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figuur 01: situering - topografische kaart 
(1997 - NGI)
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1 Toelichtingsnota

1.1 Situering

Het plangebied maakt deel uit van het Beneluxpark op Hoog-Kortrijk, dat ligt op het 
grondgebied van de stad Kortrijk ten zuiden van de autosnelweg E17.

Het plangebied wordt begrensd door: 
• ten westen: de Panoramaweg
• ten noorden en ten oosten: de nieuw aangelegde straat ‘Beneluxpark’
• ten zuiden: perceelsgrens in het verlengde van de nieuw aangelegde straat 

‘Beneluxpark’.

1.2 Bestaande toestand

Op de panoramische luchtfoto bovenaan (oriëntatie: het noorden bovenaan) ziet men:
• diagonaal: de Beneluxlaan en rechts de nieuwe rotonde met de Doorniksesteenweg
• centraal (rechts): de nieuwe vestiging van de grootschalige detailhandel in 

sportartikelen (Decathlon) en daaronder de eerste nieuwe kantoorgebouwen langs 
de nieuwe straat Beneluxpark

• centraal (links): het plangebied, gelegen tussen de nieuwe straat Beneluxpark en de 
Panoramaweg (begrenzing is aangeduid met rode streepjeslijn)

• bovenaan: het nieuwe waterbufferbekken en erboven de Kinepolis en Xpo Kortrijk
• links: de bestaande kantorenzone van het Kennedypark met ondermeer de 

vestigingen van Barco, SD Worx,...

De panoramische luchtfoto onderaan (oriëntatie: het zuiden bovenaan) geeft een 
identiek, gespiegeld beeld vanuit het zuiden. 

foto boven: panoramische luchtfoto naar het noorden gericht

foto onder: panoramische luchtfoto naar het zuiden gericht



stad Kortrijk, Beneluxpark kantorenzone A2 Leiedal, september 20166

schaal:

0 50 10025 Meters

1:10,000

plangebied

STAD KORTRIJK
Beneluxpark

gewestplan

Legende

agrarische gebieden

landschappelijk waardevolle
agrarische gebieden

gebieden voor gemeenschaps-
voorzieningen en openbaar nut

industriegebieden

milieubelastende industrieënII

woongebieden

parkgebieden

ambachtelijke bedrijven en kmo's

woongebieden met landelijk karakter

woonuitbreidingsgebieden

gemengd woon en industriegebied

reservegebied voor beperkte
industriële uitbreiding

natuurgebieden

bosgebieden

P

N

ontginningsgebiedenC

dienstverleningsgebieden
regionale gemengde zone voor
diensten en handel

T bufferzones

RD

woonpark

uitbreiding van ontginningsgebied
grondkleur agrarisch gebied

wetenschapspark

schaal: 1:10.000

Legende

figuur 02: juridische toestand - gewestplan



7stad Kortrijk, Beneluxpark kantorenzone A2Leiedal, september 2016

1.3 Juridische toestand

In de gewestplanwijziging van 6 juli 2001 heeft het plangebied de bestemming 
“regionale gemengde zone voor diensten en handel” gekregen. Voor deze 
bestemming gelden de volgende voorschriften:

“Een regionale gemengde zone voor diensten en handel is uitsluitend bestemd 
voor de vestiging van dienstverlenende activiteiten en handelsactiviteiten waarvan 
de functie verder reikt dan het gemeentelijke vlak en waarvan de vestiging in 
het woongebied om ruimtelijke redenen niet aangewezen is. Tot de toegelaten 
activiteiten behoren ondermeer niet-loketgebonden kantoren en administratieve 
gebouwen, centra voor vorming, herscholing en bijscholing exclusief dagonderwijs, 
grootschalige culturele infrastructuur zoals evenementenhal, bioscoopcomplex, 
groothandel en detailhandel voor zover dit gebeurt in winkeleenheden die 
architecturaal en functioneel een samenhangend geheel vormen of in winkels van 
volumineuse goederen.”
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schaal: 1:5.000

figuur 03: Structuurschets Beneluxlaan - 
stedenbouwkundig plan
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1.4 Stedenbouwkundige context

In functie van de nieuwe gewestplanbestemming (regionale gemengde zone voor 
handel en diensten) werd voor het ruimere gebied ten zuidwesten van de Beneluxlaan 
in 2002 een structuurschets opgemaakt. Voor de uitgebreide toelichting wordt naar dit 
document (dd. 29.01.2002) verwezen. 

In de zone A1 kunnen, in het kader van een globaal project van kantoren en diensten, 
enkele kleinschalige handelszaken worden toegelaten die ondersteunend werken op 
het niveau van het Kennedypark en van Hoog Kortrijk (horeca, kopiehuis, bankkantoor, 
…). Deze zone A1 wordt beschouwd als een beeldbepalende locatie voor een markant 
gebouw. Deze zone kan ook op functioneel vlak een centrale betekenis krijgen door 
bijvoorbeeld de inplanting van horeca, recreatie, evenementenhalle, dienstverlenende 
activiteiten op niveau van het kantorenpark en van Hoog Kortrijk.

