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Leeswijzer

Het plangebied maakt deel uit van het gemeentelijk 
RUP WUG Bergkapel (definitief vastgesteld door de 
gemeenteraad op 23 maart 2016). 

Op basis van voorliggende stedenbouwkundige 
voorschriften verleende het College van Burgemeester 
en Schepenen op 18/7/2018 een vergunning tot het 
verkavelen van de gronden. Deze vergunning werd 
verleend onder bepaalde voorwaarde, waaronder een 
aantal aanpassingen in de voorschriften.  
In voorliggende officieuze, gecoördineerde versie van de 
voorschriften werden deze aanpassingen geïntegreerd in de 
oorspronkelijke voorschriften. Deze aanpassingen zijn in de 
tekst aangegeven in blauw. 
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1. loten 1 tot 5

1.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, 
diensten en zorgwonen.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten in het hoofd- en nevenvolume en 
niet in de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt 
beperkt tot maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het 
ingenomen volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet 
overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

Samenvoegen van kavels is niet toegelaten.

1.2. Voorschriften woonvolume

1.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Meersgezinswoningen zijn niet toegelaten. 

In deze zone worden voornamelijk halfopen 
bebouwingen voorzien, namelijk woningen 
die op één van de zijperceelsgrenzen 
gerealiseerd worden en aldus per twee 
gekoppeld worden. De bebouwing op perceel 
1 wordt eveneens op de perceelsgrens 
gerealiseerd, maar is - door het ontbreken van 
een naastgelegen, gekoppelde woning aan de 
westkant - eveneens te beschouwen als een 
open bebouwing.

Volgende woningtypes zijn toegelaten:

•	 eengezinswoningen in halfopen en open bebouwing

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100 m².  Iedere 
woongelegenheid heeft steeds een minimale brutovloeroppervlakte van 
60m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 
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1.2.2. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de 
bouwzone, zoals deze is aangeduid op het verkavelingsplan.

Het volume mag kleiner zijn dan de contouren op het plan.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld 
terugtrekken t.a.v. deze lijn voor de inkom. De 
volledige voorgevel laten terugspringen is niet 
toegelaten.

Een luifel springt maximaal 0,6m uit ten 
aanzien van de gevel. 

Voorbouwlijn

De voorgevel wordt verplicht ingeplant op de verplichte voorbouwlijn. 
Er kan in beperkte mate worden ingesprongen ten aanzien van deze 
lijn: minstens 50% van (de oppervlakte van) de voorgevel over de 2 
verdiepingen is gesitueerd op de verplichte voorbouwlijn.

Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn zijn enkel toegestaan voor 
eventuele luifels, niet voor terrassen of volumes.

Inplanting

Eén van de zijgevels wordt verplicht ingeplant op de perceelsgrens.

Een zorgwoning is ook een woongelegenheid 
en moet dus ook een plaats voor de wagen 
hebben. 

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum één parkeerplaats op privaat terrein 
te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen in de vorm van garages, 
carports of (openlucht) staanplaatsen.

Garages of carports kunnen enkel worden voorzien in de zone voor 
garage of carport, zoals aangeduid op het verkavelingsplan. Een 
staanplaats in openlucht is enkel mogelijk in of vóór de zone voor garage 
of carport.

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  
•	 Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt. 

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende 
materialen op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de 
private parkeervoorzieningen.
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1.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
kan toegelaten worden in een dakvolume met 
een plat dak en met teruggetrokken bouwlijn 
(i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een 
dakverdieping met een plat dak moet binnen het 
gabariet van een denkbeeldig hellend dak (45° 
dakhelling) blijven.

max. bouwzone voor woonvolume

max. 16m
45°

7m
10m

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg, in het verlengde van de 
gedeelde zijkavelgrens van de gekoppelde 
woningen.

De kroonlijsthoogtes zijn verplicht 
vastgelegd, om te garanderen dat aanpalende 
koppelwoningen perfect aansluiten, zodoende 
dat de aansluiting tussen de twee aanpalende 
woningen op een kwalitatieve en esthetisch 
verantwoorde wijze afgewerkt kan worden.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte ter hoogte van de voorgevel is verplicht 7m.

Indien er gekozen wordt voor een bouwlaag in het dakvolume:

•	 is de voorbouwlijn van deze bouwlaag vastgelegd op 3m vanaf de 
voorgevellijn

•	 bedraagt de maximale hoogte van het platte dak 10m

Dakvorm

Een plat dak is verplicht. 

Indien de bouwzone, zoals aangeduid op 
het verkavelingsplan, een diepte kleiner dan 
16m heeft, geldt de bouwzone aangeduid 
op het verkavelingsplan ook als maximum 
bouwdiepte voor de verdiepingen.

Bouwdiepte

De bouwdiepte op het gelijkvloers moet beperkt blijven tot de bouwzone 
voor het woonvolume, zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

De maximum bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 16m ten 
opzichte van de verplichte voorbouwlijn.
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

dakterras

uitpandig terras

inpandig terras

Terrassen en uitbouwen

Inpandige terrassen zijn toegelaten. 
Uitpandige terrassen zijn niet toegelaten.   
Dakterrassen zijn niet toegelaten.

Uitbouwen ten opzichte van de bouwzone zijn niet toegestaan - ook niet 
op de verdiepingen.

1.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

Zichtbaar blijvende delen van de gemene 
muur moeten op een kwalitatieve, constructief 
en esthetisch verantwoorde wijze afgewerkt 
worden.

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen de eventueel 
resterende zichtbare delen van wachtgevels van het bestaande gebouw 
afgewerkt te worden met hetzelfde gevelmateriaal als dit bestaande 
gebouw.

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  

Op deze ligging, vlakbij het centrum, 
voorzieningen, ... lijkt het aangewezen 
levensloopbestendige woningen te bouwen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
die voor sociale huisvesting gelden.

In het kader van levenslang wonen worden volgende elementen 
opgelegd:

•	 In de leefruimte is een zitmogelijkheid voor een rolstoelgebruiker 
van minstens 0,9m x 1,2m

•	 De hoogteverschillen bij de toegangen tot de woning en op het 
gelijkvloers worden beperkt tot 2 cm

•	 Er is een toilet op het gelijkvloers van minstens 90 x 130cm groot 
waarbij de deur naar buiten open draait en gelegen is in de lange 
wand

•	 De deuropeningen en (door)gangen hebben een vrije breedte van 
minstens 85 cm
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1.3. Voorschriften Garage & carport

1.3.1. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een carport is een constructie met minstens 
twee open wanden, bestaande uit dragende 
palen en een dak. 

Een garage of carport moet ingeplant worden binnen de grenzen 
van de zone voor garage/carport, zoals deze is aangeduid op het 
verkavelingsplan.

