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1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

 

1.1 Afstemming categorieën van gebiedsaanduiding 

In volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie elke bestemmingszone uit 

voorliggend RUP valt: 

 

Categorieën Vlaams gewest Bestemmingszones stad Antwerpen 

Categorie 2. Bedrijvigheid 

Art 1. zone voor gemengde functies (Ge1) 

Art 2. zone voor gemengde functies (Ge2) 

Art 3. zone voor bedrijven (Be1) 

Art 4. zone voor bedrijven (Be2) 

 

Categorie 8. Lijninfrastructuur Art 5. Zone voor publiek domein (Pu) 

 

1.2 Werken van algemeen belang 

De aanleg van groene en verharde openbare ruimte, nutsleidingen, noodzakelijke 

infrastructuur van openbaar nut en/of de oprichting van noodzakelijke constructies van 

openbaar nut wordt overal binnen het plangebied toegestaan. De noodzaak moet om 

technische of maatschappelijke redenen kunnen worden aangetoond en moet verantwoord 

worden bij de vergunningsaanvraag. 

 

Daarnaast moet ook worden aangetoond dat de constructie de gewenste inrichting van de 

desbetreffende zone niet hypothekeert. De inplanting, het uitzicht en het volume moet 

afgestemd zijn op de inrichtingsvoorschriften van de betreffende zone. De realisatie van 

werken van algemeen belang mag de bestemming van de betreffende zone niet hinderen. 

1.3 Gemeenschapsvoorzieningen en stadslandbouw 

Stadslandbouw en gemeenschapsvoorzieningen, met uitzondering van kleuterscholen, 

scholen voor lager en secundair onderwijs, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen, 

zijn overal binnen het plangebied toegestaan voor zover de inplanting, het uitzicht en het 

volume afgestemd is op de inrichtingsvoorschriften van de betreffende zone.  

 

1.4 Constructies voor duurzame energievoorziening  

Het plaatsen van windturbines is toegelaten in alle zones voor zover deze de gewenste 

inrichting van de desbetreffende zone niet hypothekeert.  
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Binnen het plangebied geldt een aansluitverplichting op het warmtenet voor zover dit 

warmtenet reeds werd gerealiseerd op het ogenblik van de vergunningsaanvraag of voor 

zover de warmtenetbeheerder/ warmteleverancier een contractueel engagement neerlegt 

waarop gegarandeerd wordt dat het warmtenet operationeel zal zijn op moment van 

ingebruikname van de beoogde constructie.   

Indien op het moment van de vergunningsaanvraag onvoldoende garanties bestaan over 
de beschikbaarheid van het warmtenet, wordt de warmtevoorziening voor 
ruimteverwarming en sanitair warm water per bouwvolume collectief georganiseerd. 
Maximaal één warmteproductie-eenheid per bouwvolume, op of onder maaiveldniveau, is 
daarbij het uitgangspunt. 
 

1.5 Water en reliëfwijzigingen 

Wijziging van het maaiveld is toegestaan evenals aanleg van ondergrondse constructies. 

Ingrepen mogen evenwel geen negatieve gevolgen hebben op de gezondheids- en 

verspreidingsrisico’s van verontreinigingen en op de waterhuishouding (inclusief de 

grondwaterstroming). 

 

Overgangen naar hogere of lagere delen moeten op een kwalitatieve manier opgevangen 

worden. Ter hoogte van de plangrens moet op de bestaande maaiveldhoogte worden 

aangesloten. 

 

1.6 Conciërgewoning 

Tenzij anders vermeld, is bij gemengde bedrijvigheid per cluster van activiteiten die zich 
op minder dan 50 m van elkaar bevinden, maximaal één conciërgewoning toegelaten voor 
zover dit geïntegreerd is in het bedrijfsgebouw en de vloeroppervlakte maximaal 200 m² 
bedraagt.  
 

1.7 Overgangsbepalingen bestaande gebouwen 

Bestaande gebouwen die afwijken van de inrichtingsvoorschriften kunnen worden in stand 

gehouden en worden verbouwd binnen het bestaand volume. 

 

Bestemmingswijzigingen dienen altijd (ook binnen de bestaande volumes) in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van dit RUP. 

 

1.8 Seveso-inrichtingen 

Inrichtingen die vallen onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de 

federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 

betrokken zijn niet toegelaten. 
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2 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN 

 

Artikel 1. Zone voor gemengde functies (Ge1)  

1.1 Bestemming 

Het gebied is bestemd voor bedrijven met volgende hoofdactiviteiten: 

• Gemengde bedrijvigheid, waaronder 
o Productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen 
o Productie van energie of energierecuperatie 
o Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en 

logistiek 
o Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
o Opleiding en certificering van bedrijven 
o Creatieve industrie  
o Afvalverwerking met inbegrip van recyclage 
o Groothandel  
o Complementaire dienstverlenende bedrijven met lage 

personeelsintensiteit 

• Grootschalige leisure 

• Socio-culturele activiteiten 

• Reca, voor zover aanvullend op en ondersteunend aan één van voorgaande 
hoofdactiviteiten 

 

Op elk moment neemt gemengde bedrijvigheid minstens 50% van de totale bruto-

vloeroppervlakte in. 

