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Bijlage 5: Intern reglement Woestijne Aalter 
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Intern reglement Woestijne Aalter 
 

Art. 1 Definities 
 
"Woestijne": Het terrein is aangeduid op een plan dat als bijlage 1 bij onderhavig reglement is 
gevoegd. Het bestaat uit de Private Kavels en het Gemeenschappelijk domein, tezamen 
genoemd het Watergebonden Bedrijventerrein Woestijne Aalter.  
 
"Private Kavel": De Private Kavels worden voorbehouden voor de ontwikkeling van 
bedrijfsactiviteiten. Hiervoor worden concessieovereenkomsten afgesloten tussen De 
Vlaamse Waterweg nv en een concessionaris. 
 
"Gemeenschappelijk Domein": Het Gemeenschappelijk Domein is de ruimte, binnen de 
grenzen van Woestijne, die niet is voorbehouden als Private Kavel. Deze ruimte wordt 
gemeenschappelijk gebruikt en wordt aangelegd en beheerd door De Vlaamse Waterweg nv. 
Het gaat om (niet-limitatief) zones met wegenis, groenvoorzieningen,….Het 
Gemeenschappelijk Domein heeft het juridisch statuut van openbaar domein met privaat 
karakter. 
 
De Vlaamse Waterweg nv  voorheen “W&Z”: Waterwegen en Zeekanaal NV, de ontwikkelaar 
en beheerder van Woestijne  
 
“Bedrijvenvereniging”: Vereniging op Woestijne waarvan de concessionarissen deel 
uitmaken. Deze vereniging heeft als doel trekker te zijn van de interbedrijfssamenwerking en 
het overlegorgaan te vormen waarbinnen de bedrijven met elkaar, met De Vlaamse 
Waterweg nv en met de gemeente/het lokaal bestuur  kunnen overleggen. 
 
“Coördinator Bedrijvenvereniging”: Deze partij staat in voor de coördinatie van de 
bedrijvenvereniging en is tevens belast met de controle van de CO2-neutraliteit van 
Woestijne en het intern reglement. 
 
“Concessionaris”: Een bedrijf dat zich op Woestijne zal vestigen/heeft gevestigd en daarvoor 
een concessieovereenkomst heeft afgesloten met De Vlaamse Waterweg nv. 
 
"Bezoekers": De personen die dit terrein betreden.  
 
"Verantwoordelijke toegangscontrole" : aangeduide verantwoordelijke bij indienstname van 
het toegangscontrolesysteem. 
 

Art. 2  Toepassing van het intern reglement 
 
Dit intern reglement geldt op het Gemeenschappelijk Domein van Woestijne. 
 
Het louter feit van het vrijwillig betreden van het bedrijventerrein Woestijne, heeft tot gevolg 
dat de bepalingen van onderhavig reglement zonder enig voorbehoud worden aanvaard.  
 
Bezoekers en gebruikers moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan 
aanvaarden en deze naleven. Het intern reglement wordt daarom kenbaar gemaakt bij de 
toegangen van Woestijne. 
 
De Concessionarissen worden verondersteld dit intern reglement aan hun bezoekers 
kenbaar te maken. 
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Art. 3 Controlerende bevoegdheid 
 
De toepassing van onderhavig intern reglement zal worden gecontroleerd door de 
Coördinator Bedrijvenvereniging. 
De Coördinator Bedrijvenvereniging zal ook acties initiëren om preventief op te treden en te 
sensibiliseren op Woestijne. 
 

Art. 4 Sanctionerende bevoegdheid  
 
Bij overtredingen zal de Coördinator Bedrijvenvereniging een melding aan De Vlaamse 
Waterweg nv overmaken. Enkel De Vlaamse Waterweg nv kan maatregelen nemen conform 
artikel 8 van onderhavig reglement. 
 

Art. 5 Veiligheid 
 
Voor elke Bezoeker van Woestijne is het verboden de openbare veiligheid in het gedrang te 
brengen, schade te berokkenen aan het gemeenschappelijke domein of privatieve delen 
en/of de openbare orde te verstoren.  
 

Art. 6 Verkeersreglement op interne wegenis 
 

§ 1. Algemeen 
Op Woestijne is elk voertuig gehouden aan het volgen van de wegsignalisatie volgens de 
algemeen geldende verkeersregels, met uitzondering van degene waarvoor hieronder een 
afwijkende regeling wordt voorgeschreven.  

§ 2. Toegang 
Fase 1 
In de eerste fase zal het bedrijventerrein Woestijne enkel toegankelijk zijn via de Middelweg/ 
Urselweg en Woestijnegoed. 
 
Fase 2 
De tweede fase vangt aan na de afwerking en de ingebruikstelling van de brug tussen 
bedrijventerrein Woestijne en bedrijventerrein Lakeland. In deze tweede fase wordt een 
onderscheid gemaakt tussen personenwagens (< 3,5 ton) en vrachtvervoer (> 3,5 ton). 
Personenwagens nemen verder hun toegang via de Middelweg/ Urselweg en 
Woestijnegoed. Vrachtwagens (of personenwagens met bestemming bedrijventerrein dienen 
zich op het terrein te begeven via het bedrijventerrein Lakeland. 
 
