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1 ZONE VOOR VERBLIJFSRECREATIE. 

1.1 Bestemmlngsomsdnljvlng. 

Een zone voor hotelaccommodatie en vakantieverblijven met een verweyen
heid van recreatieve voorzieningen zoals tennis-eo voetbalterrein en, onder
steund door ontsluiting van de zone, voorzieningen voorparkeergelegenheid 
en een landschappelijke indchtii!g van bet t.errcin. · 

1.2 StedenboUwkundige voor.sd1riften. 
.·. 

1.21 DEELZONE A: 

1.2.1.1 Bestemmin9 

De bestendiging enlofverbonw van eengezinswoningen bestemd voor perma
nent of tijdeliJle verblijf. Bestaande collectieve verblijven kunnen enkel wor
den behouden en! of gerenoveerd, bijkomende coll.ectieve verblijven zijn ver
boden. 

Het oprichten van bijkomendewoningè:n is verboden, bestaande woningen 
kunnen worden herbouwd op dezelfde plaats en mits in acht name van de 
maximale vohlmes. 

Toegangswege~ parkeervoorzieningen en terreinen voor sportbeoefening in 
opcn·lucht. · · 

Minimaal4QO/o van de zoneoppervlakte elient te worden voorzien van groen
aanleg. 

In de tweekleurig gearceerde deelzone zijn, behalve de bestaande 
woo.nJverblijfsgelegenheid, geen nieuwe constructies toegelaten. 

I .2.1.2 80(JV('Io/umes: 

De bestaande bebouwde woningen (verblijf/woning voor 1 ~)kunnen 
worden bestendigd waarbij de bestaande volumes met ma.ximaal20% mogen 
worden uitgebreid De:ze uitbreiding is eenmalig. De volume-uitbreiding mag 
geen aanleiding zijn tot de uitbreiding van de terreinbezetting met meer dan 
20%. 

De bestaande bebouwing in functie van collectieve verblijven mag worden in 
stand gehouden e.nJof gerenoveerd zonder votume-:uitbreiding. Bij afbraak 
van de gebouwen dj enen de terreinen gevoegd te worden bij de aanleg van 
zone lA. 

· • Plaatsing ten opzichte van de rooilijn en de kavelgrenzen: 

Ten opzichte van de Rodebergstraat dient een bouwvrije afstand van min
stens 8 m te worden gerespecteerd. 

~ 
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De afstand van elke gevel tot de perceelsgrens bedraagtmin.2m. behalve in 
geval van gekoppelde woningen waar de afstand 0 m bedraagt aan de zijde 
waar gekoppeld wordt. 

1.2.1.3 Olmenslonering constructles en vormgeving 

Bouwhoogte:de huidige hoogtes gelden als referentie bij ewntuele herbouw; 
hierbij geldteen absoluut :maximum van twee bouwlagen met een maximale 
kroonlijsthoogte van 6m en een maximale nokhoogte van 12 m 

Dakvorm 

De dakvorm is vrij. 

Bij geschakelde-gekoppelde bebouwing en in geval van verschillende dak
vorm of verschillende bouwhoogtezullen arcbitecturnle overgangen de har
monie in de nabije omgeving ondersteunen. Bij ongelijke aansluiting-dienen 
alle zichtbare geveldelen te worden afgewerkt. De aan&luitingsaspcx:ten die
nen bij vergunningsaanvragen in detail te worden uitgewerkt waarbij de over
gangen tussen de v·erschilleode bouwhoogtes met bijzondere zorg worden 
uitgewerkt. 

• Gevels en daken 

Vrije keus voor zover de kleuren en de materialen de beeldvorming van de 
omgeving ondersteunen of er positief mee contrasteren. De materiaalkeuze 
dient esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen. 

Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de gemeenschappelijke perceelsgrens 
dienietdoor een bonwdeeJ worden bedektin hetzelfde gevcbnateriaal als de 
straatgevel worden uitgevoerd. 

1.2.2 DEEUONE B. 

1.2.2.1 Bestemming 

Verl>lijfsaccommodatie, hotel, restaurant en bijbehorende ondersteunende 
functies (met uitsluiting van detailhandel) metinbegrip van de volledige om
gevingsaanleg. 