De mogelijke inplanting van handelszaken wordt beperkt tot de zones C en B3, gelegen 
langs de Beneluxlaan. De inplanting van handelszaken is evenwel niet zeker. Indien 
op halflange termijn blijkt dat deze nood zich niet voordoet kan de zone ook worden 
ontwikkeld voor kantoren en diensten.

De zones A2, A4, A5, B1, B2, D1, E1 en E3 zijn bestemd voor de vestiging van kantoren 
en diensten.

In de zones A3, A6, D2 en E2 kunnen de bestaande woningen behouden blijven.  
Eventueel kunnen deze zones later de bestemming van kantoren en diensten krijgen.

Het voorliggend plangebied vormt de zone A2 binnen deze structuurschets en 
is bestemd voor de vestiging van kantoren en diensten.

1.5 Stand van zaken (medio 2009)

De stand van zaken medio 2009 is als volgt:
• De zone C is grotendeels ingevuld met de vestiging van Decathlon.
• De zone D1 is volledig uitverkocht voor de vestiging van kantoren. Verschillende 

kantoorgebouwen (o.a. Amelior, advocatenkantoor Ockier, architectuurbureau 
Goddeeris) zijn reeds gerealiseerd. 

• De wegeniswerken van de nieuwe straat ‘Beneluxpark’ zijn afgerond. Ook de 
Panoramaweg en de andere fietsers- en voetgangersverbindingen van de zones A1, 
B en C werden gerealiseerd. 

foto 1: vestiging van Decathlon

foto 2: eerste kantoorgebouwen langs de straat ‘Beneluxpark’

foto 3: Komende van de rotonde is het eerste deel van de straat 
‘Beneluxpark’ geconcipieerd als een dreef met vier bomenrijen

foto 4: verlengde van Panoramaweg met zicht op bufferbekken 
en Kinepolis op de achtergrond
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1.6 Stedenbouwkundig plan voor kantorenzone A2 

1.6.0  Situering - definities

1. De principes, bepalingen en de voorschriften die in deze bundel opgenomen zijn, zijn 
vastgelegd door Leiedal in overleg met de stad Kortrijk en vormen het kader voor de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor vestigingen in dit gebied. De uitein-
delijke beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning gebeurt door 
de stad Kortrijk.

2. Definities:

• Structuurschets: het door de gemeenteraad van de stad Kortrijk aangenomen 
afspraakdocument (“Structuurschets Beneluxlaan”) tussen de realisator, intercom-
munale Leiedal, en de vergunningverlenende overheden (AROHM - stad Kortrijk) 
dat de realisatieaspecten omvat voor de regionale gemengde zone voor handel en 
diensten, “Beneluxpark”.

• Stedenbouwkundig Plan: het plan dat de inrichtingsprincipes voor de zone A2 
vastlegt.

• Parkeervlak: horizontaal vlak palend aan het kantoorgebouw, en in het noorden 
afgewerkt met een keermuur om het hoogteverschil op te vangen, dat gebruikt 
wordt om voldoende parkeerruimte te voorzien voor alle wagens van het bedrijf, het 
personeel en de bezoekers. De Parkeervlakken worden parallel met de hoogtelijnen 
ingeplant.

• (Bovengrondse) Vloeroppervlakte: totale bruto oppervlakte, zonder onderscheid, 
van alle bovengrondse verdiepingen, exclusief een (eventueel) buitenterras.

• V/T-norm: de verhouding tussen de Vloeroppervlakte en de oppervlakte van het 
perceel, hierna genoemd de V/T-norm. Deze norm is bepalend voor de minimaal te 
realiseren Vloeroppervlakte en geldt als absolute norm. Hiervan is geen afwijking 
toegelaten. (De toepassing van de V/T-norm beoogt visueel een minimaal boven-
gronds gebouwvolume per perceel.)

• 900-m²-norm: het minimum van 900 m² te realiseren Vloeroppervlakte voor al die 
percelen waar de toepassing van de V/T-norm resulteert in een Vloeroppervlakte 
kleiner dan 900 m².

• Kantoorvloeroppervlakte: totale bruto oppervlakte van alle bovengrondse én 
ondergrondse verdiepingen, met uitzondering van garage(s), (eventuele) bedrijfs-
woning, pure archiefruimte (in strikte zin) en (eventueel) buitenterras. 

• Parkeernorm: de verhouding, per perceel, tussen het aantal parkeerplaatsen en de 
Kantoorvloeroppervlakte. 

• Bestekken: de beschrijving van de verplichte uitvoeringswijze van de omgeving-
saanleg, inbegrepen de groenaanleg, opgemaakt door de door Leiedal aangestelde 
landschapsarchitect.

3. Het plan op p. 15 (“Stedenbouwkundig Plan”) geeft de perceelsindeling weer. Deze 
perceelsindeling is in essentie het resultaat van de toepassing van drie normen nl.: 
• de V/T-norm, 
• 900-m²-norm, 
• de Parkeernorm.
Van de V/T-norm kan niet worden afgeweken. De andere twee normen zijn streefnor-
men. De drie normen worden hierna verder uiteengezet (cfr. 1.6.4.).

