

VOEDSELARM

NAT

VOEDSELRIJK

*

Zomereik (Quercus robur) – Ruwe berk (Betula pendula) - Ratelpopulier (Populus tremula) - Sporkehout (Rhamnus frangula) - Eenstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna) - Lijsterbes (Sorbus aucuparia) - Brem (Cytisus scorparius) – Mispel (Mespilus germanica)
Zomereik (Quercus robur) – Ratelpopulier (Populus tremula) - Sporkehout (Rhamnus frangula) - Ruwe berk (Betula pendula) - Winterlinde (Tilla
cordata) – Haagbeuk (Carpinus betulus) - Boswilg (Salix caprea) - Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) – Gewone vlier (Sambucus nigra) Hazelaar (Corylus avellana)
Zomereik (Quercus robur) – Ratelpopulier (Populus tremula) - Zwarte els (Alnus glutinosa) - Grauwe wilg (Salix cinerea) – Zachte berk (Betula
pubescens) - Sporkehout (Rhamnus frangula) - Gelderse roos (Viburnum opulus)- Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Zomereik (Quercus robur) - Ratelpopulier (Populus tremula) - Zwarte els (Alnus glutinosa) - Schietwilg (Salix alba) – Grauwe wilg (Salix cinerea) Sporkehout (Rhamnus frangula) - Haagbeuk (Carpinus betulus) - Gewone es (Fraxinus excelsior) - Gewone vlier (Sambucus nigra) - Gelderse roos
(Viburnum opulus) - Vogelkers (Prunus padus)*- Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

niet: Amerikaanse vogelkers (=woekerende exoot)

Tabel 2 streekeigen soorten in relatie tot de onderhoudsvorm
Type onderhoud

BREDE HAAG

GESCHOREN
HAAG
*

Mogelijke streekeigen soorten

Gewone vlier (Sambucus nigra) - Hazelaar (Corylus avellana) - Gelderse roos (Viburnum opulus) - Vogelkers (Prunus padus)* - Sporkehout (Rhamnus frangula) Lijsterbes (Sorbus aucuparia) - Hondsroos (Rosa canina) - Winterlinde (Tilia cordata) – Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
1) Sporkehout (1) - Eenstijlige meidoorn (2) - Hazelaar (3) - Gelderse roos (4) - Lijsterbes (5) - Hondsroos
droge, arme bodem:
1) Sporkehout (1) - Hazelaar (2) - Eenstijlige meidoorn (3) - Winterlinde (4) - Gewone vlier (5) - Hondsroos
voedselrijke bodem:
1) Hazelaar (1) - Gelderse roos (2) - Gewone vlier (3) - Eenstijlige meidoorn (4) - Vogelkers (5) - Hondsroos
natte bodem:
Zomereik (Quercus robur) - Beuk (Fagus sylvatica) - Haagbeuk (Carpinus betulus) - Hazelaar (Corylus avellana) - Sleedoorn (Prunus spinosa) - Eenstijlige meidoorn
(Crataegus monogyna)

niet: Amerikaanse vogelkers (=woekerende exoot)
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