De voorgevel van de garage of carport wordt ingeplant op de verplichte 
voorbouwlijn, zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

Voor individuele carports worden de palen ingeplant op 0,3m van de 
kavelgrens. Voor aansluitende carports op twee aangrenzende kavels kan 
op de perceelsgrens een gemeenschappelijke dragende wand worden 
geplaatst, mits de carports gelijktijdig worden aangevraagd én met het 
akkoord van de respectievelijke buur.

1.3.2. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De kroonlijsthoogte is verplicht vastgelegd, 
om zodoende de aansluiting tussen twee 
aanpalende garages of carports op een 
kwalitatieve en esthetisch verantwoorde wijze 
te kunnen afwerken.

Een garage of carport heeft een verplichte kroonlijst van 3m hoog en 
heeft een plat dak.

1.3.3. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Materialen zoals golfplaten, niet-
verduurzaamd hout, ... zijn niet toegelaten.

De garage of carport worden opgetrokken in duurzame materialen. 

Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn.

De terugspringende gevel van de garage/carport (t.h.v. de zone voor 
privaat parkeren) maakt integraal deel uit van architectuur van de woning 
en is in harmonie met de architectuur van de buren.
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1.4. Voorschriften tuinzone

1.4.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

Binnen de tuinzone zijn bijgebouwen mogelijk. 

Bijgebouwen hebben in totaal  een maximale oppervlakte van 40m², 
bijkomend bij de afgebakende zone voor carport/garage. Bijgebouwen zijn 
maximaal 3m hoog.

Behalve serres hebben alle bijgebouwen een plat dak en worden ze 
uitgevoerd in hout of baksteen.

Afwatering moet op het eigen terrein gebeuren.

In de achtertuin: dit betekent achter de 
achtergevellijn van het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen zijn niet toegelaten in de 
zijtuinstrook.

Bijgebouwen worden ingeplant 

•	 in de achtertuin
•	 ofwel op de perceelsgrens, mits akkoord van de buur en mits uitvoering 

van de muur in onderhoudsvrije materialen
•	 ofwel op minimaal 1m van de perceelsgrens

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuinzone is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of 
containers verboden.

1.4.2. Verhardingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse codex beperkt het aanbrengen 
van verhardingen zonder vergunning.  
Het beperken van verharding is van belang in 
het kader van waterproblematiek. 

De tuinstroken zijn enkel bestemd voor 
tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, 
opritten of paadjes in functie van de 
bebouwing.

Losse verharding (bvb. kiezel, ...) geldt ook als 
verharding.

De tuinzone wordt minimaal verhard.  Verhardingen zijn beperkt tot 

•	 de nodige toegangen 

•	 In de voortuinstrook (de strook tussen de rooilijn en de 
voorgevellijn) primeert de groenaanleg. Maximum 40% van deze 
strook mag verhard worden. 

•	 In de tuinzone is een terras toegelaten met een maximum 
oppervlakte van 30 m².

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.
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1.4.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De hoogte van een eventuele afsluiting t.h.v. 
de gekoppelde opritten voor de garages of 
carports moet beperkt blijven tot 1m.

De hoogte van de hagen t.h.v. de overige 
perceelsgrenzen is verplicht vastgelegd, 
om zodoende de aansluiting tussen twee 
aanpalende percelen op een kwalitatieve en 
esthetisch verantwoorde wijze te kunnen 
afwerken.

1,8m

max 1m

1m

Gemengde haag: mogelijkheden zijn o.a. 
meidoorn, sleedoorn, hazelaar, spork, 
lijsterbes, hulst of zelfs berk in combinatie met 
de klassiekers beuk en haagbeuk.

Afsluitingen ter hoogte van de voortuin zijn 1m hoog.  
Afsluitingen ter hoogte van de zijperceelsgrens, gelegen tussen 
aangrenzende zones voor garage/carport en de rooilijn, zijn maximum 
1m hoog. 
Alle andere afsluitingen ter hoogte van de perceelsgrenzen zijn 
maximum 2m hoog. 

Afsluitingen bestaan uit een levende, gemengde haag, al dan niet 
ondersteund door een draad. Louter draadafsluiting, al dan niet bekleed 
met plantaardig materiaal of kunststof, is niet toegelaten.  

Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. 
max. 2m
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2. loten 6 tot 7

2.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, 
diensten en zorgwonen.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten in het hoofd- en nevenvolume en 
niet in de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt 
beperkt tot maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het 
ingenomen volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet 
overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

Samenvoegen van kavels is niet toegelaten.

2.2. Voorschriften woonvolume

2.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Meersgezinswoningen zijn niet toegelaten. Volgende woningtypes zijn toegelaten:

•	 eengezinswoningen in open bebouwing

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100 m². Iedere 
woongelegenheid heeft steeds een minimale brutovloeroppervlakte van 
60m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 
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2.2.2. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de 
bouwzone, zoals deze is aangeduid op het verkavelingsplan.

Het volume mag kleiner zijn dan de contouren op het plan.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld 
terugtrekken t.a.v. deze lijn voor de inkom. De 
volledige voorgevel laten terugspringen is niet 
toegelaten.

Een luifel springt maximaal 0,6m uit ten 
aanzien van de gevel.

Voorbouwlijn

De voorgevel wordt verplicht ingeplant op de verplichte voorbouwlijn. 
Er kan in beperkte mate worden ingesprongen ten aanzien van deze 
lijn: minstens 50% van (de oppervlakte van) de voorgevel over de 2 
verdiepingen is gesitueerd op de verplichte voorbouwlijn.

Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn zijn enkel toegestaan voor 
eventuele luifels, niet voor terrassen of volumes.

Een zorgwoning is ook een woongelegenheid 
en moet dus ook een plaats voor de wagen 
hebben. 

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum één parkeerplaats op privaat terrein 
te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen in de vorm van garages, 
carports of (openlucht) staanplaatsen.

Garages of carports kunnen enkel worden voorzien in de zone voor 
garage of carport, zoals aangeduid op het verkavelingsplan. Een 
staanplaats in openlucht is enkel mogelijk in of vóór de zone voor garage 
of carport.

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  
•	 Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt. 

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende 
materialen op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de 
private parkeervoorzieningen.
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2.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
kan toegelaten worden in een dakvolume met 
een plat dak en met teruggetrokken bouwlijn 
(i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een 
dakverdieping met een plat dak moet binnen het 
gabariet van een denkbeeldig hellend dak (45° 
dakhelling) blijven.

max. bouwzone voor woonvolume

max. 16m
45°

7m
10m

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg, in het verlengde van de 
gedeelde zijkavelgrens van de gekoppelde 
woningen.

De kroonlijsthoogtes zijn verplicht 
vastgelegd, om te garanderen dat aanpalende 
koppelwoningen perfect aansluiten, zodoende 
dat de aansluiting tussen de twee aanpalende 
woningen op een kwalitatieve en esthetisch 
verantwoorde wijze afgewerkt kan worden.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte ter hoogte van de voorgevel is verplicht 7m.