 

Grootschalige leisure mag niet meer dan 50% van de totale bruto-vloeroppervlakte 

innemen. 

 

Kantoren en bedrijfsondersteunende voorzieningen zijn toegestaan voor zover ze 

ondergeschikt en gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit en het geen autonome activiteiten 

betreft. 

 

1.2 Inrichting 

1.2.1 Inrichtingsstudie 

Voor de volledige zone moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij elke 

vergunningsaanvraag worden toegevoegd. Dit geldt niet voor verbouwingen binnen het 

bestaande bouwvolume (zonder functiewijziging) en de bouw van kleinschalige constructies 

bevestigd aan bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen.  

 

De inrichtingsstudie is een document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 

op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke 

ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. In het bijzonder moeten 

volgende kwaliteitscriteria gemotiveerd worden: 

▪ het garanderen van efficiënt ruimte- en energiegebruik door het koppelen van 
gebouwen en het stapelen van functies waar mogelijk. Voor gebouwen hoger dan 30 m 
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moet aan de hand van een windonderzoek aangetoond worden dat zij geen nadelige 
impact hebben op de bestaande en geplande windmolens in het havengebied 

▪ het garanderen van flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwen met het oog op 
multifunctionele en wijzigende invullingen 

▪ het waarborgen van een goede en veilige ontsluiting voor vrachtverkeer via de 
Michiganstraat en Vosseschijnstraat 

▪ het garanderen van een toegankelijk gebied dat in de eerste plaats gericht is op fietsers, 
voetgangers en openbaarvervoergebruikers met bijzondere aandacht voor  

 de inrichting en inplanting van de hoofdingang van persoonsintensieve functies in 
relatie met de nabijgelegen voetgangersoversteek en tramhalte in de Noorderlaan 
met aandacht voor directheid, veiligheid en kwaliteit van de looproute 

 een zorgvuldige inplanting van fietsenstallingen die onder meer rekening houdt met 
veiligheid, nabijheid van aanwezige functies en een goede toegankelijkheid vanaf de 
omliggende fietsroutes en fietsoversteek op de Noorderlaan 

 een voldoende fijnmazig netwerk van fiets- en wandelroutes binnen de zone met 
aandacht voor het scheiden van langzaam verkeer van vracht- en autostromen 

▪ het kwalitatief inrichten van de strook tussen de voorgevel en het publiek domein als 
groene en/of verharde verblijfsruimte die door een zorgvuldige inrichting en 
materiaalgebruik samenhang vertoont met de inrichting van het publiek domein 

▪ het kwalitatief inpassen van reclame in de gevels 

▪ het kwalitatief inpassen van een veerkrachtige en slim gesitueerde 
blauwgroenstructuur 

▪ het creëren van een stedelijk bebouwingsfront aan de Noorderlaan met een levendige, 
toegankelijke plint met hoge beeldwaarde  

▪ het waarborgen van de leefkwaliteit door het voorzien van overlastbeperkende 
maatregelen bij functies die voor geur-, geluidsoverlast of luchtvervuiling kunnen 
zorgen  

▪ het beheersen van de externe veiligheid door gedetailleerde informatie te verstrekken 
over zowel de te verwachten hoeveelheid aanwezige personen uitgesplitst naar dag- en 
nachturen, week- en weekenddagen, als over geplande infrastructurele maatregelen 
dewelke worden genomen ter ondersteuning van het tijdig informeren, evacueren 
en/of naar een veilige plaats leiden van personen, met bijzondere aandacht voor niet-
zelfredzame groepen 

 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al 

gerealiseerd is in deze zone en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 

plangebied en omgeving. Indien de vergunningsaanvraag voorafnames doet ten aanzien 

van een aangrenzende zone, moet ook deze zone worden behandeld in de inrichtings-

studie. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 

aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

1.2.2 Gebouwen en constructies 

Gebouwen worden ingeplant evenwijdig met Noorderlaan, voor minstens 60% van de 

gevellengte op 8,5 m van de zone voor Publiek Domein.  

 

Gebouwen die worden ingeplant aan de Noorderlaan en Michiganstraat hebben een 
gemiddelde bouwhoogte van minimaal 17,0 m. 

 

Er mogen geen gebouwen en constructies worden opgericht in de op het grafisch plan 
aangeduide bouwvrije strook (Artikel 6). De aanleg van verhardingen is wel toegestaan. 
 



 _STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

  

RUP Contactzone Noorderlaan – november 2020  8 / 28 

 

1.2.3 Niet-bebouwde ruimte 

De niet-bebouwde ruimte wordt ingericht ten behoeve van toeritten, parking, 

circulatieruimten, laden en lossen, opslag en integraal waterbeheer en groenvoorzieningen 

zoals beschreven in 1.2.5. De opslagruimte dient uit het zicht van het publiek domein te 

worden onttrokken door middel van bebouwing of een constructie uit duurzaam 

gevelmateriaal.  

 

1.2.4 Parkeren 

De parkeerbehoefte wordt opgevangen op parkeervoorzieningen (in open lucht, inpandig, 

ondergronds en/of op het dak) die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden door de in 

de zone aanwezige functies.  