1.6.1 Context Stedenbouwkundig Plan

In de Structuurschets werd de kantorenzone A2 opgevat als een grote open ruimte, die 
zich als het ware als een groot grastapijt van het bufferbekken naar het open landschap 
ontrolt en waarin de gebouwen worden ingeplant zonder visuele aanduiding van de 
perceelsscheidingen.

Deze visie vormde de basis voor het ontwerp van Stedenbouwkundig Plan dat de zone  
aanziet als een kantorenpark of kantorenlandschap en dat uitgaat van een uniform 
concept voor de buitenaanleg (omgevingsaanleg).

De individuele kantoren worden gekoppeld aan de Parkeervlakken, die de hoogtelijnen 
van het terrein volgen en op die manier tredes vormen in het licht hellende landschap. 

Aan de noordoostelijke rand van de Parkeervlakken dient de koper/bouwheer lage 
keermuren te voorzien volgens de Bestekken, die de niveauverschillen van het terrein 
opvangen en extra accentueren. 

De groene, onbebouwde ruimte wordt aanzien als een park of landschap, waarin 
de kantoren als losse elementen ingeplant staan. De groenaanleg moet bestaan uit 
grasland met extensief beheer (=beperkt aantal maaibeurten per jaar) met drie 
toegelaten types beplanting:

• een groenstructuur langs de Panoramaweg
• bomen lineair aangeplant langs de keermuren
• solitaire bomen in het park.

Deze bijzondere ordening van het gebied levert enkele ruimtelijke en visuele 
meerwaarden op:
• De bestaande niveauverschillen van het terrein worden door de plateaus van de 

Parkeervlakken en de keermuren geaccentueerd. Hierdoor wordt het bestaande 
landschap meer leesbaar. 

• De kantoorgebouwen en Parkeervlakken zijn geen afzonderlijke entiteiten, maar 
vormen functioneel en ruimtelijk één geheel. 

• Door de kromming van de hoogtelijnen ontstaat een knik in de Parkeervlakken, die 
wordt gebruikt om een oprit/toegang voor de gebouwen langs de Panoramaweg 
te realiseren. Op deze wijze verkrijgt bijna elke kantooreenheid haar individuele 
oprit/toegang vanaf de straat Beneluxpark. Een beperkt aantal kantoren zullen een 
gemeenschappelijke toegang hebben. 

• Er ontstaan interessante doorzichten en perspectieven in het volledige plangebied. 
Ook de kantoorgebouwen die zich langs de Panoramaweg bevinden, zijn visueel 
waarneembaar vanaf de straat Beneluxpark. En vice versa. In dit kantoren-
landschap is er geen voor- en achterkant. 

• De kantoorgebouwen worden over het volledige gebied gespreid met voldoende 
tussenafstand en dus privacy tussen de gebouwen onderling.

• Het groen is prominent aanwezig en heeft een ruimtelijke betekenis: het vormt 
een gemeenschappelijk landschap voor de individuele kantoren. Aangezien 
perceelsafscheidingen niet worden toegelaten, verkrijgt de groenzone een park-
karakter.

• Langs de Panoramaweg wordt het bestaande perspectief naar het waterbufferbekken 
en de site van het bioscoopcomplex Kinepolis behouden.

• Ook voor de Parkeervlakken en de lage keermuren is een uniforme aanleg 
verplicht voorgeschreven in de Bestekken. Dit moet de ruimtelijke eenheid van dit 
kantorenlandschap versterken.
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figuur 04: Beneluxpark kantorenzone A2 - 
sfeerbeelden maquette

Op de afbeeldingen hiernaast van de maquette 
wordt geïllustreerd op welke wijze de gebouwen 
aan de Parkeervlakken gekoppeld kunnen worden. 
Deze maquette is louter illustratief. 

Hierna worden de verschillende bouwstenen van 
het Stedenbouwkundig Plan nader toegelicht.
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figuur 05: Beneluxpark kantorenzone A2 - plan hoogtelijnen figuur 06: Beneluxpark kantorenzone A2 - plan parkeervlakken & keermuren1.6.2 Bouwstenen van het 
Stedenbouwkundig Plan

Op de figuren hiernaast worden de bouwstenen 
van het Stedenbouwkundig Plan stapsgewijs 
weergegeven:

Hoogtelijnen
De topografie vormt de basis voor de ordening 
van het gebied. Op het terrein is er een bestaand 
niveauverschil van circa 6,5m, nl. van +38,75m 
ten zuiden tot +32,25m ten noorden (figuur 05). 

Parkeervlakken en keermuren
Parallel met de hoogtelijnen worden 
Parkeervlakken vóór de kantoorgebouwen 
ingeplant (figuur 06). 
Aan de noordoostelijke rand van het Parkeervlak 
bedraagt het niveauverschil met de groenzone 
circa 1 meter. Dit niveauverschil wordt opgevangen 
door een uniforme keermuur, die wordt 
omschreven in de Bestekken. Die keermuur wordt 
aangelegd door de koper op eigen kosten.
Aan de zuidwestelijke rand van het Parkeervlak 
sluit het Parkeervlak aan op de groenzone. 