Indien er gekozen wordt voor een bouwlaag in het dakvolume:

•	 is de voorbouwlijn van deze bouwlaag vastgelegd op 3m vanaf de 
voorgevellijn

•	 bedraagt de maximale hoogte van het platte dak 10m

Dakvorm

Een plat dak is verplicht. 

Indien de bouwzone, zoals aangeduid op 
het verkavelingsplan, een diepte kleiner dan 
16m heeft, geldt de bouwzone aangeduid 
op het verkavelingsplan ook als maximum 
bouwdiepte voor de verdiepingen.

Bouwdiepte

De bouwdiepte op het gelijkvloers moet beperkt blijven tot de bouwzone 
voor het woonvolume, zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

De maximum bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 16m ten 
opzichte van de verplichte voorbouwlijn.
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

dakterras

uitpandig terras

inpandig terras

Terrassen en uitbouwen

Inpandige terrassen zijn toegelaten. 
Uitpandige terrassen zijn niet toegelaten.   
Dakterrassen zijn niet toegelaten.

Uitbouwen ten opzichte van de bouwzone zijn niet toegestaan - ook niet 
op de verdiepingen.

2.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  

Op deze ligging, vlakbij het centrum, 
voorzieningen, ... lijkt het aangewezen 
levensloopbestendige woningen te bouwen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
die voor sociale huisvesting gelden.

In het kader van levenslang wonen worden volgende elementen 
opgelegd:

•	 In de leefruimte is een zitmogelijkheid voor een rolstoelgebruiker 
van minstens 0,9m x 1,2m

•	 De hoogteverschillen bij de toegangen tot de woning en op het 
gelijkvloers worden beperkt tot 2 cm

•	 Er is een toilet op het gelijkvloers van minstens 90 x 130cm groot 
waarbij de deur naar buiten open draait en gelegen is in de lange 
wand

•	 De deuropeningen en (door)gangen hebben een vrije breedte van 
minstens 85 cm
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2.3. Voorschriften Garage & carport

2.3.1. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een carport is een constructie met minstens 
twee open wanden, bestaande uit dragende 
palen en een dak.

Een garage of carport moet ingeplant worden binnen de grenzen 
van de zone voor garage/carport, zoals deze is aangeduid op het 
verkavelingsplan.

De voorgevel van de garage of carport wordt ingeplant op de verplichte 
voorbouwlijn, zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

Voor individuele carports worden de palen ingeplant op 0,3m van de 
kavelgrens. Voor aansluitende carports op twee aangrenzende kavels kan 
op de perceelsgrens een gemeenschappelijke dragende wand worden 
geplaatst, mits de carports gelijktijdig worden aangevraagd én met het 
akkoord van de respectievelijke buur.

2.3.2. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De kroonlijsthoogte is verplicht vastgelegd, 
om zodoende de aansluiting tussen twee 
aanpalende garages of carports op een 
kwalitatieve en esthetisch verantwoorde wijze 
te kunnen afwerken.

Een garage of carport heeft een verplichte kroonlijst van 3m hoog en 
heeft een plat dak.

2.3.3. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Materialen zoals golfplaten, niet-
verduurzaamd hout, ... zijn niet toegelaten.

De garage of carport worden opgetrokken in duurzame materialen. 

Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn.

De terugspringende gevel van de garage/carport (t.h.v. de zone voor 
privaat parkeren) maakt integraal deel uit van architectuur van de woning 
en is in harmonie met de architectuur van de buren.
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2.4. Voorschriften tuinzone

2.4.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

Binnen de tuinzone zijn bijgebouwen mogelijk. 

Bijgebouwen hebben in totaal  een maximale oppervlakte van 40m², 
bijkomend bij de afgebakende zone voor carport/garage. Bijgebouwen zijn 
maximaal 3m hoog.

Behalve serres hebben alle bijgebouwen een plat dak en worden ze 
uitgevoerd in hout of baksteen.

Afwatering moet op het eigen terrein gebeuren.

In de achtertuin: dit betekent achter de 
achtergevellijn van het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen zijn niet toegelaten in de 
zijtuinstrook.

Bijgebouwen worden ingeplant 

•	 in de achtertuin
•	 ofwel op de perceelsgrens, mits akkoord van de buur en mits uitvoering 

van de muur in onderhoudsvrije materialen
•	 ofwel op minimaal 1m van de perceelsgrens

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuinzone is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of 
containers verboden.

2.4.2. Verhardingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse codex beperkt het aanbrengen 
van verhardingen zonder vergunning.  
Het beperken van verharding is van belang in 
het kader van waterproblematiek. 

De tuinstroken zijn enkel bestemd voor 
tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, 
opritten of paadjes in functie van de 
bebouwing.

Losse verharding (bvb. kiezel, ...) geldt ook als 
verharding.

De tuinzone wordt minimaal verhard.  Verhardingen zijn beperkt tot 

•	 de nodige toegangen 

•	 In de voortuinstrook (de strook tussen de rooilijn en de 
voorgevellijn) primeert de groenaanleg. Maximum 40% van deze 
strook mag verhard worden. 

•	 In de tuinzone is een terras toegelaten met een maximum 
oppervlakte van 30 m².

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.
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2.4.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De hoogte van een eventuele afsluiting t.h.v. 
de gekoppelde opritten voor de garages of 
carports moet beperkt blijven tot 1m.

De hoogte van de hagen t.h.v. de overige 
perceelsgrenzen is verplicht vastgelegd, 
om zodoende de aansluiting tussen twee 
aanpalende percelen op een kwalitatieve en 
esthetisch verantwoorde wijze te kunnen 
afwerken.

1,8m

max 1m

1,8m

Gemengde haag: mogelijkheden zijn o.a. 
meidoorn, sleedoorn, hazelaar, spork, 
lijsterbes, hulst of zelfs berk in combinatie met 
de klassiekers beuk en haagbeuk.

Afsluitingen ter hoogte van de zijperceelsgrens, gelegen tussen 
aangrenzende zones voor garage/carport en de rooilijn, zijn maximum 
1m hoog. 
Alle andere afsluitingen ter hoogte van de perceelsgrenzen (ook op de 
rooilijn) zijn maximum 2m hoog. 

Afsluitingen bestaan uit een levende, gemengde haag, al dan niet 
ondersteund door een draad. Louter draadafsluiting, al dan niet bekleed 
met plantaardig materiaal of kunststof, is niet toegelaten. 
 
Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. max. 2m max. 2m
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3. loten 8 tot 11

3.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, 
diensten en zorgwonen.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten in het hoofd- en nevenvolume en 
niet in de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt 
beperkt tot maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het 
ingenomen volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet 
overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

Samenvoegen van kavels is niet toegelaten.