 

1.2.4 Ontsluiting richting Vosseschijnstraat 

Een ontsluiting naar de Vosseschijnstraat kan enkel via de Michiganstraat en/of de toegang 

die aansluit op de bouwvrije strook aan de zuidzijde van de zone (zie zone Be2). In zone Ge 

1 mogen geen rechtstreekse toegangen naar de Vosseschijnstraat worden gecreëerd.  

 

1.2.5 Integraal waterbeheer en groenvoorzieningen 

In de zone moet een aaneengesloten gebied van min. 6.000 m² worden ingericht in functie 

van groen en waterbeheer. Hierin worden open infiltratie- en buffervoorzieningen ingepast 

met hoofdzakelijk zwak hellende en onverharde oevers met natuurlijke begroeiing. De 

overige delen worden ingericht als grasland en/of beplant met inheemse struiken en 

bomen. Enkel strikt noodzakelijke verhardingen, paden voor langzaam verkeer en 

kleinschalige constructies gericht op de sociale en recreatieve functie van het groen zijn 

toegestaan. 

 

1.3 Beheer  

Van zodra binnen de zone een vergunning wordt verleend voor een functiewijziging, voor 

nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing, of voor de (her)aanleg van verharde 

ruimten, dan moeten uiterlijk bij de oplevering van de werken : 

• ook de voorzieningen voor integraal waterbeheer en groenvoorzieningen zoals 

beschreven in art 1.2.5 gerealiseerd zijn 
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Artikel 2. Zone voor gemengde functies (Ge2) – detailhandel en bedrijf

2.1 Bestemming

Het gebied is bestemd voor volgende hoofdactiviteiten:
· Gemengde bedrijvigheid, waaronder

o Productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen
o Productie van energie of energierecuperatie
o Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en

logistiek
o Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
o Opleiding en certificering van bedrijven
o Creatieve industrie
o Afvalverwerking met inbegrip van recyclage
o Groothandel
o Complementaire dienstverlenende bedrijven met lage

personeelsintensiteit
· Grootschalige detailhandel
· Grootschalige leisure
· Socio-culturele activiteiten
· Reca, voor zover aanvullend op en ondersteunend aan één van voorgaande

hoofdactiviteiten

Met grootschalige detailhandel worden winkels met minimale bruto-vloeroppervlakte van
2.000 m² en een netto-handelsoppervlakte van minimaal 1.500 m² bedoeld.

· In deelzone A geldt met betrekking tot:
o grootschalige detailhandel: winkels met hoofdzakelijk

§ Categorie 3: verkoop van planten, bloemen en goederen voor
land- en tuinbouw

§ en/of categorie 4: verkoop van andere producten,  zoals
goederen voor sport & spel, bruin- & witgoed, auto & fiets, doe-
het-zelf, wonen en automotive

zijn toegestaan. In deze handelszaken is de verkoop van goederen van
categorie 1 (voeding) en categorie 2 (goederen voor persoonsuitrusting)
ondergeschikt en beperkt tot maximaal 300 m². De totale bruto-
vloeroppervlakte detailhandel en netto-handelsoppervlakte is beperkt tot
de, op het moment van de inwerkingtreding van het RUP, vergunde
verkoopsruimten.

o grootschalige leisure: deze mag maximaal 50% van de totale bruto-
vloeroppervlakte in de deelzone innemen

· In deelzone B geldt met betrekking tot:
o grootschalige detailhandel: is niet toegestaan.
o grootschalige leisure: is toegestaan met inbegrip van aanhorigheden

· In deelzone C geldt met betrekking tot:
o grootschalige detailhandel winkels met hoofdzakelijk

§ Categorie 3: verkoop van planten, bloemen en goederen voor
land- en tuinbouw

§ En/of categorie 4: verkoop van andere producten, zoals
goederen voor sport &spel, bruin- & witgoed , auto & fiets, doe-
het-zelf, wonen en automotive
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zijn toegestaan. De totale bruto-vloeroppervlakte detailhandel bedraagt 

in deelzone C maximaal 15.000 m².  

o grootschalige leisure: deze mag maximaal 50% van de totale bruto-

vloeroppervlakte in de deelzone innemen 

Kantoren zijn toegelaten tot maximaal 1500m² bruto vloeroppervlakte per deelzone. 

 

2.2 Inrichting 

2.2.1 Inrichtingsstudie 

Voor de volledige zone moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij elke 

vergunningsaanvraag worden toegevoegd. Dit geldt niet voor verbouwingen binnen het 

bestaande bouwvolume (zonder functiewijziging) en de bouw van kleinschalige constructies 

bevestigd aan bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen.  

 

De inrichtingsstudie is een document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 

op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke 

ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. In het bijzonder moeten 

volgende kwaliteitscriteria gemotiveerd worden: 

▪ het garanderen van efficiënt ruimte- en energiegebruik door het koppelen van 
gebouwen en het stapelen van functies waar mogelijk. Voor gebouwen hoger dan 30 m 
moet aan de hand van een windonderzoek aangetoond worden dat zij geen nadelige 
impact hebben op de bestaande en geplande windmolens in het havengebied 

▪ het garanderen van flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwen met het oog op 
multifunctionele en wijzigende invullingen 

▪ het waarborgen van een goede en veilige ontsluiting voor personen- en vrachtverkeer 
via de Noorderlaan, Vosseschijnstraat en Groenendaallaan gekoppeld aan een heldere 
en samenhangende ontsluitings- en parkeerstructuur 