Het bestaande gebouw en volume van hotel-restaurant Kosmos dient in zijn 
totaliteit te worden behouden. Renovatiewerken in functie van behoud enlof 
revitaliseringzijn toegelaten. 

1.2.2.2 Bebouwbare oppervlakte. 

De totale grondinname door gebouwen mag binnen de zone niet meerdan 
400o nr bedragen. 

• Plaatsing ten opzichte van de zonegrenzen: 

De bebouwing moetminimum twee meter van de zonegrenzen worden ver
wijderd. 

In bijkomende orde dient ten opzichte van de valleirand (noordelijke zone
grens) een bouwvrije afstand van minimaal 5 m te worden gerespecteerd 
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Plaatsing ten opzichte van het hotel KoMlO-s f 
Bij de inplanting van nieuwe bebouwing dient het waardevol karakter van het I! 
hotel Kosmos te worden gerespecteerd. Dit betekent dat bij de inplanting van 
nieuwe bebouwing dient rekeni.ng te worden gehoudèn met de eigenheid van 
de directe omgeving ''art het hotel Kosmos. 

1.2.23 Dimensloneling constructles en vormgeving. 

• Bouwhoogtebepalingen 

De bouwhoogte van nieuwe bebouv.ing wordt beperktdoor de hoogtelijn van 
113,50 m T.A. W. In functie van een gevarieerd volumespel dienen de hoogtes 
te evolueren onder deze! hoogtelijn waarbij maximaal wordtrekening gehou
den met de terreinhellingen. De differentiatie in bouwhoogtes zal geWJ.tiseerd 
worden l?ij elk nieuwbouwproject waarbij IllliXÎmaal50% per gebouw dezelf
de hoogte mag hebben en de.rest van het gebouw minstcii.s 1 m hoogteverschil 
dient te vertonen.ln functie van.keldemûmte en een ondergrondse garage 
zijn ondergrondse bouwlagen toegdnten voor zover dit geen verregaande 
verstoring van de. geologjsebe lagen en de waterhuishoudirig in het gebied 
veroorzaakt. 
In functie van het realiseren van een uillijkpunt is het realiseren van een to
:renvolume met grotere bouwhoogte toege1aten voor ·zoverre-het torenvolume 
ruimtelijk. landschappelijk en architecturaal ondersteunend is voor de site, 
zodanig wordt ingeplant dat het Kosmoshoofdgebouw niet wordt gedomi
n.eerd en dat de oppervlakte beperkt wordt tot maxi:maul360 m'. De-verhou
ding van de toren dient zodlllrig gekozen dat de impact op het landschap be
perkt blijft en dit door het volume compact te houden. De maximale hoogte 
van het torénvotume, met uitzondering van eventuele lli.'U:ókeiS, trappenbuis 
en/of open borstwering. wordt begrensd door de hoogtelijn 120,50 m T.A.W. 

• Gevels en daken. 

Het centrale toréllvvluwe van 'Kosmos' en de lichthellende dakvorm van 
'Boskant> moeten worden behouden . 

De materiaalkeuze voor gevels en daken bij de renevaties moet bestaan uit 
duurzame materialen. Indien de verwerking van terplaatsegewonnen ijzer
bondende zandsteen, financieel, technisch en praktische b2albaar i.s, wordt 
voorkeur gegeven aan de verwerking ervan in de architectuur van het nieuw
bouwcomplex. 

De materiaalkeuze bij nieuwbouw moet estbetisch·verantwoord en duurzaam 
zijn voor de omgeving. Hierbij .is het gebruik van opvallend!! kleuren (felle 
kleuren zoals geel. blauw.wit, etc.) niet toegelaten voor de gevelafwerking 
maar wordt geopteerd voor grijstinf,e.n die vervagen in het landschap. 
De ijzerhoudende zandsteen die vrijkomt bij het graven van funderingen 
moet worden geïntegreerd in de afWerking van h<!t gebouw eniof bet toren vo
lume. 