3.2. Voorschriften woonvolume

3.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Meersgezinswoningen zijn niet toegelaten. Volgende woningtypes zijn toegelaten:

•	 eengezinswoningen in open bebouwing

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100 m². Iedere 
woongelegenheid heeft steeds een minimale brutovloeroppervlakte van 
60m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 



gemeente Lendelede, Verkaveling woonpark Bergkapel
Leiedal, april 2018

22

3.2.2. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de 
bouwzone, zoals deze is aangeduid op het verkavelingsplan.

Het volume mag kleiner zijn dan de contouren op het plan.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld 
terugtrekken t.a.v. deze lijn voor de inkom. De 
volledige voorgevel laten terugspringen is niet 
toegelaten.

Een luifel springt maximaal 0,6m uit ten 
aanzien van de gevel.

Voorbouwlijn

De voorgevel wordt verplicht ingeplant op de verplichte voorbouwlijn. 
Er kan in beperkte mate worden ingesprongen ten aanzien van deze 
lijn: minstens 50% van (de oppervlakte van) de voorgevel over de 2 
verdiepingen is gesitueerd op de verplichte voorbouwlijn.

Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn zijn enkel toegestaan voor 
eventuele luifels, niet voor terrassen of volumes.

Een zorgwoning is ook een woongelegenheid 
en moet dus ook een plaats voor de wagen 
hebben. 

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum één parkeerplaats op privaat terrein 
te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen in de vorm van garages, 
carports of (openlucht) staanplaatsen.

Garages of carports, of staanplaatsen in openlucht, kunnen enkel worden 
voorzien in de zone voor garage of carport, zoals aangeduid op het 
verkavelingsplan. 

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  
•	 Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt. 

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende 
materialen op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de 
private parkeervoorzieningen.

3.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
moet binnen het gabariet van een denkbeeldig 
hellend dak (45° dakhelling) blijven.

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte is maximaal 7,5m.  
De nokhoogte is maximaal 11m.
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een combinatie van verschillende dakvormen 
is toegelaten: bvb. lessenaarsdak + gedeelte 
plat dak, ... Het dak dient evenwel minstens 
gedeeltelijk hellend te zijn. Een plat dak voor 
de volledige woning is niet toegelaten.

Bij de vormgeving van het dak moet rekening 
gehouden worden met een zongerichte 
oriëntatie i.f.v. energie-opwekking.

Dakvorm

Een hellend dak is verplicht. 

Een combinatie van verschillende dakvormen is toegelaten. 

Indien de bouwzone, zoals aangeduid op 
het verkavelingsplan, een diepte kleiner dan 
16m heeft, geldt de bouwzone aangeduid 
op het verkavelingsplan ook als maximum 
bouwdiepte voor de verdiepingen.

Bouwdiepte

De bouwdiepte op het gelijkvloers moet beperkt blijven tot de bouwzone 
voor het woonvolume, zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

De maximum bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 16m ten 
opzichte van de verplichte voorbouwlijn.

dakterras

uitpandig terras

inpandig terras

Terrassen en uitbouwen

Inpandige terrassen zijn toegelaten. 
Uitpandige terrassen zijn niet toegelaten.   
Dakterrassen zijn niet toegelaten.

Uitbouwen ten opzichte van de bouwzone zijn niet toegestaan - ook niet 
op de verdiepingen.

3.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Op deze ligging, vlakbij het centrum, 
voorzieningen, ... lijkt het aangewezen 
levensloopbestendige woningen te bouwen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
die voor sociale huisvesting gelden.

In het kader van levenslang wonen worden volgende elementen 
opgelegd:

•	 In de leefruimte is een zitmogelijkheid voor een rolstoelgebruiker 
van minstens 0,9m x 1,2m

•	 De hoogteverschillen bij de toegangen tot de woning en op het 
gelijkvloers worden beperkt tot 2 cm

•	 Er is een toilet op het gelijkvloers van minstens 90 x 130cm groot 
waarbij de deur naar buiten open draait en gelegen is in de lange 
wand

•	 De deuropeningen en (door)gangen hebben een vrije breedte van 
minstens 85 cm

3.3. Voorschriften carport

3.3.1. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een carport is een constructie met minstens 
twee open wanden, bestaande uit dragende 
palen en een dak.

Indien er geen carport gerealiseerd wordt, 
dient evenwel min. 1 autostaanplaats 
voorzien te worden op eigen terrein (zie 
inplantingsvoorschriften woonvolume). 

Een carport moet ingeplant worden binnen de grenzen van de zone voor 
carport, zoals deze is aangeduid op het verkavelingsplan.

De voorgevel van de carport wordt verplicht ingeplant op de verplichte 
voorbouwlijn.

Voor individuele carports worden de palen ingeplant op 0,3m van de 
kavelgrens. Voor aansluitende carports op twee aangrenzende kavels kan 
op de perceelsgrens een gemeenschappelijke dragende wand worden 
geplaatst, mits de carports gelijktijdig worden aangevraagd én met het 
akkoord van de respectievelijke buur.

3.3.2. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De kroonlijsthoogte is verplicht vastgelegd, 
om zodoende een kwalitatief en esthetisch 
verantwoord zicht vanaf de straat te kunnen 
bekomen.

Een carport is 6m breed.

Een carport heeft een verplichte kroonlijst van 3m hoog en heeft een plat 
dak.

3.3.3. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

De carport worden opgetrokken in duurzame materialen. 

Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn.



gemeente Lendelede, Verkaveling woonpark Bergkapel
Leiedal, april 2018

25

3.4. Voorschriften tuinzone

3.4.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

Binnen de tuinzone zijn bijgebouwen mogelijk. 

Bijgebouwen hebben in totaal  een maximale oppervlakte van 40m², 
bijkomend bij de afgebakende zone voor carport/garage. Bijgebouwen zijn 
maximaal 3m hoog.

Behalve serres hebben alle bijgebouwen een plat dak en worden ze 
uitgevoerd in hout of baksteen.

Afwatering moet op het eigen terrein gebeuren.

In de achtertuin: dit betekent achter de 
achtergevellijn van het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen zijn niet toegelaten in de 
zijtuinstrook.

Bijgebouwen worden ingeplant 

•	 in de achtertuin
•	 aansluitend op de zone voor carport
•	 ofwel op de perceelsgrens, mits akkoord van de buur en mits uitvoering 

van de muur in onderhoudsvrije materialen
•	 ofwel op minimaal 1m van de perceelsgrens

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuinzone is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of 
containers verboden.

3.4.2. Verhardingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse codex beperkt het aanbrengen 
van verhardingen zonder vergunning.  
Het beperken van verharding is van belang in 
het kader van waterproblematiek. 