▪ het garanderen van een toegankelijk gebied dat in de eerste plaats gericht is op fietsers, 
voetgangers en openbaarvervoergebruikers met bijzondere aandacht voor  

 de inrichting en inplanting van de hoofdingang van persoonsintensieve functies in 
relatie met de nabijgelegen voetgangersoversteek en tramhalte in de Noorderlaan 
met aandacht voor directheid, veiligheid en kwaliteit van de looproute 

 een zorgvuldige inplanting van fietsenstallingen die onder meer rekening houdt met 
veiligheid, nabijheid van aanwezige functies en een goede toegankelijkheid vanaf de 
omliggende fietsroutes en fietsoversteek op de Noorderlaan 

 een voldoende fijnmazig netwerk van fiets- en wandelroutes binnen de zone met 
aandacht voor het scheiden van langzaam verkeer van vracht- en autostromen 

▪ het kwalitatief inrichten van de strook tussen de voorgevel en het publiek domein als 
groene en/of verharde verblijfsruimte die door een zorgvuldige inrichting en 
materiaalgebruik samenhang vertoont met de inrichting van het publiek domein 

▪ het kwalitatief inpassen van reclame in de gevels 

▪ het kwalitatief inpassen van een veerkrachtige en slim gesitueerde 
blauwgroenstructuur 

▪ het creëren van een stedelijk bebouwingsfront aan de Noorderlaan met een levendige, 
toegankelijke plint met hoge beeldwaarde  

▪ het waarborgen van de leefkwaliteit door het voorzien van overlastbeperkende 
maatregelen bij functies die voor geur-, geluidsoverlast of luchtvervuiling kunnen 
zorgen  

▪ het beheersen van de externe veiligheid door gedetailleerde informatie te verstrekken 
over zowel de te verwachten hoeveelheid aanwezige personen uitgesplitst naar dag- en 
nachturen, week- en weekenddagen, als over geplande infrastructurele maatregelen 
dewelke worden genomen ter ondersteuning van het tijdig informeren, evacueren 
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en/of naar een veilige plaats leiden van personen, met bijzondere aandacht voor niet-
zelfredzame groepen 

 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al 

gerealiseerd is in deze zone en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 

plangebied en omgeving. Indien de vergunningsaanvraag voorafnames doet ten aanzien 

van een aangrenzende zone, moet ook deze zone worden behandeld in de inrichtings-

studie. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 

aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

2.2.2 Gebouwen en constructies 

Gebouwen die ingeplant worden aan de Noorderlaan en Groenendaallaan hebben een 
gemiddelde bouwhoogte van minimaal 17,0 m. 

Er mogen geen gebouwen en constructies worden opgericht in de op het grafisch plan 
aangeduide bouwvrije strook (Artikel 6). 
 

In deelzone A worden de gebouwen aan de zijde van de Noorderlaan evenwijdig met 

Noorderlaan, voor minstens 60% van de gevellengte op 15,0 m van de zone voor Publiek 

Domein (Pu) ingeplant.  

 

In deelzone B worden de gebouwen aan de zijde van de Groenendaallaan voor minstens 

60% van de gevellengte op 19,0 m van de zone voor Publiek Domein (Pu) ingeplant.  

 

In deelzone C worden de gebouwen aan de zijde van de Noorderlaan voor minstens 60% 

van de gevellengte op 3,0 m van de  zone voor Publiek Domein (Pu) ingeplant en aan de 

zijde van de Groenendaallaan voor minstens 60% van de gevellengte op 19,0 m van de zone 

voor Publiek Domein (Pu). 

 

2.2.3 Niet-bebouwde ruimte 

De niet-bebouwde ruimte wordt ingericht ten behoeve van toeritten, circulatieruimten, 

laden en lossen, opslag en integraal waterbeheer en groenvoorzieningen zoals beschreven 

in 2.2.5. De opslagruimte dient uit het zicht van het publiek domein te worden onttrokken.  

 

2.2.4 Parkeren 

De parkeerbehoefte wordt per deelzone opgevangen op parkeervoorzieningen (in open 

lucht, inpandig, ondergronds en/of op het dak) die gemeenschappelijk gebruikt kunnen 

worden door de in de zone aanwezige functies.  

 

2.2.5 Ontsluiting richting Vosseschijnstraat 

Een ontsluiting naar de Vosseschijnstraat kan enkel via de toegang die aansluit op de 

bouwvrije strook aan de noordzijde van de zone (tussen bebouwbare zone Be 2 en Ge 2 

deelzone A) en/of de toegang nabij de grens van deelzone A en deelzone B. Bijkomende 

ontsluitingen richting Vosseschijnstraat zijn niet toegestaan.  

 

2.2.6 Integraal waterbeheer en groenvoorzieningen 

In elke deelzone A, B en C moet respectievelijk minimaal 3.500 m², 3.500 m² en 1.500 m²  in 

functie van groen en waterbeheer worden ingericht.   
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Hierin worden open infiltratie- en buffervoorzieningen ingepast met hoofdzakelijk zwak 

hellende en onverharde oevers met natuurlijke begroeiing. De overige delen worden 

ingericht als grasland en/of beplant met inheemse struiken en bomen. Enkel strikt 

noodzakelijke verhardingen, paden voor langzaam verkeer en kleinschalige constructies 

gericht op de sociale en recreatieve functie van het groen zijn toegestaan. 