NN
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Bebouwing en perceelsgrenzen
De kantoorgebouwen worden verplicht gekoppeld 
aan de Parkeervlakken (figuur 07). Bijna elke 
kantooreenheid verkrijgt een individuele toegang 
vanaf de straat Beneluxpark. Een beperkt aantal 
kantoren zullen een gemeenschappelijke toegang 
hebben.

De grenzen tussen de percelen zullen op het 
terrein niet visueel waarneembaar zijn, omdat er 
geen perceelsafscheidingen worden toegelaten. 
Het groene landschap verkrijgt daardoor een 
parkkarakter.

De verplichte bouwlijn ligt op de zuidwestelijke 
rand van het bijhorende Parkeervlak. Vanaf 
die verplichte bouwlijn geldt een maximale 
bouwdiepte van 12m voor alle bouwlagen.

Op de verdiepingen mag het Parkeervlak 
gedeeltelijk overbouwd worden, nl. maximaal over 
de breedte van circa één parkeerstrook voor de 
kantoorgebouwen aan de kant Beneluxpark.
Bij de kantoorgebouwen, die zich situeren aan de 
kant van de Panoramaweg, mag het Parkeervlak 
maximaal over de volledige breedte overbouwd 
worden.

Deze overbouwing is gebonden aan volgende 
strikte voorwaarden:
• de oppervlakte van de overbouwing bedraagt 

maximum 50% van het Parkeervlak;
• de Parkeernormen moeten gerespecteerd 

worden;
• de doorzichten (visuele band) met de 

omliggende kantoorgebouwen moeten 
behouden blijven (vb. overbouwing op palen). 

Groenaanleg
De groene, onbebouwde ruimte wordt aangelegd 
als een grasland met extensief beheer (=beperkt 
aantal maaibeurten per jaar) met drie types 
beplanting:
• een groenstructuur langs de Panoramaweg
• bomen lineair aangeplant langs de keermuren
• solitaire bomen in het park.

figuur 07: Beneluxpark kantorenzone A2 - plan bebouwing en percelen figuur 08: Beneluxpark kantorenzone A2 - plan groenaanleg

NN
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1.6.4.3. Specifieke gevallen
• De loutere toepassing van de hiervoor aangegeven normen kan resulteren in een 

strak bouwprogramma voor bepaalde percelen. Op basis van een mogelijke en in 
ieder geval voorlopige invulling van het plangebied, zoals geïllustreerd in figuur 
9, is dit thans het geval voor de percelen 21, 23 en 27. Dit zal vanzelfsprekend 
niet noodzakelijk nog steeds zo zijn ingeval van wijziging van de verdeling van 
het plangebied en/of herschikking van de voorgestelde perceelsconfiguratie. Om 
bijgevolg de bouwmogelijkheden enigszins te verruimen en/of flexibiliteit qua 
invulling van het bouwprogramma toe te laten, kunnen beperkte afwijkingen van 
de normen, echter enkel voor die specifieke percelen, in overleg met de stad 
Kortrijk en Leiedal overwogen worden, en/of zullen ondergrondse parkeerplaatsen 
gerealiseerd moeten worden.

1.6.4.4 Opsplitsing gebouwen
Onverminderd de vereiste van de voorafgaande toelating van Leiedal, is elke opdel-
ing of opsplitsing van de opgerichte bedrijfsgebouwen in de gevallen zoals ondermeer 
verkoop, schenking, verdeling, ruiling,  inbreng in vennootschap, splitsing en fusie van 
vennootschappen, … uitgesloten, behoudens hetgeen hierna vermeld i.v.m. verhuring.

Onverminderd de vereiste van de voorafgaande toelating van Leiedal in alle gevallen 
van verhuring, geldt dat de verhuring van (een) de(e)l(en) van de opgerichte bedrijfs-
gebouwen enkel en alleen kan toegelaten worden op uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
Kantoorvloeroppervlakte van het (de) verhuurde de(e)l(en) en alsook deze van elk van 
de resterende delen minstens 500 m² bedraagt.

Minimaal te realiseren Vloeroppervlakte volgens de vooropgestelde V/T-norm 
van 0,3 en volgens de 900 m²-norm

Nr. perceel Oppervlakte perceel Minimaal te realiseren Vloer-
oppervlakte bij V/T-norm van 0,3

20 3.255 m² 977 m²
21 2.527 m² 758 m² correctie naar 900 m² (1)
22 2.538 m² 761 m² correctie naar 900 m² (1)
23 3.366 m² 1.010 m²
24 2.929 m² 879 m² correctie naar 900 m² (1)
25 3.263 m² 979 m²
26 3.239 m² 971 m²
27 8.170 m² 2.449 m²

(1) er geldt een minimale Vloeroppervlakte van 900m², tenzij het 
uitzonderingsmechanisme van toepassing is (cfr. 16.4.)