De tuinstroken zijn enkel bestemd voor 
tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, 
opritten of paadjes in functie van de 
bebouwing.

Losse verharding (bvb. kiezel, ...) geldt ook als 
verharding.

De tuinzone wordt minimaal verhard.  Verhardingen zijn beperkt tot 

•	 de nodige toegangen 

•	 In de voortuinstrook (de strook tussen de rooilijn en de 
voorgevellijn) primeert de groenaanleg. Maximum 40% van deze 
strook mag verhard worden. 

•	 In de tuinzone is een terras toegelaten met een maximum 
oppervlakte van 30 m².

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.
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3.4.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De hoogte van de hagen op de 
perceelsgrenzen is verplicht vastgelegd, 
om zodoende de aansluiting tussen twee 
aanpalende percelen op een kwalitatieve en 
esthetisch verantwoorde wijze te kunnen 
afwerken.

Gemengde haag: mogelijkheden zijn o.a. 
meidoorn, sleedoorn, hazelaar, spork, 
lijsterbes, hulst of zelfs berk in combinatie met 
de klassiekers beuk en haagbeuk.

Afsluitingen ter hoogte van de perceelsgrenzen (ook op de rooilijn) zijn 
maximum 2m hoog. 

Afsluitingen bestaan uit een levende, gemengde haag,, al dan niet 
ondersteund door een draad. Louter draadafsluiting, al dan niet bekleed 
met plantaardig materiaal of kunststof, is niet toegelaten.

Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. 

De toegang voor wagens op de zuidelijke 
grens van het perceel dient afgesloten te 
worden d.m.v. een poort.

Openingen in de afsluiting t.h.v. de zuidelijke perceelsgrens moeten 
afgesloten worden door middel van een poort. Deze poort dient even 
hoog te zijn als de afsluiting waarin ze zich bevindt, en dient uitgevoerd 
te worden in een kwalitatief materiaal in dezelfde kleur als de carport.
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4. loten 12 tot 17

4.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, 
diensten en zorgwonen.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten in het hoofd- en nevenvolume en 
niet in de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt 
beperkt tot maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het 
ingenomen volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet 
overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

Samenvoegen van kavels is niet toegelaten.

4.2. Voorschriften woonvolume

4.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Meersgezinswoningen zijn niet toegelaten. Volgende woningtypes zijn toegelaten:

•	 eengezinswoningen in open bebouwing

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100 m². Iedere 
woongelegenheid heeft steeds een minimale brutovloeroppervlakte van 
60m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 
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4.2.2. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de 
bouwzone, zoals deze is aangeduid op het verkavelingsplan.

Het volume mag kleiner zijn dan de contouren op het plan.

Voorbouwlijn

Er is geen verplichte voorbouwlijn.

Een zorgwoning is ook een woongelegenheid 
en moet dus ook een plaats voor de wagen 
hebben. 

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum één parkeerplaats op privaat terrein 
te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen in de vorm van garages, 
carports of (openlucht) staanplaatsen.

Garages of carports kunnen enkel worden voorzien in de zone voor 
woonvolume, zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  
•	 Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt. 

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende 
materialen op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de 
private parkeervoorzieningen.

4.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
moet binnen het gabariet van een denkbeeldig 
hellend dak (45° dakhelling) blijven.

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte is maximaal 7,5m.  
De nokhoogte is maximaal 11m.
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een combinatie van verschillende dakvormen 
is toegelaten: bvb. lessenaarsdak + gedeelte 
plat dak, ... Het dak dient evenwel minstens 
gedeeltelijk hellend te zijn. Een plat dak voor 
de volledige woning is niet toegelaten.

Bij de vormgeving van het dak moet rekening 
gehouden worden met een zongerichte 
oriëntatie i.f.v. energie-opwekking.

Dakvorm

Een hellend dak is verplicht. 

Een combinatie van verschillende dakvormen is toegelaten. 

Indien de bouwzone, zoals aangeduid op het 
verkavelingsplan, een diepte kleiner dan 20m 
heeft, geldt deze aangeduide bouwzone als 
maximum bouwdiepte.

Bouwdiepte

De bouwdiepte op het gelijkvloers moet beperkt blijven tot maximum 
20m, of tot de bouwzone voor het woonvolume, zoals aangeduid op het 
verkavelingsplan.

De maximum bouwdiepte op de verdiepingen bedraagt 21m ten 
opzichte van de rooilijn.

dakterras

uitpandig terras

inpandig terras

Terrassen en uitbouwen

Inpandige terrassen zijn toegelaten. 
Uitpandige terrassen zijn niet toegelaten.   
Dakterrassen zijn niet toegelaten.

Uitbouwen ten opzichte van de bouwzone zijn niet toegestaan - ook niet 
op de verdiepingen.

4.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Op deze ligging, vlakbij het centrum, 
voorzieningen, ... lijkt het aangewezen 
levensloopbestendige woningen te bouwen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
die voor sociale huisvesting gelden.

In het kader van levenslang wonen worden volgende elementen 
opgelegd:

•	 In de leefruimte is een zitmogelijkheid voor een rolstoelgebruiker 
van minstens 0,9m x 1,2m

•	 De hoogteverschillen bij de toegangen tot de woning en op het 
gelijkvloers worden beperkt tot 2 cm

•	 Er is een toilet op het gelijkvloers van minstens 90 x 130cm groot 
waarbij de deur naar buiten open draait en gelegen is in de lange 
wand

•	 De deuropeningen en (door)gangen hebben een vrije breedte van 
minstens 85 cm

4.3. Voorschriften tuinzone

4.3.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

Binnen de tuinzone zijn bijgebouwen mogelijk. 

Bijgebouwen hebben in totaal  een maximale oppervlakte van 40m², 
bijkomend bij de carport/garage. Bijgebouwen zijn maximaal 3m hoog.

Behalve serres hebben alle bijgebouwen een plat dak en worden ze 
uitgevoerd in hout of baksteen.

Afwatering moet op het eigen terrein gebeuren.

In de achtertuin: dit betekent achter de 
achtergevellijn van het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen zijn niet toegelaten in de 
zijtuinstrook.

Bijgebouwen worden ingeplant 

•	 in de achtertuin
•	 ofwel op de perceelsgrens, mits akkoord van de buur en mits uitvoering 

van de muur in onderhoudsvrije materialen
•	 ofwel op minimaal 1m van de perceelsgrens

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuinzone is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of 
containers verboden.

De voortuin is de zone tussen de rooilijn en de 
uiterste voorbouwlijn van het woonvolume, 
zoals aangeduid op het verkavelingsplan.

In de voortuinstrook zijn geen objecten, constructies of begroeiingen 
hoger dan 1m toegestaan. 
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4.3.2. Verhardingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse codex beperkt het aanbrengen 
van verhardingen zonder vergunning.  
Het beperken van verharding is van belang in 
het kader van waterproblematiek. 

