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1 VOORAFGAANDE ALGEMENE BEPALINGEN 
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2 TERMINOLOGIE 

Bebouwde oppervlakte: 

Bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld 
(voetafdruk) op een perceel of terrein, inclusief de constructiedikte van wanden, 
exclusief de terrassen. 

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 optimale ruimtelijke voorwaarden voor het goed functioneren van de 
toegelaten activiteiten en het vrijwaren van de ruimtelijke karakteristieke elementen 
en eigenschappen van het gebied. 

Toelichting: Deze definitie is overgenomen uit het volgende boek: “Sebreghts, H.C.; Tijs, 
Reiner: Ruimte Ordenen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 347.” 

Beplanting: 

Gewas waarmee de grond is beplant, bestaande uit stengel en bladeren, zoals 
struiken, kruidachtigen en bomen.  

Toelichting: Beplanting is in de eerste plaats aangeplante vegetatie, in tegenstelling tot 
spontane of natuurlijke vegetatie. 

Bestemmen: 

Toekomstgericht bepalen welke functies en activiteiten in een bepaald gebied 
toegelaten zijn. 

Toelichting: Bestemmen wordt gedefinieerd volgens een uitspraak van de Raad van State. 
nr. 97.348 van 2 juli 2001 in zake VAN DEN BERGH, SEGERS EN NUYTS. 

 

Bouwhoogte: 

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

Toelichting: Bouwhoogte wordt gedefinieerd  als totale hoogte van het gebouw. Het woord 
“nokhoogte” wordt niet langer gebruikt. 

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. 

Toelichting:“Constructie” wordt gedefinieerd volgens het voorstel van het nieuw Decreet 
Ruimtelijke Ordening. 

Functie:  

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



  _VOORSCHRIFTEN 

  RUP Keerlus Moerelei  

5 

Gebouw:  

Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke, geheel of gedeeltelijk 
overdekte, geheel of gedeeltelijk met muren omsloten ruimte vormt. 

Openbare weg: 

Publiek toegankelijke buitenruimte in het bezit van de overheid. 

Terrein: 

Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond. 

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. 

Zone:  

Een op plan omlijnd en met een kleur of een grafisch teken aangeduid gebied, 
waaraan een bepaalde bestemming en specifieke stedenbouwkundige 
voorschriften zijn gekoppeld. 
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3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

ARTIKEL 1. Zone voor publiek domein 
Overeenstemming aanduiding gebiedscategorieën Vlaams Gewest: 
8. Lijninfrastructuur.  
 
1.1. Bestemming  
De volgende functies zijn toegelaten:  
- Openbare weg  
- Aanleg van een keerlus met noodspoor 
- Het oprichten van één dienstgebouw binnen het daartoe voorziene 

aanduidingsvlak 
- Opvang van oppervlaktewater  
- Aanplant van streekeigen beplanting ten voordele van de landschappelijke 

integratie van de keerlus in de omgeving. Onder landschappelijke integratie 
worden volgende doelstellingen begrepen: 
- behoud visuele openheid van het gebied vanaf de Sint-Bernardsesteenweg 

naar de Schans; 
- bewerkstelligen van een visuele buffering tussen de keerlus en de  

bebouwing langs de Moerelei; 
- voorzien van opgaande begroeiing en struiklaag ter ondersteuning van het  

behoud en ontwikkeling van de vleermuizenhabitats van Fort 7 en fort 8 en 
de nabije omgeving van de schans. 

- voorzien van een kwalitatieve, groene afsluiting tussen het fietspad langs  
de spoorlijn en de achtertuinen van de woningen van de Den Haaglaan 

 
1.2. Inrichting  
Keerlus Tram (overdruk): De inrichting van deze zone, aangeduid in overdruk op 
het bestemmingsplan, moet gericht zijn op ruimtelijke kwaliteit en maximaal 
behoud van de bestaande landschappelijke kwaliteit. Uitgangsgedachte is de 
minimale belasting van het gebied in combinatie met een zo functioneel mogelijke 
inrichting wat betreft traminfrastructuur. De landschappelijke waarde van het 
gebied is in grote mate toe te kennen aan het groene en open karakter van de 
zone en de aanwezigheid van de schans, als landmark en cultuurhistorisch 
landschapelement. Deze kwaliteiten zijn bepalend voor de inrichting.  
Bij alle grondwerken binnen het plangebied moet Onroerend Erfgoed 
gecontacteerd worden en om advies inzake archeologie gevraagd worden. 
Ophogingen en afgravingen van het terrein, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de 
realisatie van de bestemming, zijn niet toegestaan. 
Het oprichten van één dienstgebouw, met een maximale bebouwde 
vloeroppervlakte van 60m² en een maximale bouwhoogte van 3 meter is 
toegestaan. Het inrichten van kleinschalige accommodatie voor reizigers is niet 
toegestaan.    
Wat betreft de gedeeltelijke verharding van de zone in functie van het onderhoud 
(rond en tussen de sporen) zijn enkel grastegels toegestaan. Het inzaaien met een 
gepast grasmengsel en onderhoud van de gazon in de hele zone (met uitzondering 
van de zone voor grasland) door de beheerder/eigenaar is verplicht.  
Omheiningen (tijdelijke) opslag e.d., zijn niet toegestaan ten voordele van de 
landschappelijke identiteit van het gebied en de aansluiting op het 
openruimtegebied Klaverblad-Cleydael.  
Verlichting moet tot het minimum gereduceerd worden. Enkel verlichting 
noodzakelijk om op een veilige manier manoeuvres uit te voeren is toegestaan.  
Niet te beplanten (overdruk): in de niet te beplanten zone, zoals aangeduid op 
het bestemmingsplan, mogen geen hoogstammen en/of andere diepwortelende 
planten aangeplant worden en dienen spontaan ontwikkelde hoogstammen en/of 
andere diepwortelende planten verwijderd te worden. Het oprichten van halte-
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infrastructuur, een dienstgebouw en/of fietsenstalling evenals andere constructies 
is verboden in deze zone.  
Grasland (overdruk): de huidige natuurwaarde van het grasland, aangeduid op 
het bestemmingsplan, dient maximaal behouden te blijven. Betreding voor andere 
doeleinden dan het noodzakelijk onderhoud is niet toegestaan. Tweemaal jaarlijks 
onderhoud van deze zone is verplicht (maaibeurt in juni en in september). Het 
oprichten van halte-infrastructuur, een dienstgebouw en/of fietsenstalling evenals 
andere constructies is verboden in deze zone.  
Bij eventuele beschadiging dient herstel te gebeuren door inzaaien met Italiaans 
raaigras en goed te verdichten. Het beplanten van deze zone is verboden.. 
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