 

2.3 Beheer  

Van zodra binnen een deelzone een vergunning wordt verleend voor een nieuwbouw dan 

moeten uiterlijk bij de oplevering van de werken: 

• de groenvoorzieningen zoals beschreven per deelzone in art 2.2.5 gerealiseerd zijn 
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Artikel 3. Zone voor bedrijven (Be1) 

3.1 Bestemming 

Het gebied is bestemd voor volgende hoofdactiviteiten: 

• Gemengde bedrijvigheid, waaronder 
o Productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen 
o Productie van energie of energierecuperatie 
o Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en 

logistiek 
o Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten   
o Opleiding en certificering van bedrijven 
o Creatieve industrie 
o Afvalverwerking met inbegrip van recyclage 
o Groothandel 
o Complementaire dienstverlenende bedrijven met lage 

personeelsintensiteit 
 

Kantoren en bedrijfsondersteunende voorzieningen zijn toegestaan voor zover ze onder-

geschikt en gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit en het geen autonome activiteiten betreft. 

 

Conciërgewoningen zijn niet toegelaten. 

 

3.2 Inrichting 

3.2.1 Gebouwen en constructies 

Gebouwen worden ingeplant evenwijdig met Noorderlaan, voor minstens 60% van de 

gevellengte op 8,5 m van de zone voor Publiek Domein. 

 

De inplanting en inrichting van gebouwen is gericht op efficiënt ruimte- en energiegebruik 

door gebouwen te koppelen, (neven)activiteiten waar mogelijk te stapelen en gebouwen 

flexibel en aanpasbaar te maken met het oog op multifunctionele en wijzigende invullingen.  

 

3.2.2 Niet-bebouwde ruimte 

De niet-bebouwde ruimte wordt maximaal ingericht ten behoeve van infiltratie- en 

groenvoorzieningen. Toeritten, parking, circulatieruimten en opslagruimten worden 

ingericht met waterdoorlatende verhardingen. Opslag van goederen is niet toegestaan op 

plaatsen die zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. 

 

3.2.3 Parkeren 

De parkeerbehoefte wordt opgevangen in open lucht, ondergronds en/of op het dak.  

Parkeervoorzieningen in open lucht worden tussen of achter de gebouwen geclusterd met 

het oog op gemeenschappelijk gebruik door omliggende functies. 

 

3.3 Beheer 

/  
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Artikel 4. Zone voor bedrijven (Be2) 

4.1 Bestemming 

Het gebied is bestemd voor bedrijven met volgende hoofdactiviteiten: 

• Gemengde bedrijvigheid, waaronder 
o Productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen 
o Productie van energie of energierecuperatie 
o Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en 

logistiek 
o Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
o Opleiding en certificering van bedrijven 
o Creatieve industrie 
o Groothandel 
o Complementaire dienstverlenende bedrijven met lage 

personeelsintensiteit 
 

Kantoren en bedrijfsondersteunende voorzieningen zijn toegestaan voor zover ze onder-

geschikt en gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit en het geen autonome activiteiten betreft. 

4.2 Inrichting 

4.2.1 Inrichtingsstudie 

Voor de volledige zone moet een globale inrichtingsstudie worden uitgewerkt en bij elke 

vergunningsaanvraag worden toegevoegd. Dit geldt niet voor verbouwingen binnen het 

bestaande bouwvolume (zonder functiewijziging) en de bouw van kleinschalige constructies 

bevestigd aan bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen.  

 

De inrichtingsstudie is een document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 

op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke 

ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. In het bijzonder moeten 

volgende kwaliteitscriteria gemotiveerd worden: 

▪ het garanderen van efficiënt ruimte- en energiegebruik door het koppelen van 
gebouwen en het stapelen van functies waar mogelijk. Voor gebouwen hoger dan 30 m 
moet aan de hand van een windonderzoek aangetoond worden dat zij geen nadelige 
impact hebben op de bestaande en geplande windmolens in het havengebied 

▪ het waarborgen van een goede en veilige ontsluiting voor vrachtverkeer via de 
Noorderlaan en Vosseschijnstraat 

▪ het garanderen van een toegankelijk gebied voor fietsers en wandelaars met bijzondere 
aandacht voor  

 de inrichting en inplanting van de hoofdingang van persoonsintensieve functies in 
relatie met de nabijgelegen voetgangersoversteek en tramhalte in de Noorderlaan 
met aandacht voor directheid, veiligheid en kwaliteit van de looproute 

 een zorgvuldige inplanting van fietsenstallingen die onder meer rekening houdt met 
veiligheid, nabijheid van aanwezige functies en een goede toegankelijkheid vanaf de 
omliggende fietsroutes en fietsoversteek op de Noorderlaan 

 een voldoende fijnmazig netwerk van fiets- en wandelroutes binnen de zone 

▪ het kwalitatief inrichten van de strook tussen de voorgevel en het publiek domein als 
groene en/of verharde verblijfsruimte die door een zorgvuldige inrichting en 
materiaalgebruik samenhang vertoont met de inrichting van het publiek domein 