De tuinstroken zijn enkel bestemd voor 
tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, 
opritten of paadjes in functie van de 
bebouwing.

Losse verharding (bvb. kiezel, ...) geldt ook als 
verharding.

De tuinzone wordt minimaal verhard.  Verhardingen zijn beperkt tot 

•	 de nodige toegangen 

•	 In de voortuinstrook (de strook tussen de rooilijn en de 
voorgevellijn) primeert de groenaanleg. Maximum 40% van deze 
strook mag verhard worden. 

•	 In de tuinzone is een terras toegelaten met een maximum 
oppervlakte van 30 m².

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.

4.3.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De voortuin is de zone tussen de rooilijn en de 
voorbouwlijn van het woonvolume.

De hoogte van de hagen t.h.v. de 
perceelsgrenzen is verplicht vastgelegd, 
om zodoende de aansluiting tussen twee 
aanpalende percelen op een kwalitatieve en 
esthetisch verantwoorde wijze te kunnen 
afwerken.

1,8m

max 1m

Gemengde haag: mogelijkheden zijn o.a. 
meidoorn, sleedoorn, hazelaar, spork, 
lijsterbes, hulst of zelfs berk in combinatie met 
de klassiekers beuk en haagbeuk.

Afsluitingen ter hoogte van de voortuin zijn maximum 1m hoog. 
Alle andere afsluitingen ter hoogte van de perceelsgrenzen zijn 
maximum 2m hoog. 

Afsluitingen bestaan uit een levende, gemengde haag, al dan niet 
ondersteund door een draad. Louter draadafsluiting, al dan niet bekleed 
met plantaardig materiaal of kunststof, is niet toegelaten. 
 
Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. 

max. 2m
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5. projectzone Heulsestraat

5.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Handel: voedingszaak, kledingzaak, 
buurtwinkel, ...

Horeca: B&B, restaurant, café, ...

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. Globaal moet het wonen overheersen in de zone. Minimum 
één woning per bouwperceel is verplicht. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: 
handel, horeca, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele en recreatieve voorzieningen, 
zorgwonen.

De nevenfuncties zijn toegelaten in zowel het hoofdvolume als in de 
nevenvolumes. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt beperkt tot 
maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het ingenomen 
volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers-)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

5.2. Voorschriften woonvolumes

5.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen 
die boven en naast elkaar worden gestapeld 
en geschakeld tot een woningbouwproject. 
Gestapelde woningen verschillen van 
appartementsbouw doordat elke woning 
voorzien is van een individuele private toegang 
vanaf het openbaar domein. 

Een meergezinswoongebouw is een 
gebouw waarin meerdere wooneenheden 
(appartementen, studio’s) toegang krijgen via 
een gemeenschappelijke circulatieruimte.

Volgende woningtypes zijn toegelaten: 

•	 eengezinswoningen in aaneengesloten en/of halfopen  bebouwing
•	 gestapelde woningen in aaneengesloten, halfopen, en/of open 

bebouwing
•	 meergezinswoongebouwen

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100m². 
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Iedere woongelegenheid heeft steeds een minimale bruto-vloeroppervlakte 
van 60 m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 

Iedere woongelegenheid beschikt over een private buitenruimte van 
min. 6m².

5.2.2. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen binnen deze zone sluiten harmonieus op elkaar aan en 
worden als één concept ontwikkeld.

Voorbouwlijn

Er is geen verplichte voorbouwlijn.

Langsparkeren of dwarsparkeren langs de 
Heulsestraat is o.w.v. de verkeersveiligheid niet 
toegestaan. Parkeerplaatsen moeten via een 
gemeenschappelijke oprit ontsluiten naar de 
Heulsestraat.

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum 1,5 parkeerplaats op 
privaat (individueel of collectief ) terrein te worden voorzien. Deze 
parkeerplaatsen kunnen in de vorm van staanplaatsen in openlucht, 
onder één collectieve luifel of carport of in een (half-)ondergrondse 
garage.

Daarbovenop dienen minstens 7 parkeerplaatsen voor publiek gebruik 
voorzien te worden binnen deze zone.

Bij meergezinswoongebouwen dient het parkeren verplicht collectief te 
worden voorzien.  
Bij (half-)ondergrondse parkings dient de in- en uitrit op een veilige manier te 
worden voorzien, waarbij de aansluiting op de openbare weg gebeurt via een 
plat stuk van minstens 5m lang. 

Parkeerplaatsen mogen niet rechtstreeks op de Heulsestraat ontsluiten. 

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  

Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt.  

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende materialen 
op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de  private 
parkeervoorzieningen.
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5.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
moet binnen het gabariet van een denkbeeldig 
hellend dak (45° dakhelling) blijven.

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg, in het verlengde van de 
gedeelde zijkavelgrens van de gekoppelde 
woningen.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte is maximaal 7,5m. 
De nokhoogte is maximaal 11m.

Bij aanpalend gabariet, wordt dit gabariet voor minstens 2m aangehouden.

Er wordt een uitzondering m.b.t. het gabariet gemaakt voor de bebouwing 
aansluitend op het neoclassicistisch burgerhuis.

Deze uitzonderingen zijn enkel van toepassing op volumes evenwijdig 
aan de Heulsestraat, ingepland in het verlengde van het gabariet van het 
neoclassicistisch burgerhuis:

•	 het gabariet van de nieuwe bebouwing blijft binnen het gabariet van 
het neoclassicistisch burgerhuis;

•	 voldoende visuele buffering, in de vorm van een groenscherm, tussen 
deze bebouwing en de aanpalende woningen moet worden voorzien, 
om privacy te bewaren. 

Dakvorm

De dakvorm is vrij te kiezen.  
In geval van een hellend dak bedraagt de dakhelling maximaal 45°.

5.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Voor de gevels wordt geopteerd voor baksteen 
die qua kleur en textuur aansluit bij het patina 
van de aanwezige bakstenen structuren zoals 

•	 de bestaande muur t.h.v. de Heulsestraat
•	 de bestaande neoclassicistische 

burgerwoning.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

De gevel wordt uitgevoerd in kleinschalige materialen. Het gebruik van 
bepleistering, metaal, prefab-betonelementen als gevelbekleding is niet 
toegelaten.
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Zichtbaar blijvende delen van de gemene 
muur moeten op een kwalitatieve, constructief 
en esthetisch verantwoorde wijze afgewerkt 
worden.

Nieuwe wachtgevels kunnen enkel tot stand komen als op het 
aangrenzende perceel nog mogelijkheden tot aanbouwen bestaat.

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen de eventueel 
resterende zichtbare delen van wachtgevels van het bestaande gebouw 
afgewerkt te worden met hetzelfde gevelmateriaal als dit bestaande 
gebouw.

