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1 Algemene voorschriften
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand
plan. De grafische gegevens van het plan en de reglementaire voorschriften ervan vullen
elkaar aan.

Binnen de grenzen van dit RUP blijven de gemeentelijke bouwverordeningen, de
klasseringsbesluiten en de speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders
bepaald in dit RUP.

Voor de gevallen waarbij kadastrale afwijkingen op het plan voorkomen ten overstaan
van de situaties op plan aangegeven, kunnen de bestemmingen aangepast worden
rekening houdend met de kadastrale juistheid.

Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling
van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de RUP’s wordt
opgelegd dat er bij de opmaak van de uitvoeringsplannen een aantal categorieën via
gebiedsaanduidingen als uitgangspunt worden gebruikt.

1.1   Afstemming categorieën van gebiedsaanduiding Vlaamse Codex
In artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd bij besluit
van de Vlaamse Regering op 15 mei 2009, wordt opgelegd dat een stedenbouwkundig
voorschrift ten allen tijden sorteert onder een categorie of subcategorie van
gebiedsaanduiding. In de volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie elke
bestemmingszone uit voorliggend RUP valt.

Categorieën Vlaams Gewest Bestemmingszones stad Antwerpen

Gemeenschapsvoorzieningen
en nutsvoorzieningen

Art 1: Zone voor maatschappelijke functies
(Ma)

Overige groen Art 2: Zone voor groen (Gr)
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2 Bijzondere voorschriften

Artikel  1  Zone voor maatschappelijke funties - (Ma)

1.1 Bestemming

In deze zone zijn gemeenschapsvoorzieningen en openbare voorzieningen toegelaten.

Op zich staande reca activiteiten zijn niet toegelaten.

1.2 Inrichting

1.2.1 Aard van de bebouwing

De bebouwing wordt opgevat als een cluster van bebouwing gelegen in het park. De
cluster bestaat uit een combinatie van het herenhuis, het koetshuis en een  nieuwbouw.
Het herenhuis en het koetshuis worden geïntegreerd in het stedenbouwkundige en
architecturale ontwerp.

Het herenhuis en het koetshuis moeten als bouwvolumes herkenbaar blijven.

1.2.2 Plaatsing van de bebouwing

De uiterste bouwlijn valt samen met de zonegrens. Een inplanting van de gebouwen op
de uiterste bouwlijn is niet verplicht.

De onbebouwde delen van de zone en de open ruimte die niet specifiek ingericht zijn als
buitenruimte in functie van de bestemming worden betrokken in de parkaanleg.

1.2.3 Afmetingen van de bebouwing

Constructies mogen niet komen tot in de wortelzone van de bomen.

1.2.5 Bouwkundig erfgoed

Verbouwen en uitbreiden van waardevolle gebouwen is toegestaan op voorwaarde dat de
karakteristieken van de gebouwen na de aanpassings- en verbouwingswerken
herkenbaar blijven.

Afbraak en/of herbouw van waardevolle gebouwen is niet toegestaan, tenzij de gebouwen
geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd zijn door een plotse ramp buiten de wil van
de aanvrager.

Artikel  2  Zone voor groen - (Gr)
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2.1 Bestemmingen

Deze zone is bestemd om zodanig te worden ingericht dat ze haar sociale functie kan
vervullen als openbaar park.

In de zone is ruimte voor de aanleg van een openbare toegang voor voetgangers en
fietsers. Deze maakt een verbinding tussen het openbaar park en de Kioskplaats.

2.2 Inrichting

Integraal te bewaren open en groene ruimte. Waardevolle bomen worden behouden.

Alle vaste constructies die niet in functie staan voor de inrichting en het gebruik van de
groene ruimte zijn verboden. Tijdelijke constructies zijn toegelaten.

Bestaande constructies zoals het paviljoentje mogen behouden blijven en kunnen
aangepast of hersteld worden, echter zonder dat de volumes ervan worden uitgebreid.

Sportvelden zijn niet toegelaten.

Een extern en open terras van maximaal 100 m² aanliggend langsheen de oostelijke
gevel is toegestaan.

Er zijn geen verhardingen toegelaten, behalve de minimale verhardingen zoals wandel-
en fietspaden door de groene ruimte en toegangen voor het gebruik van de gebouwen.

Alle verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.

2.2.1 Parkeren en toegangen

Laad- en loszones en parkeerplaatsen gerelateerd aan de functies van het gebouw zijn
toegelaten. Bij de aanleg hiervan moet een maximale integratie met de parkaanleg
gehanteerd worden. De laad- en loszone wordt gesitueerd aan de zijde van de
Lambrechtstraat. De toegang naar de parking wordt gesitueerd aan de zijde van de
Louisalei.

Maximum 6 parkeerplaatsen voor diensten, artiesten en mindervaliden zijn toegestaan.
Eén laad- en loszone is toegestaan. Voor fietsers worden fietsparkeerplaatsen voorzien.

De breedte van de openbare toegang voor voetgangers en fietsers moet makkelijk
onderhoud van het park toelaten.

Alle verhardingen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.