▪ het kwalitatief inpassen van reclame in de gevels 

▪ het kwalitatief inpassen van een veerkrachtige en slim gesitueerde 
blauwgroenstructuur 
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▪ het creëren van een stedelijk bebouwingsfront aan de Noorderlaan met een levendige, 
toegankelijke plint met hoge beeldwaarde  

▪ het waarborgen van de leefkwaliteit door het voorzien van overlastbeperkende 
maatregelen bij functies die voor geur-, geluidsoverlast of luchtvervuiling kunnen 
zorgen  

▪ het beheersen van de externe veiligheid door gedetailleerde informatie te verstrekken 
over zowel de te verwachten hoeveelheid aanwezige personen uitgesplitst naar dag- en 
nachturen, week- en weekenddagen, als over geplande infrastructurele maatregelen 
dewelke worden genomen ter ondersteuning van het tijdig informeren, evacueren 
en/of naar een veilige plaats leiden van personen, met bijzondere aandacht voor niet-
zelfredzame groepen 

 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al 

gerealiseerd is in deze zone en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 

plangebied en omgeving. Indien de vergunningsaanvraag voorafnames doet ten aanzien 

van een aangrenzende zone, moet ook deze zone worden behandeld in de inrichtings-

studie. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een 

aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

4.2.2 Gebouwen en constructies 

Gebouwen worden ingeplant evenwijdig met Noorderlaan, voor minstens 60% van de 

gevellengte op 8,5 m van de zone voor Publiek Domein (Pu). 

 

Gebouwen die worden ingeplant aan de Noorderlaan hebben een gemiddelde 
bouwhoogte van minimaal 17,0 m. 
 

Er mogen geen gebouwen en constructies worden opgericht in de op het grafisch plan 
aangeduide bouwvrije strook (Artikel 6). 
 

4.2.3 Niet-bebouwde ruimte 

De niet-bebouwde ruimte wordt ingericht ten behoeve van toeritten, parking, 

circulatieruimten, laden en lossen, opslag en integraal waterbeheer en groenvoorzieningen 

zoals beschreven in 4.2.5. De opslagruimte dient te worden onttrokken uit het zicht van het 

publiek domein.  

 

4.2.4 Parkeren 

De parkeerbehoefte wordt opgevangen op parkeervoorzieningen (in open lucht, inpandig, 

ondergronds en/of op het dak) die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden door de in 

de zone aanwezige functies.  

 

4.2.5 Ontsluiting richting Vosseschijnstraat 

Een ontsluiting naar de Vosseschijnstraat kan enkel via de toegang die aansluit op de 

bouwvrije strook aan de noordzijde van de zone (tussen bebouwbare zone Ge 1 en Be 2) 

en/of de toegang die aansluit op de bouwvrije strook aan de zuidzijde van de zone (tussen 

bebouwbare zone Be 2 en Ge 2 deelzone A). Bijkomende ontsluitingen richting 

Vosseschijnstraat zijn niet toegestaan.  
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4.2.6 Integraal waterbeheer en groenvoorzieningen 

In de zone moet een aaneengesloten gebied van min. 6.000 m² worden ingericht in functie 

van groen en waterbeheer. Hierin worden open infiltratie- en buffervoorzieningen ingepast 

met hoofdzakelijk zwak hellende en onverharde oevers met natuurlijke begroeiing. De 

overige delen worden ingericht als grasland en/of beplant met inheemse struiken en 

bomen. Enkel strikt noodzakelijke verhardingen, paden voor langzaam verkeer en 

kleinschalige constructies gericht op de sociale en recreatieve functie van het groen zijn 

toegestaan. 

 

 

4.3 Beheer 

Van zodra binnen de zone een vergunning wordt verleend voor nieuwbouw, dan moeten 

uiterlijk bij de oplevering van de werken: 

ook de groenvoorzieningen zoals beschreven in art 4.2.5 gerealiseerd zijn: de 

minimaal te realiseren oppervlakte wordt berekend a rato van de oppervlakte van 

het perceel waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.  
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Artikel 5. Zone voor publiek domein (Pu) 

5.1 Bestemming 

De zone is bedoeld voor de aanleg van de publieke ruimte waaronder wegenis.  

 

5.2 Inrichting 

Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg en het onderhoud 

van de publieke ruimte en wegenis en de daarbij horende infrastructuur zoals onder meer 

parkeervoorzieningen, fietspaden, groenaanleg en straatmeubilair. 

 

Bij de inrichting van de zone voor publiek domein moet rekening worden gehouden met de 

noodzakelijke verkeersfuncties (verbinden en/of verzamelen en/of ontsluiten). 

 

Verplaatsbare of vaste constructies ondersteunend aan het publiek functioneren van de 

ruimte zijn toegestaan. Deze constructies dienen te voldoen aan de redelijke eisen van 

welstand, in harmonie met de aanleg van de zone.  

 

5.3 Beheer 

/ 
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Artikel 6. Bouwvrije strook - overdruk 

Aan gebouwen in deze zone zijn enkel instandhoudingswerken en verbouwingen binnen het 

bestaand volume toegestaan (al dan niet in combinatie met een functiewijziging). 

Uitbreidingen, herbouw en nieuwbouw is niet toegestaan. 

 

De bouwvrije strook kan gedeeltelijk ingericht worden in functie van parkeren indien 

gekoppeld aan de realisatie van een beeldbepalende groenstructuur. 