1.;>_3 NIET SESO'JWDE OPretVLAK'TE OcELZCNF. A EN 3: 

1.2.3.1 Algemenebepa/ln9. 

Bij realisatie van nieuwbouWprojecten moet pervakantieverblijf minstens één 
parkeerplaats worden voorzien binnen de zone voor verblijfsrecreat:le: 

~ GrontmiJ Versehave 
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Binnen de gearceerde deelzone zoals aangeduid op het grafisch plan; mogen 
enkel de bestaande gebouwen in stand gehouden worden, gerenoveerd of 
herbouwd op dezelfde plaats waarbij het volume met niet meer dan 20% mag 
uitbreiden: Nieuwe constructies en/ of verhardingen binnen deze zone zijn niet 
toegelaten. 

1.2.33 Parkeergelegenheid. 

Onafhankelijk van de algemene bepaling 1.2.3.1 moet een parking voor be
zoekers worden aangelegd met een totale capaciteit van mi.nirnaal50 par
keerplaatsen, waarvan minima.a.l. 30 gegroepeerd binnen deelzone lA('). 

Parkeerplaatsen, vrijliggend of geconcentreerd, moeten worden geïntegreerd 
in de landschlJ,ppelijkeaanlegvan het terrein betzij in deelzone IA oflB. 

De verhardingmoet bestaan uit waterdoorlatend materiaal waarbij voldoen
de aandacht moet uitgaan naar een optimale afwatering van bet terrein. 

Bij de aanleg van gegroepeerde parkeervoorzieningen aansluitend bij de Ro
de bergstraat dient een voldoende groenscherm te worden aangelegd zodat de 
geparkeerde voertuigen niet zichtbaar zijn van op de Rodebergstraat. 

7 .2.3.4 Bepfantingen: 

Uitheemse beplantingen, met uitzondering van nitheemse boomsoorten, 
worden toegclaten in de tuinen nabij de bebouwing. De perceelsranden die
nen steeds omgeven door hagen bestaande ujtstreeke.igen en standplaats ge-. 
bonden plantmateriaal 

Hagen of struwelen kunnen worden aangeplant tot op de perceelsgrens. 

1.2.4 SPEOFlEKE VOORSOlRIFfEN 

A.De afvalwater van de bebouwing binnen deelzone B moet binnen de zone 
voor verolijfsrecreatie voorzien worden Yan een eigen zuiverin~ysteem. Bio
logische afvalwate:tzuivering op eigen terrein wordt toegelaten ·mitll een land
schappelijke aanpak en integratie van de zuiveringsinstallaties. 

Bij grondige renovatie of bij herbonwen in ded..Göoe A dient bet afvalwater op 
eigen terrein te worden gezuiverd termj kan worden aangesloten op een col
lectieve waterzuivering. 

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de 7..one dient 
voor het betreffende gebouw de problematiek: van het afvalwater mee behan
deld te worden. 

De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning binnen de zone dient 
steeds gekoppeld te worden aan een inrichtingsplan dat minstens volgende 
elementen bevat; 

- de landschappelijke aanleg en de voorgestelde beplanting 

- de inplanting van de eventuele gebouwen, bun toegankelijkheid en de 
aanpalende verhardingen 



f 

L. 

~·· 

de toegankelijkheid voor hulpdiensten en é!e vciligheidsmnatrcgelen 

de inplanting en aanleg van de verschillende recreatieve activiteiten 

de parkeervoomeningen en de manier waarop.ze land3chappclijk 
worden geïntegreerd 

de manier waarop wordt omgegaan met waterzuivering 

;f GrootmiJ Ve!Sd'><M• 
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2 ZONE VOOR SPORTACCOMMODATIE. 

2.1 Bestemmlngsomschrljvlng. 

Deze zone is bestemd voor de actieve recreatie onder de vorm van voetbal
veldjes en een recreatiefzwembad waarbij de nodige voorzieningen zoals een 
cafetaria en ligweiden kunnen worden voorzien. Bebouwing wordt beperkt 
tot de~~ gekJeurele deelzones. 

2.2 Stedenbouwkundige voorschriften. 

2.2.1 DE BEBOUWDE OPPERVlAKTE. 

2.2.1.1 Bebouwboreoppe!VIakte. 

De uitbreiding van de bestaande bebouwing wordt toegelaten tot het dubbele 
van de huidig bebouwde oppervlakte. 