Maximaal toelaatbare Kantoorvloeroppervlakte volgens het maximaal aantal 
bovengrondse parkeerplaatsen in de Parkeervlakken (1) en volgens een 

Parkeernorm van 1 parkeerplaats per 25 m² Kantoorvloeroppervlakte
Nr perceel Max. aantal 

bovengrondse 
parkeerplaatsen

Maximaal te realiseren Kantoor- 
vloeroppervlakte bij de 
vooropgestelde Parkeernorm

20 41 1.025 m²
21 32 800 m² (2)
22 33 825 m² (2)
23 39 975 m² (2)
24 43 1.075 m²
25 41 1.025 m²
26 42 1.050 m²
27 80 2.000 m² (3)

(1) als er ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd worden kan de maximaal 
toelaatbare Kantoorvloeroppervlakte proportioneel (volgens de Parkeernorm) verhoogd 
worden
(2) voor deze percelen kan ofwel een beperkte afwijking van de Parkeernorm ofwel de 
realisatie van ondergrondse parkings noodzakelijk zijn.
(3) voor dit perceel zullen ondergrondse parkings noodzakelijk zijn

Tabelnr.: 1

Tabelnr.: 2

1.6.3 Bewaking van uniforme omgevingsaanleg

Om het uniforme concept voor de buitenaanleg (omgevingsaanleg) van het 
kantorenpark te bewaken, is door Leiedal een externe landschapsarchitect aangesteld, 
nl. Bureau Bas Smets. Zijn taak is tweeledig:

1. In opdracht en op kosten van Leiedal staat hij in voor de verfijning en de uitwerking 
van het Stedenbouwkundig Plan tot een gedetailleerd inrichtingsplan met bijhorende 
Bestekken. 

In het gedetailleerd inrichtingsplan en in de bijhorende Bestekken worden ondermeer 
volgende aspecten uitgewerkt:
• bepalen van wijze van aanleg van de Parkeervlakken (type verharding, 

dimensionering, fundering,...)
• bepalen van materiaalkeuze en dimensionering van keermuren. Ook elementen 

zoals verlichting en naamsaanduiding in de keermuur, worden opgenomen. 
• bepalen van groenaanleg en type beplanting.

De omgevingsaanleg moet door de koper/bouwheer uitgevoerd worden volgens het 
gedetailleerd inrichtingsplan en de bijhorende Bestekken.

2. Daarnaast is de koper/bouwheer verplicht zich te laten bijstaan en te laten 
begeleiden door de externe landschapsarchitect, in overleg met Leiedal, tijdens de plan/
bouw/realisatiefase voor de omgevingsaanleg m.b.t. het individuele perceel en voor de 
uitvoering van de voormelde Bestekken. De kostprijs voor deze begeleiding is ten laste 
van Leiedal. 

1.6.4 Vloer/Terrein-norm (V/T)- “900 m²”-norm - Parkeernorm

De minimaal te realiseren Vloeroppervlakte en de maximaal toelaatbare 
Kantoorvloeroppervlakte worden per perceel bepaald door drie normen:
• de V/T-norm
• de 900-m²-norm
• de Parkeernorm

1.6.4.1. Minimaal te realiseren Vloeroppervlakte: V/T-norm en “900 m²”-norm
• De minimaal te realiseren Vloeroppervlakte wordt bepaald door de V/T-norm en  

door de 900-m²-norm.
• Per perceel moet de V/T-norm (cfr. 1.6.0.) minstens 0,3 bedragen (V/T ≥ 0,3). De 

V/T-norm geldt als absolute norm. Hiervan is geen enkele afwijking toegelaten. 
• Bovendien geldt voor alle percelen principieel als norm dat de minimaal te realiseren 

Vloeroppervlakte, ongeacht de uitkomst van de V/T-norm, in elk geval minstens 900 
m² moet bedragen. Beperkte afwijkingen daarvan zijn mogelijk, echter enkel in de 
mate dat er overeenstemming is met de voorschriften van het gewestplan en mits 
grondige motivatie. Voor de beoordeling van deze afwijkingen op de 900-m²-norm, 
werd een beoordelingsprocedure vastgelegd, samen met de stad Kortrijk.

• Beide normen worden geïllustreerd in de tabel nr. 1.

1.6.4.2. Maximaal toelaatbare Kantoorvloeroppervlakte: Parkeernorm
• De per perceel maximaal toelaatbare Kantoorvloeroppervlakte verhoudt zich tot en 

wordt bepaald door de Parkeernorm. 
• De Parkeernorm wordt per perceel als volgt bepaald: 

- per 25 m² Kantoorvloeroppervlakte moet er minstens 1 parkeerplaats 
worden aangelegd.
- het maximaal aantal toelaatbare bovengrondse parkeerplaatsen is echter 
afhankelijk van en begrensd door de oppervlakte van het Parkeervlak, dat 
voor elk perceel vast is bepaald.
-buiten het Parkeervlak zijn geen bovengrondse parkeerplaatsen 
toegelaten.

• De maximaal toelaatbare Kantoorvloeroppervlakte op basis van de bovengrondse 
Parkeervlakken mag aldus per perceel niet meer bedragen dan: 25 m² X het aantal 
effectief gerealiseerde bovengrondse parkeerplaatsen (cfr. tabel nr. 2).