2.3 Beheer

De overheid is bevoegd voor het ontwerp, het beheer en het onderhoud van de zone voor
openbaar park.
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3 Terminologie

Beheer
Beheer houdt in dat voorschriften worden opgemaakt die gericht zijn op het behoud van
de ruimtelijke voorwaarden die gecreëerd zijn door bestemming en inrichting. Beheren
kan ook omschreven worden als zijnde gericht op het behoud van de optima le ruimtelijke
voorwaarden voor het goed functioneren van de toegelaten activiteiten en het vrijwaren
van de ruimtelijke karakteristieke elementen en eigenschappen van het gebied.

Bouwkundig erfgoed
Verzamelnaam voor beschermde monumenten, gebouwen in beschermde stads- en
dorpsgezichten en gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed.

Bouwhoogte
Hoogte gemeten vanaf het straatniveau tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, …

Bouwlijn
Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan worden;
de grens van de bouwperimeter.

Buitenruimte
Onbebouwde, toegankelijke, bovengrondse, niet-overdekte ruimte.

Constructie
Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithang bord, al
dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond
bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse
te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst
worden, of is het goed volledig ondergronds.

Culturele voorzieningen
Ruimte waar in hoofdzaak evenementen van culturele aard worden aangeboden

Doorgang
Publiek toegankelijke verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Fietsenparkeerplaats
Ruimte om een fiets lang of kort te parkeren bij de bestemming.

Functie
Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte daarvan.

 Hoofdfuncties: Alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in
een bepaald gebied.

 Nevenfuncties: Alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een
bepaald gebied.

Gebouw
Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier
buitenmuren en/of scheimuren, een fundering en een dak.

a Meergezinsgebouw: Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht.
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b Eengezinsgebouw (huis): Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij
de woning samenvalt met het volledige gebouw.

c Gemengd gebouw: Gebouw waarin meerdere functies ondergebracht zijn.

d Kamergebouw: Gebouw dat bestaat uit twee of meer te huur gestelde of verhuurde
kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

e Te behouden eensgezinsgebouw: Eengezinsgebouwen met een
bruto-vloeroppervlakte van meer dan 90 vierkante meter en minder dan 250
vierkante meter en met een buitenruimte van meer dan 15 vierkante meter.

f Bijgebouw: Op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het
hoofdgebouw.

Gelijkvloers
Onderste bouwlaag van een gebouw, gelegen boven de pas van het maaiveld.

Gemeenschapsvoorziening
Niet-commerciële voorzieningen van een publiekrechtelijke partij en/of instelling(en) die
het algemeen nut dienen en geen winstbejag nastreven.

Gevel
Buitenmuur van een gebouw.

Groen
Onverhard, waterdoorlatend, onbebouwd en begroeid oppervlakte.

Herbouwen
Afbraak van een bestaand gebouw en de oprichting van nieuwbouw binnen het
oorspronkelijke bouwvolume.

Kroonlijst
Horizontale gevelbeëindiging.

Kroonlijsthoogte
Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant van de
deksteen of kroonlijst.

Maaiveld
Het afgewerkte bouwterrein.

Maatschappelijke functie
Niet-commerciële voorzieningen van een publiekrechtelijke partij en/of instelling(en) die
het algemeen nut dienen en geen winstbejag nastreven.

Nieuwbouw
Als nieuwbouw worden beschouwd ofwel een volledig nieuw op te richten gebouw, ofwel
een gebouw waaraan een verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 60% van de
buitenmuren zijn gesloopt. Ook een uitbreiding die groter is dan de helft van de
bestaande oppervlakte wordt beschouwd als nieuwbouw.

Openbaar (adj)
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Publiek toegankelijk en eigendom van een overheid.

Overdruk
Een voorschrift dat supplementair geldt voor een bepaald perceel en primeert boven de
strijdige voorschriften van de bestemmingszone waarin het perceel zich bevindt.

Park
een groene ruimte waar bij de aanleg, de inrichting en het beheer sociaalrecreatieve en/of esthetische
overwegingen overheersen en waar gelijktijdig verschillende andere functies kunnen worden vervuld.

Parkeerplaats
Plaats waar geparkeerd mag worden.

Parkeren
Het langer stilstaan van een voertuig dan nodig is voor het in-of uitstappen van personen
of voor het laden en lossen van goederen.

Perceel
Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is
toegekend. Elk perceel is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer.

Publiek (adj)
Voor iedereen toegankelijk.

Reca
Verzamelnaam voor cafés en restaurants.

Terras
Toegankelijke verharde buitenruimte in, op of buiten een gebouw, aangelegd als verblijfs-
of wandelplek.

Terrein
Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond.

Uitbreiden
Vergroten van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig
wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt buiten het bestaande bouwvolume en met
volumevermeerdering

Verbouwen
Wijzigen van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig
wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt binnen het bestaande bouwvolume of met
volumevermindering. Het is een wijziging van het bouwwerk waarbij minstens 40% van
de bestaande buitenmuren moeten blijven staan.

Verharding
Kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van constructieve
werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en die de
waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.

Waardevol gebouw
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