 

 

Artikel 7. Hoogspanningsleiding - overdruk 

In het gebied , aangeduid met deze overdruk, zijn alle handelingen toegelaten voor de 

aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar 

aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor een hoogspanningsleiding en 

aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur aangegeven 

bestemming. 

 

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, de 

exploitatie en wijzingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden 

gebracht. 
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3 TERMINOLOGIE 

Aaneengesloten bebouwing 

Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw minstens twee gemene muren of wachtgevels 

of een combinatie van beide heeft.  

Algemeen belang 

Omstandigheden die geacht worden tot het belang te strekken van iedereen en/of voor 

iedereen van belang te zijn zoals zaken met betrekking tot milieu, gezondheid of veiligheid. 

Onder werken van algemeen belang kan de aanleg van groene en verharde openbare 

ruimte, nutsleidingen, gebouwen voor openbaar nut of noodzakelijke infrastructuurwerken 

verstaan worden.  

Bedrijf 

Activiteiten van een vennootschap of een éénmanszaak beperkt tot handel, 

dienstverlening, uitoefenen van een ambacht of industriële activiteiten. 

Bedrijfsgebouw 

Gebouw dat bestemd en geschikt is om onderdak te bieden aan een bedrijf. 

Bedrijfsverzamelgebouw 

Gebouw dat bestemd en geschikt is om onderdak te bieden aan verschillende 

ondernemingen in één samenhangend gebouw. 

Beeldkwaliteit 

De kwaliteit van de verschijningsvorm van een gebouw, een object of een omgeving of het 

samenstel daarvan. Het gaat in hoofdzaak om het uitzicht en de onderlinge samenhang 

tussen de bebouwde en onbebouwde ruimtelijke elementen. Het uitzicht en de samenhang 

worden enerzijds bepaald door de vormelijke kwaliteiten van de bebouwing (volumes, 

schaal, fijnkorreligheid, ritme, kleur) en van de onbebouwde ruimte (stratentracé, pleinen, 

enz.) en anderzijds door ervarings- en waarnemingsaspecten (de kwaliteit van zichten, 

geluiden of stilte, gevoel voor veiligheid, herkenbaarheid, herbergzaamheid, enz.). 

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. 

Beplanting 

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

kruidachtigen en bomen. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 _STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

  

RUP Contactzone Noorderlaan – november 2020  20 / 28 

 

Bestemming 

De bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch wordt vastgelegd. Een 

bestemming duidt één of meer gebruiksfuncties aan voor een bepaald gebied. 

Bouwhoogte 

Hoogte gemeten vanaf het straatniveau tot aan het hoogste punt van het gebouw, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals technische ruimten, 

schoorstenen, antennes, liftkokers … 

Bouwlaag 

Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of 
nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met 
inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting van de kelder en zolder.  

Bouwlijn 

Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan worden; de 

grens van de bouwperimeter. 

Bouwvrije strook 

Strook die over de gehele diepte bestaat uit een onbebouwd terreinoppervlakte. 

Bouwzone 

Op het grafisch plan aangegeven oppervlakte, begrensd door de bouwperimeter. Gebied 

waarbinnen mag worden gebouwd. 

Bruto-vloeroppervlakte 

De bruto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bruto-vloeroppervlakten van 

alle vloerniveaus. 

Vloerniveaus zijn bij voorbeeld verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond, 

verdiepingen boven de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen, 

dakterrassen, zolders. 

De bruto-vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan het 

gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. 

Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend. 

De oppervlakte van trappen, liften en installatieschachten dienen op elk vloerniveau tot de 

bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend. 

Niet tot de bruto-vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van: 

• hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,5 
m² 

• hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende 
nissen, groter dan 0,5 m² 

• hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²; 

• schalmgaten en vides groter dan 4 m² 

• holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde 
van het gebouw 
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• kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel 
uitmaken van het gebouw met een hoogte van ten minste 1,5 m; 

• daken en dakterrassen 

• terrassen 

• open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw 

• ondergrondse parkeergarages 

• halfondergrondse parkeergarages 

Café 

Handelszaak waar hoofdzakelijk drank wordt verkocht om ter plaatse te worden genuttigd. 

Conciërgewoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het 

gebouw of het terrein, noodzakelijk is. 

Constructie 

Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithangbord, 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. 

Creatieve industrie 

Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van menselijke 
creativiteit voor de creatie van economische, symbolische en maatschappelijke 
meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de waardeketen (creatie, 
productie, verspreiding en consumptie). Het gaat om de sectoren mode; muziek; design; 
architectuur; communicatie, pr & reclame; gedrukte media; beeldende kunst; gaming; 
nieuwe media; podiumkunsten; cultureel erfgoed & patrimonium en de audiovisuele 
sector.  

Detailhandel 

Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De 
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 
consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van levering 
behoort tot detailhandel.  

 

Detailhandelsbedrijf 

Bedrijf dat fysieke goederen voor persoonlijk gebruik levert aan de consument. De 

detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 

consument. Ook het opslaan van de goederen op de plaats van verkoop of op de plaats van 

levering behoort tot detailhandel.  