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  
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5.3. Voorschriften bijgebouwen

5.3.1. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van het 
woonvolume, opgericht in de tuinzone van het 
perceel. 

‘Overige bijgebouwen’ zijn onder meer 
tuinhuizen, ... 

Binnen deze percelen zijn 2 soorten bijgebouwen mogelijk:

•	 een collectieve luifel of carport
•	 overige bijgebouwen

In de achtertuin: dit betekent achter de 
achtergevellijn van het hoofdgebouw. Overige 
bijgebouwen zijn niet toegelaten in de 
zijtuinstrook.

Overige bijgebouwen worden ingeplant 

•	 in de achtertuin
•	 ofwel op de perceelsgrens, mits akkoord van de buur en mits uitvoering 

van de muur in onderhoudsvrije materialen
•	 ofwel op minimaal 1m van de perceelsgrens

5.3.2. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een collectieve luifel of carport heeft een kroonlijsthoogte van maximum 
3m. 

Overige bijgebouwen hebben in totaal  een maximale oppervlakte van 
40m², bijkomend bij de collectieve luifel of carport. Overige bijgebouwen zijn 
maximaal 3m hoog.

5.3.3. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Materialen zoals golfplaten, niet-
verduurzaamd hout, ... zijn niet toegelaten.

De luifel of carport worden opgetrokken in duurzame materialen. 

Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn.
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5.4. Voorschriften tuin

5.4.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

Binnen deze percelen zijn geen bijgebouwen mogelijk, andere dan deze 
bedoeld onder het vorige punt (zie “5.3. Voorschriften bijgebouwen” op 
pag.37). 

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuin is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of containers 
verboden.

De tuinen dienen ingericht te worden met streekeigen beplantingen en 
aandacht voor de biodiversiteit.

5.4.2. Verhardingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De verharding in tuinzone dient tot een 
minimum beperkt te worden.

De tuinen zijn enkel bestemd voor tuinaanleg en de noodzakelijke 
verhardingen, opritten of paadjes in functie van de bebouwing.

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.

5.4.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Technische redenen die behoud van de 
muur onmogelijk kunnen maken, zijn bvb. 
stabiliteitsproblemen, ...

De bestaande muur t.h.v. de Heulsestraat wordt behouden.  
Indien behoud om technische redenen niet mogelijk is, wordt de muur 
herbouwd in gelijkaardige materialen.

De stijl van de bestaande muur wordt 
doorgetrokken als afsluiting voor de rest van 
deze projectzone.

Nieuwe afsluitingen op de rooilijn dienen uitgevoerd te worden in 
baksteen, passend bij de stijl en het kleurgebruik van de bestaande muur 
langs de Heulsestraat en op dezelfde hoogte als de bestaande muur

Afsluitingen op de overige perceelsgrenzen zijn maximum 2m hoog en 
groen van karakter.  
Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. 
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6. projectzone Kuurnsestraat

6.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, 
diensten en zorgwonen.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten in het hoofd- en nevenvolume en 
niet in de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt 
beperkt tot maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het 
ingenomen volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet 
overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

6.2. Voorschriften woonvolumes

6.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen 
die boven en naast elkaar worden gestapeld 
en geschakeld tot een woningbouwproject. 
Gestapelde woningen verschillen van 
appartementsbouw doordat elke woning 
voorzien is van een individuele private toegang 
vanaf het openbaar domein.

Meersgezinswoningen zijn niet toegelaten. 

Volgende woningtypes zijn toegelaten:

•	 eengezinswoningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing
•	 gestapelde woningen in aaneengesloten en/of halfopen bebouwing

Binnen deze projectzone zijn maximum 7 individuele wooneenheden 
toegelaten.

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100 m². 

Iedere woongelegenheid heeft steeds een minimale bruto-vloeroppervlakte 
van 60 m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 

Iedere woongelegenheid beschikt over een private buitenruimte van 
min. 6m².
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6.2.2. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen binnen deze zone sluiten harmonieus op elkaar aan en 
worden als één concept ontwikkeld.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld 
terugtrekken t.a.v. deze lijn voor de inkom. De 
volledige voorgevel laten terugspringen is niet 
toegelaten.

Een luifel springt maximaal 0,6m uit ten 
aanzien van de gevel.

Voorbouwlijn

De voorgevel wordt verplicht ingeplant op de verplichte voorbouwlijn. 
Er kan in beperkte mate worden ingesprongen ten aanzien van deze 
lijn: minstens 50% van (de oppervlakte van) de voorgevel over de 2 
verdiepingen is gesitueerd op de verplichte voorbouwlijn.

Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn zijn enkel toegestaan voor 
eventuele luifels, niet voor terrassen of volumes.

Een gemeenschappelijk ‘kruiwagenpad’ maakt 
de ontsluiting van de achtertuinen mogelijk 
voor voetgangers.

Inplanting 

De woningen hebben een minimale gevelbreedte van 6m.

Ten opzichte van de westelijke zonegrens dient een vrije strook van 
minimum 3m gevrijwaard te worden. Ten opzichte van de zuidelijke 
zonegrens dient een vrije strook van minimum 1,6m gevrijwaard te 
worden. Langs deze vrije stroken worden de achtertuinen ontsloten.

Op de verdieping geldt een bouwdiepte van maximum 12m.

De minimale afstand van het woonvolume tot de achterperceelsgrens is 8m. 

Een zorgwoning is ook een woongelegenheid 
en moet dus ook een plaats voor de wagen 
hebben. 

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum 1 parkeerplaats op privaat 
(collectief ) terrein te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen in 
de vorm van staanplaatsen in openlucht of onder één collectieve luifel of 
carport.

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  
•	 Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt. 

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende materialen 
op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de private 
parkeervoorzieningen.
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6.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
moet binnen het gabariet van een denkbeeldig 
hellend dak (45° dakhelling) blijven.

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte is maximaal 7,5m.  
De nokhoogte is maximaal 11m.

Dakvorm

De dakvorm is vrij te kiezen.  
In geval van een hellend dak bedraagt de dakhelling maximaal 45°.

6.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

Zichtbaar blijvende delen van de gemene 
muur moeten op een kwalitatieve, constructief 
en esthetisch verantwoorde wijze afgewerkt 
worden.

Nieuwe wachtgevels kunnen enkel tot stand komen als op het 
aangrenzende perceel nog mogelijkheden tot aanbouwen bestaat.

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen de eventueel 
resterende zichtbare delen van wachtgevels van het bestaande gebouw 
afgewerkt te worden met hetzelfde gevelmateriaal als dit bestaande 
gebouw.

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Op deze ligging, vlakbij het centrum, 
voorzieningen, ... lijkt het aangewezen 
levensloopbestendige woningen te bouwen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
die voor sociale huisvesting gelden.