• De maximaal toelaatbare Kantoorvloeroppervlakte kan echter verhoogd worden 
door het creëren van ondergrondse parkeerplaatsen (eveneens a rato van 25 m² 
per aangelegde ondergrondse parkeerplaats).
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figuur 09: Beneluxpark kantorenzone A2 - 
Stedenbouwkundig Plan - mogelijke invulling

N

Onderstaand Stedenbouwkundig Plan geeft een mogelijke invulling van het plangebied weer, rekening 
houdend met de verschillende vooropgestelde normen. 

De basisprincipes voor de perceelsindeling en de invulling van het terrein liggen principieel vast zoals op het 
Stedenbouwkundig Plan weergegeven. De voorgestelde perceelsconfiguraties kunnen enkel beperkt worden 
gewijzigd en onder de volgende voorwaarden:
• in functie van de concrete realisatie
• binnen de vooropgestelde normen
• de wijzigingen mogen niet tot gevolg hebben dat het behalen van de vooropgestelde normen op aanpal-

ende percelen niet kan behaald worden 
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2.2.3 V/T-norm

• De Vloer-terreinnorm (V/T-norm) wordt gedefinieerd als zijnde de verhouding 
tussen: 
-  de Vloeroppervlakte

      - de totale terreinoppervlakte (dit is de perceelsoppervlakte). 
• Er wordt een minimale V/T-norm van 0,3 opgelegd. 
• Indien een hogere V/T-norm wordt beoogd, waardoor in bepaalde gevallen het 

aantal bovengrondse parkeerplaatsen op de geconcipieerde Parkeervlakken niet 
meer zal volstaan, dienen verplicht bijkomende parkeerplaatsen ondergronds te 
worden voorzien. 

2.2.4 Verplichte bouwlijn, bouwzones en bouwdiepte 

(zie schema’s hiernaast) 

• Voor de gelijkvloerse bouwlaag geldt een verplichte bouwlijn gelegen op de 
zuidwestelijke rand van het bijhorende Parkeervlak. In afwijking van het voorgaande 
mag het Parkeervlak op het gelijkvloers slechts gedeeltelijk bebouwd worden, op 
voorwaarde dat de Parkeernormen van toepassing op het perceel gerespecteerd 
blijven, en dat de doorzichten (visuele band) met de omliggende kantoorgebouwen 
behouden blijven. Te rekenen vanaf de zuidwestelijke rand van het Parkeervlak geldt 
een maximale bouwdiepte van 12m voor alle bouwlagen. 

• Op de verdiepingen mag het Parkeervlak gedeeltelijk overbouwd worden hetzij over 
de breedte van maximaal één parkeerstrook voor de gebouwen kant Beneluxpark, 
hetzij over maximaal de volledige breedte van het Parkeervlak voor de gebouwen 
kant Panoramaweg en dit mits de volgende strikte voorwaarden:
- de oppervlakte van de overbouwing bedraagt maximum 50% van het Parkeervlak;
- de Parkeernormen van toepassing op het perceel moeten gerespecteerd worden;
- de doorzichten (visuele band) met de omliggende kantoorgebouwen moeten 
behouden blijven. 

2.2.5 Bouwlagen

• Het aantal bovengrondse bouwlagen bedraagt minimum twee en maximum vier. 

• Ondergrondse bouwlagen (bvb. berging, archiefruimte, parkings) zijn toegelaten.

2.2.6 Dakvorm

Er geldt een verplicht gebruik van een plat dak. Hellende constructies op het dak 
(zoals bvb. lichtstraten of -koepels) zijn toegelaten, op voorwaarde dat het uitwendig 
voorkomen als plat dak overwegend behouden blijft.   

2.2.7 Uitwendig voorkomen

• Er moet worden gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van 
de kantoorgebouwen. Dit dient onder meer te gebeuren door:
 - het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;             
 - het bewaken van de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen en 

kleuren.

• Er moet worden gestreefd naar een hedendaagse architectuur en vormgeving. 

• De buitenmuren en gevels van alle kantoorgebouwen dienen een esthetisch uitzicht 
te hebben en moeten uitgevoerd worden in de daartoe geschikte materialen.

2.2.8  Fietsenstallingen

• Overdekte fietsenstallingen moeten geïntegreerd worden in het bouwvolume.

2 Stedenbouwkundige voorschriften

2.1 Bestemming

2.1.1 Huidig wettelijk kader 

In de gewestplanwijziging van 6 juli 2001 heeft het plangebied de bestemming 
“regionale gemengde zone voor diensten en handel” gekregen. Voor deze 
bestemming gelden de volgende voorschriften:

“Een regionale gemengde zone voor diensten en handel is uitsluitend bestemd 
voor de vestiging van dienstverlenende activiteiten en handelsactiviteiten waarvan 
de functie verder reikt dan het gemeentelijke vlak en waarvan de vestiging in 
het woongebied om ruimtelijke redenen niet aangewezen is. Tot de toegelaten 
activiteiten behoren ondermeer niet-loketgebonden kantoren en administratieve 
gebouwen, centra voor vorming, herscholing en bijscholing exclusief dagonderwijs, 
grootschalige culturele infrastructuur zoals evenementenhal, bioscoopcomplex, 
groothandel en detailhandel voor zover dit gebeurt in winkeleenheden die 
architecturaal en functioneel een samenhangend geheel vormen of in winkels van 
volumineuse goederen.”