 

Doorsteek 
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Publiek toegankelijke verbinding voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

Doorwaadbaar 

Een terrein is doorwaadbaar wanneer er meerdere toegankelijke doorgangen zijn in 

verschillende richtingen door het terrein.  

Duurzaam materiaal 

Bouwfysisch verantwoord en bestendig materiaal. Het gebruik en de productie van het 

materiaal voldoen bovendien in voorkeursvolgorde aan volgende principes: 

• het voorkomen van onnodig materiaalgebruik 

• het gebruik van gezonde en milieuvriendelijke materialen uit onuitputtelijke 

grondstoffen 

• het gebruik van materialen uit eindige grondstoffen die goed scoren op vlak van 

milieu en gezondheid 

Duurzame ontwikkeling 

Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee 

voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun 

behoeften te voorzien. 

Functie 

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

Functiewijziging 

Het wijzigen van de hoofdfunctie van een vergund gebouw waarvoor het nieuwe gebruik 

bestaat uit het te koop of in ruil aanbieden van goederen of diensten 

Gebouw 

Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier 

buitenmuren en/of scheimuren, een fundering en een dak. 

Gelijkvloers 

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

 

Gevel 

Buitenmuur van een gebouw. 

Groen 

Onverhard, waterdoorlatend, onbebouwd en begroeid oppervlakte 

 

Groothandel 
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Bedrijf dat voor eigen rekening en risico goederen verhandelt die buiten de eigen 

onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (niet-consumptieve) afnemers 

worden afgeleverd. 

Grootschalige leisure 

Commerciële vorm van vrijetijdsbesteding in speciaal of mede daarvoor ontwikkelde 

accommodatie. Hiertoe behoort ook sport en dagrecreatie. 

Handel 

Het kopen en verkopen van goederen, diensten en/of energie. 

Handelsruimte 

Ruimte waar handel wordt gedreven. 

Hemelwater 

Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

Herbouw 

Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een 

constructie afbreken en/of het verwijderen van de vloerplaten, en binnen het bestaande 

bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie 

bouwen.  

Hoofdfuncties 

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

Hoogstammige boom 

Boom die op 1m hoogte een stamomtrek heeft van de dikste stam van minstens 100cm. 

Hoogstammige fruitbomen worden gelijkgesteld met hoogstammige bomen.  

Infiltratievoorziening 

Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. 

Inheemse beplanting 

Gewas dat bestaat uit plantensoorten waarvan Vlaanderen in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied ligt. 

Kantoor 

Bedrijf waar als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd met 

een hoofdzakelijk beheers- en administratief karakter en een hoge personeelsdensiteit.  

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

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. 

Nutsvoorziening 

De elektriciteitsvoorziening, infrastructuur voor zuivering van afvalwater, infrastructuur 

voor verwerking van afval, gasvoorziening, watervoorziening, communicatie-infrastructuur. 

Ondergeschikte bestemming 

Alle bestemmingen, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied. 

De specifieke beperkingen van de ondergeschikte bestemming moeten samen met de 

hoofdbestemming vermeld worden.  

Onderhouds- en instandhoudingswerken 

Werken die het ongewijzigd gebruik van het gebouw voor de toekomst veilig stellen door 

het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 

onderdelen.  

Open bebouwing 

Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw geen gemene muur of wachtgevel heeft. 

Overdruk 

Een voorschrift dat supplementair geldt voor een bepaald perceel en primeert boven de 

strijdige voorschriften van de bestemmingszone waarin het perceel zich bevindt. 
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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. 

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 domein 

Ruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

Reca 

Horeca met uitsluiting van hotelfuncties, kleinschalige verblijfsaccommodatie en overlast-

creërende imagoverlagende handelszaken. Onder reca wordt ook accommodatie verstaan 

voor feesten en congressen.  

Recreatieve voorziening 

Ruimte waar in hoofdzaak activiteiten van recreatieve aard worden aangeboden.  

Stadslandbouw 

Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in de vorm van verticale 

landbouw, dakboerderijen of volkstuinen. Onder stadslandbouw valt ook veeteelt en de 

kweek van vissen voor consumptie. 

 

Ook aan de stadslandbouw verwante bedrijven kunnen toegelaten worden voor zover hun 

aanwezigheid nuttig of nodig is voor het goed functioneren van het stadslandbouwbedrijf 

of de stadslandbouwbedrijven. Dit betekent dat er een directe en uitsluitende relatie moet 

bestaan met de aanwezige landbouwteelt door afname of toelevering van diensten of 

producten. Ook de opslag en verwerking van landbouwproducten kan worden toegelaten.  

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. Als de uitbreiding meer dan de helft van de bestaande oppervlakte 

is, wordt het beschouwd als nieuwbouw.  

 

 

 

Verbouwen 
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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 mogelijks de 

waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt. 

 

Voorgevel 

Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst. 

Voorgevelbouwlijn 

Lijn waarop een voorgevel van een gebouw is geplaatst of geplaatst kan worden. De 

voorgevelbouwlijn valt samen met de rooilijn als er geen voortuinstrook aanwezig is. Anders 

is de voorgevelbouwlijn de grenslijn tussen de voortuinstrook en de bouwstrook.  

Voortuinstrook 

Strook grond tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn. 

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. 

Zonegrens 

Grens van een bestemmingszone. 
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Filip Smits regisseur stadsprojecten
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