Fase 3 
De derde fase vangt aan wanneer een toegangscontrolesysteem wordt geïnstalleerd voor de 
toegang van personenwagens en vrachtwagens tot Woestijne.  
Vrachtwagens dienen in fase 3 nog steeds toegang te nemen via de brug over het kanaal 
Gent – Oostende. 
 
Hulpdiensten / nutsmaatschappijen / postbode moeten te allen tijde toegang krijgen langs 
beide zijden van Woestijne. 
 
 



 
4/5 

§ 3.Voorrangsregels 
De hoofdas (aangeduid op bijgevoegd plan) heeft steeds voorrang op de verbindingswegen. 
De fietsers op het fietspad (aangeduid op bijgevoegd plan) hebben steeds voorrang op de 
verbindingsweg en de toegangsdreef. 

§ 4. Parkeren 
Parkeren is nergens toegelaten op het Gemeenschappelijk Domein. Dit moet steeds 
gebeuren binnen de Private Kavels, telkens met toelating van de Concessionaris van de 
betreffende Private Kavel. 

§ 5. Laden en lossen 
Voor het laden en lossen geldt dezelfde verplichting als voor het parkeren (§ 4) 

§ 6. Maximale snelheid 
De maximale toegelaten snelheid op het terrein bedraagt 50 km/u. 

§ 7. Sneeuwkettingen / Spijkerbanden 
Voertuigen voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden zijn niet toegelaten op Woestijne. 

§ 8  Ongewilde immobilisatie 
Bij ongewilde immobilisatie van een voertuig op het Gemeenschappelijk Domein van 
Woestijne, zal de bestuurder van dit voertuig onmiddellijk het nodige doen opdat zijn voertuig 
geen enkele hinder zou vormen voor het verkeer op Woestijne. Hij zal daarvoor steeds 
contact opnemen met de "Verantwoordelijke Toegangscontrole". 
 
In geen geval kan een ongewild geïmmobiliseerd voertuig langer dan 12 uur verblijven op het 
Gemeenschappelijk Domein van Woestijne, ook al veroorzaakt het geen onmiddellijke hinder 
voor het verkeer op Woestijne. De bestuurder van het voertuig dient -  na overleg met de 
"Verantwoordelijke Toegangscontrole".– de nodige acties te ondernemen om binnen deze 
tijdspanne zijn voertuig te verwijderen. Indien hij dit nalaat kan De Vlaamse Waterweg nv zelf 
maatregelen nemen om het geïmmobiliseerde voertuig te laten verplaatsen. Dit gebeurt 
steeds op kosten en risico van de bestuurder van het voertuig, die hiervoor uitdrukkelijk 
toelating geeft bij het aanvaarden van onderhavig reglement. 

§ 9. Ongevallen 
Bij ongevallen met  lichamelijke letsels moet steeds de politie verwittigd worden. 

§ 10 Fietsers 
Fietsers die het bedrijventerrein willen doorkruisen dienen verplicht gebruik te maken van het 
fietspad. Enkel fietsers die als bestemming een private kavel op Woestijne hebben kunnen 
gebruik maken van de interne wegenis. Dit dient te gebeuren langs de kortst mogelijke route. 
 

Art. 7 Gebruik van het Gemeenschappelijk Domein 
 

§ 1. Groenvoorzieningen 
Elke Bezoeker van Woestijne zal respect opbrengen voor het aangeplante groen.  
 

§ 2. Hinder 
Ieder aanwezig binnen Woestijne vermijdt geluid, stof en geurhinder.  
Het is verboden afval te storten of te stockeren. 
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Art 8.  Sancties 
 
§ 1. Toegang weigeren tot het bedrijventerrein 
De toegang tot Woestijne kan worden ontzegd door De Vlaamse Waterweg nv aan elke 
Bezoeker die de regels van het intern reglement overtrad. 
 
§ 2. Vergoeding van schade 
Schade veroorzaakt door een Bezoeker, moet in principe door de Bezoeker vergoed worden. 
Indien deze niet kan geïdentificeerd worden, zal het bedrijf dat het voertuig ontbood 
verantwoordelijk gesteld worden voor het vergoeden van de schade. 
 
§ 3. Vasthouden en vastzetten, verplaatsen en wegnemen van voertuigen 
De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan De Vlaamse Waterweg nv om, op kosten en 
risico van de gebruiker, zijn voertuig te verplaatsen, te laten verplaatsen of te immobiliseren, 
ingeval het voertuig 
- het normale verkeer hindert  
- geparkeerd werd op het openbaar domein 
- geen nummerplaat draagt die het mogelijk maakt de gebruiker van het voertuig te 
contacteren 
- naar de redelijke mening van de coördinator bedrijvenvereniging en/of De Vlaamse 
Waterweg nv een gevaar betekent voor personen en/of andermans zaken 
- betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen en zolang als nodig 
voor het doen van deze vaststelling 
 

Art 9. Betwistingen 
 
Alle conflicten en betwistingen m.b.t. (de geldigheid, interpretatie, toepassing of beëindiging) 
van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken 
van het gerechtelijke arrondissement Limburg.  
 