Het toetsingskader inzake de wettelijk toegelaten activiteiten is de omzendbrief van 8 
juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen (gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 28 december 1972), zoals die 
naar praktijktoepassing geïnterpreteerd wordt door de beleidsverantwoordelijken. 

2.1.2 Hoofdbestemming

De zone wordt bestemd voor kantoren en diensten.

2.1.3 Nevenbestemming

Per perceel is één bedrijfswoning toegelaten. De bedrijfswoning mag nooit afzonderlijk 
vervreemd worden en moet volledig geïntegreerd worden in de kantoorgebouwen.  Ze 
moet gebouwd worden op de verdieping. Enkel de inkom en de verticale circulatie, 
technische ruimten en bergingen mogen ingeplant worden op het gelijkvloers. De 
vloeroppervlakte voor bewoning (exclusief terras) bedraagt maximaal 200m².

2.2 Gebouwen

2.2.1 Algemeen

• Iedere koper/bouwheer is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de 
architecturale kwaliteit van het geheel van zijn kantoorgebouwen.

• Alle gebouwen dienen van het kantoortype te zijn (geen bedrijfstypologie,...). 

2.2.2 Inplanting - ordeningsprincipe

Alle gebouwen op het terrein moeten geordend zijn volgens het patroon van de 
Parkeervlakken (cfr. Stedenbouwkundig Plan p. 15), die de hoogtelijnen van het terrein 
accentueren. 
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figuur 10: Beneluxpark kantorenzone A2 - 
schema’s gebouwen 

Deze schema’s zijn voorbeelden bedoeld als 
toelichting en hebben geen verordenende kracht. 

Schema A: 
Het kantoorgebouw staat op de verplichte bouwlijn, 
die ligt op de zuidwestelijke rand van het bijhorende 
Parkeervlak. 

Te rekenen vanaf de zuidwestelijke rand van het 
Parkeervlak geldt een maximale bouwdiepte van 
12m voor alle bouwlagen. 

Schema B: 
Voor percelen aan de kant Beneluxpark kan 
het Parkeervlak overbouwd worden op de 
verdieping over de breedte van maximaal één 
parkeerstrook. Dit is enkel toegelaten mits het 
respecteren van de overige voorwaarden (zie 
voorschrift 2.2.4).

Te rekenen vanaf de zuidwestelijke rand van het 
Parkeervlak geldt een maximale bouwdiepte van 
12m voor alle bouwlagen. 
 
Op de verdiepingen is het gebouw dus maximaal 
5+12= 17m breed.

Schema C: 
Voor de percelen aan de kant Panoramaweg 
kan het Parkeervlak overbouwd worden op 
de verdieping over maximaal de volledige 
breedte van het Parkeervlak.  Dit is enkel 
toegelaten mits het respecteren van de overige 
voorwaarden (zie voorschrift 2.2.4).

Te rekenen vanaf de zuidwestelijke rand van het 
Parkeervlak geldt een maximale bouwdiepte van 
12m voor alle bouwlagen. 

Op de verdiepingen is het gebouw dus maximaal 
12+17= 29m breed. 
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2.3 Omgevingsaanleg

2.3.1 Algemeen

• Iedere koper/bouwheer is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de 
aanleg van de omgeving rondom de kantoorgebouwen. Een gedetailleerd plan 
van de omgevingsaanleg dient deel uit te maken van de aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning. Voor die omgevingsaanleg gelden verplichte, 
uniforme uitvoeringsmodaliteiten, die omschreven zijn in de Bestekken.

• Tijdens de plan/bouw/realisatiefase voor de omgevingsaanleg m.b.t. het individuele 
perceel is de koper/bouwheer verplicht zich te laten begeleiden door deze externe 
landschapsarchitect. De kosten voor deze begeleiding zijn ten laste van Leiedal. 

• Voor deze begeleiding wordt de volgende procedure gevolgd:
• de koper/bouwheer levert een eerste inplantingsplan af aan Leiedal en de 

externe landschapsarchitect. Op basis van dit inplantingsplan maakt de 
externe landschapsarchitect binnen de twee maanden na ontvangst van het 
inplantingsplan een detailplan op voor de omgevingsaanleg, gebaseerd op de 
Bestekken. 

• op basis van dit detailplan vindt, indien gewenst, een overleg plaats 
in aanwezigheid van de koper/bouwheer, hun architect, de externe 
landschapsarchitect en Leiedal.

• de koper/bouwheer integreert het detailplan in de bouwplannen
• vóór de aanbesteding van de bouwwerken worden de definitieve bouwplannen 

ter goedkeuring voorgelegd aan Leiedal en de externe landschapsarchitect. 
De goedkeuring en/of eventuele gevraagde aanpassingen worden bekomen 
binnen de twee weken na het voorleggen van de definitieve plannen.

2.3.2 Ontsluiting van het perceel

• Alle individuele toegangen tot de percelen worden genomen vanaf de straat 
Beneluxpark. 

• Voor ieder perceel moeten de toegangen (opritten) op dezelfde manier worden 
gerealiseerd met een inplanting en vormgeving zoals omschreven in de voornoemde 
Bestekken.