2.2.1.2 Bouwhoogte en dal<vorm. 

De maximale bouwhoogte wordt beperkt tot Sm. 

Uitsluitend licht hellende daken cfr. 'Boskant> en platte daken worden toege
laten. Bij het gebruik van licht hellende daken moet het dak: afbellen naar het 
noorden. 

2.2.1.3 Materiaalgebruikvan gevels en daken. 

Bij de keuze van materialen wordt een maximale trnnsparantie nagestreefd 
waarbij reflecterende materialen worden vermeden. De materiaalkeuze zal 
7.odanig zijn dat er geen industrieel karakter of grootschaligheid ontstaat. 

2.2.2 DE NIET 8fBOUWDE OPPEIMAKTE. 

Binnen deze zone wordt geen parkeergelegenheid toegelaten, behalve voor 
toelevering, onderboud en hulpdiensten. 

Het terrein dient Jandschappelijk te woroen ingericht. in functie V?.n de recrea
tieve voomeningen waarbij de tweekleurig gearceerde deelzone vrij blijft van 
bebouwing en bijkomende verhardin.gen. Binnen deze deelzone dient tevens 
betnodige groen te worden aangelegd teneinde de landschappelljkè inldeding 
te verzekeren. 

22.2.1 Verhardingen. 

Aansluitend bij de bestaande bebouwing en de mogelijke uitbreidingen wor- . 
den verhardingen toegelaten in functie van een terras bij de cafetaria en toe
gankelijkheid. 

In de gearceerde deelzones zijn, met uitsluiting van de voetwegen, geen bij
komende verh.ardingen toegelaten. 

~ Gtantmij Versehave 
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De ligweiden moeten voldoende ruimte voorzien en moeten bestaan uit gras .. 
Enkel in speelruimten is een gcïntegreerdè vorm van halfverharding of valon
dergrond (beveiliging tegen vallen voor kinderen) toegelaten . 

2.2.2.2 Beplantingen. 

Beplantingen in de omgeving van het zwembad en de ligweiden hebben een 
functioneel belang. Hiermee wordt bedoeld dat. aan de hand van de beplan
ting ligweiden kunnen worden afgeschermd· of de beplanting de bezoeker 
naar de juiste geb.icdc:n kan begeleiden. 

De beplanting moet worden uitgevoerd in streekeigen en standplaatsgebon
den soorten en moet het karakter van de omgeving versterken. 

2.2.3 SPEOFIEKE VOORSOiRIFTEN 

Bij grondige renovatie, bij nieuwbouw of bij herbouwen dient het afval\\-ater 
op eigen terrein te worden gezuiverd tenzij kan worden aangesloten op een 
collectieve waterzuivering. 

2.2.4 IMchtingsplan 

De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning binnen de zone dient 
steeds gekoppeld te worden aan een inrichtingsplan dat minstens volgende 
elementen bevat: 

de landschappelijke aanleg en de voorgestelde beplanting 

de inplanting V" ..lil de eventuele gebouwen, hun toegankelijlche.id en de 
aanpalende verhardingen 

de toegantelijk:heid voor hulpdiensten en de veiligheidsmaatregelen 

de inplanting en aanleg van de verschillende .recreatieve activttciten 

de manier waarop wordt omgegaan met waterzuivering 
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3 ZONE VOOR BOS. 

3.1 Be5temtningsomsdtrljvlng. 

Zone bestemd voor het behoud en de versterking van de aanwezige bossen 

3.2 Stedenbouwkundige voorschriften. 

3.2.1 Beplantingen. 

Bij het vervangen van zieke of dode planten of bij het versterken v-.m de aan· 
wezige bossen moet.worden gekozen voor een streekeigen en 
standplaatsgebonden plalitenassortiment dat aansluit bij de aanwezige 
beplanting. 
3".2..2 . ·v~árdingen. 

Het betreft uitsluitend de vcrharding van wandel - en fietspaden die moeten 
bestaan uit waterdoorlatende materialen. 

3.2.3 SPECIAEKE VOORSOiRIFTEN 

Het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing binoen de 
zone. 

.S GNntmiJ Versehave 
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