• Het gedeelte van de oprit tussen het voetpad en de weg ‘Beneluxpark’ moet 
aangelegd worden in grijze betonstraatstenen van het zelfde formaat, kleur en 
verband als het bestaande voetpad (220/110/100 mm - halfsteensverband).

• De toegang tot het perceel dient, ook tijdens de bouwfase, te geschieden via de 
definitieve opritten.

• De koper/bouwheer is verantwoordelijk voor de beschadiging van de openbare 
zijbermen en voor de uitvoering van de nodige herstellingen. 

2.3.3 Parkeerruimte 

• Iedere koper/bouwheer is verplicht om op eigen terrein voldoende circulatieruimte, 
stationeerruimte en parkeerruimte aan te leggen voor alle wagens van het bedrijf, 
het personeel en de bezoekers, en dit zowel voor personenwagen als voor bestel- 
en vrachtwagens. Dit dient te gebeuren volgens de opgelegde vormgeving en 
inplanting van de Parkeervlakken, zoals omschreven in de voornoemde Bestekken. 

• Er geldt een minimale Parkeernorm van 1 parkeerplaats per 25 m² 
Kantoorvloeroppervlakte. 

• In het kader van zorgvuldig ruimtegebruik kunnen ook bijkomende parkings 
ondergronds worden voorzien. 

• Iedere koper/bouwheer is verplicht op eigen terrein voldoende ruimte te voorzien 
voor fietsenstalling bij voorkeur binnenin de eigen gebouwen, zowel voor eigen 
personeel als voor bezoekers.

• Maximaal twee parkeerplaatsen kunnen ingenomen worden voor de plaatsing 
van fietsenstallingen in open lucht. Als er fietsenstallingen in open lucht nodig 
zijn, dienen deze fietsenstallingen uitgevoerd te worden zoals omschreven in 
de voornoemde Bestekken. Bijkomende fietsenstallingen dienen te worden 
geïntegreerd in het bouwvolume.

2.3.4 Afsluitingen 

Perceelsafsluitingen worden strikt verboden. Het groene landschap en de 
Parkeervlakken moeten publiek toegankelijk blijven. 

2.3.5 Groenaanleg

• De groenaanleg is een onderdeel van de omgevingsaanleg. 
• Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3.1. is de koper/bouwheer verplicht zich 

te laten begeleiden bij de plan/bouw- en realisatiefase door de bovenvernoemde 
externe landschapsarchitect.

• Voor ieder perceel moet de groenaanleg op dezelfde manier worden gerealiseerd 
zoals omschreven in de voornoemde Bestekken. 

2.3.6 Niveauverschillen

• Op het terrein komen hoogteverschillen voor die worden geaccentueerd door de 
inplanting van de Parkeervlakken en de keermuren. 

• Aan de noordoostelijke rand van het Parkeervlak bedraagt het niveauverschil met  
de groenzone circa 1 meter. Dit niveauverschil wordt opgevangen door een uniforme 
keermuur, die wordt omschreven in de Bestekken.

• Aan de zuidwestelijke rand van het Parkeervlak sluit het maaiveld aan op het 
Parkeervlak. 

2.3.7 Logo’s - naamaanduidingen 

De naam of het logo van het kantoor mag worden aangebracht op de lage 
keermuur, die loopt langs de noordoostelijke rand van het Parkeervlak. De verplichte 
uitvoeringsmodaliteiten zijn omschreven in de Bestekken.

2.4 Technische uitrusting

2.4.1 Gescheiden rioleringsstelsel

• Het openbaar rioleringsstelsel van de kantorenzone is geconcipieerd als een 
gescheiden stelsel, met riolen voor de afvoer van hemelwater en riolen voor de 
afvoer van afvalwaters.

• De koper/bouwheer is verplicht rekening te houden met dit gescheiden openbaar 
rioleringsstelsel en met de eisen van de milieureglementering ter zake. En hij dient 
zijn privaat rioleringsstelsel daarop af te stemmen.    

• Alle gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen zijn ten laste van de 
koper/bouwheer. 

2.4.2 Verlichting

De koper/bouwheer is verplicht verlichting voor de parking in de keermuur te voorzien 
langs de noordoostelijke rand van het Parkeervlak, volgens de bepalingen van de 
Bestekken. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht 
naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
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2.5 Dossier aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld op de 
kwaliteitsvolle aanleg van de site en op de afwerking van de kantoorgebouwen. 

Aldus zal uit elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten blijken dat 
voldaan wordt aan de gestelde bepalingen en stedenbouwkundige voorschriften. 
De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient – naast de wettelijke 
dossiersamenstelling – ondermeer volgende elementen te bevatten:

• alle gegevens die aanduiden dat het kantoor voldoet aan de verplichtingen inzake de 
inplanting, het bouwvolume en het uitwendig voorkomen van de gebouwen;

• een gedetailleerd plan van aanleg van het Parkeervlak en de groenaanleg;

• aanduiding van het gehele rioleringsstelsel op het eigen terrein, met inbegrip van de 
aansluiting op de openbare riolen.
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