In het kader van levenslang wonen worden volgende elementen 
opgelegd:

•	 In de leefruimte is een zitmogelijkheid voor een rolstoelgebruiker 
van minstens 0,9m x 1,2m

•	 De hoogteverschillen bij de toegangen tot de woning en op het 
gelijkvloers worden beperkt tot 2 cm

•	 Er is een toilet op het gelijkvloers van minstens 90 x 130cm groot 
waarbij de deur naar buiten open draait en gelegen is in de lange 
wand

•	 De deuropeningen en (door)gangen hebben een vrije breedte van 
minstens 85 cm

6.3. Voorschriften luifel/carport

6.3.1. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een carport is een constructie met minstens 
twee open wanden, bestaande uit dragende 
palen en een dak. 

‘Collectief’ houdt naast collectief gebruik en/
of eigendom ook in dat de constructie als 
ondeelbaar geheel wordt gebouwd, d.w.z. niet 
in verschillende fases maar in één keer.

Een eventuele collectieve luifel of carport moet ingeplant worden binnen 
de grenzen van de zone voor luifel/carport, zoals deze is aangeduid op 
het verkavelingsplan.

6.3.2. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een eventuele collectieve luifel of carport heeft een kroonlijsthoogte van 
maximum 3m. 

6.3.3. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Materialen zoals golfplaten, niet-
verduurzaamd hout, ... zijn niet toegelaten.

De luifel of carport worden opgetrokken in duurzame materialen. 

Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn.
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6.4. Voorschriften tuin

6.4.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

In de tuin zijn bijgebouwen mogelijk. 

Bijgebouwen hebben in totaal  een maximale oppervlakte van 40m², 
bijkomend bij de luifel/carport. Bijgebouwen zijn maximaal 3m hoog.

Behalve serres hebben alle bijgebouwen een plat dak en worden ze 
uitgevoerd in hout of baksteen.

Afwatering moet op het eigen terrein gebeuren.

In de achtertuin: dit betekent achter de 
achtergevellijn van het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen zijn niet toegelaten in de 
zijtuinstrook.

Bijgebouwen worden ingeplant 

•	 in de achtertuin
•	 op de perceelsgrens, mits akkoord van de buur en mits uitvoering van de 

muur in onderhoudsvrije materialen
•	 of op minimaal 1m van de perceelsgrens

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuin is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of containers 
verboden.

De tuinen dienen ingericht te worden met streekeigen beplantingen en 
aandacht voor de biodiversiteit.

6.4.2. Verhardingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De Vlaamse codex beperkt het aanbrengen 
van verhardingen zonder vergunning.  
Het beperken van verharding is van belang in 
het kader van waterproblematiek. 

De tuinstroken zijn enkel bestemd voor 
tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, 
opritten of paadjes in functie van de 
bebouwing.

Losse verharding (bvb. kiezel, ...) geldt ook als 
verharding.

De tuinzone wordt minimaal verhard.  Verhardingen zijn beperkt tot 

•	 de nodige toegangen 

•	 In de voortuinstrook (de strook tussen de rooilijn en de 
voorgevellijn) primeert de groenaanleg. Maximum 40% van deze 
strook mag verhard worden. 

•	 In de tuinzone is een terras toegelaten met een maximum 
oppervlakte van 30 m².

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.

6.4.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Gemengde haag: mogelijkheden zijn o.a. 
meidoorn, sleedoorn, hazelaar, spork, 
lijsterbes, hulst of zelfs berk in combinatie met 
de klassiekers beuk en haagbeuk.

Afsluitingen op de perceelsgrenzen zijn maximum 2m hoog. 

Afsluitingen bestaan uit een levende, gemengde haag, al dan niet 
ondersteund door een draad. Louter draadafsluiting, al dan niet bekleed 
met plantaardig materiaal of kunststof, is niet toegelaten.

Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. 
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7. projectzone gestapeld wonen

7.1. Bestemming

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Wonen: woningen en de bijbehorende 
uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw, ...

Nevenfuncties zijn functies die ondergeschikt 
zijn aan de hoofdfunctie.

Kantoren en diensten: vrij beroep, 
kapsalon, verzekeringsmakelaar, apotheek, 
onthaalmoeder, kinderdagverblijf, ...

Zorgwoning: een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning zodat maximaal 
twee oudere of hulpbehoevende personen 
kunnen inwonen.

Nevenfuncties die omwille van het zwaar 
verkeer dat ze aantrekken, het aantal 
verkeersbewegingen dat ze genereren, het 
aantal parkeerplaatsen dat ze innemen, ... de 
rust verstoren in de woonomgeving, zijn niet 
toegelaten.

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kantoren, 
diensten en zorgwonen.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten in het hoofd- en nevenvolume en 
niet in de bijgebouwen. De vloeroppervlakte van de nevenfunctie wordt 
beperkt tot maximum 150 m². Tevens mag de ingenomen oppervlakte / het 
ingenomen volume voor de nevenfunctie die / dat van de hoofdfunctie niet 
overschrijden.

Het verkeersgenererend vermogen van de nevenfunctie mag de schaal van 
het woongebied en de aanwezige (verkeers)infrastructuur niet overschrijden. 
Het parkeren naar aanleiding van de nevenactiviteit mag geen negatieve 
impact veroorzaken op het openbaar domein.

7.2. Voorschriften woonvolumes

7.2.1. Typologie

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen 
die boven en naast elkaar worden gestapeld 
en geschakeld tot een woningbouwproject. 
Gestapelde woningen verschillen van 
appartementsbouw doordat elke woning 
voorzien is van een individuele private toegang 
vanaf het openbaar domein.

Meersgezinswoningen zijn niet toegelaten. 

Volgende woningtypes zijn toegelaten:

•	 gestapelde woningen in aaneengesloten, halfopen, en/of open 
bebouwing

Per individueel adres kan maximum één ondergeschikte woning 
(zorgwoning) bestaan. De ondergeschikte wooneenheid is maximum 
50% van de vloeroppervlakte met een maximum van 100 m². 

Iedere woongelegenheid heeft steeds een minimale bruto-vloeroppervlakte 
van 60 m², ook nadat een zorgwoning werd gecreëerd. 

Iedere woongelegenheid beschikt over een private buitenruimte van 
min. 6m².
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7.2.2. Inplanting

toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

De woningen binnen deze zone sluiten harmonieus op elkaar aan en 
worden als één concept ontwikkeld.

 
Een luifel springt maximaal 0,6m uit ten 
aanzien van de gevel.

Voorbouwlijn

De woonvolumes worden ingeplant tussen de uiterste bouwlijn en de 
weg. 

Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn zijn enkel toegestaan voor 
eventuele luifels, niet voor terrassen of volumes.

Inplanting

De onderlinge afstand tussen twee bouwvolumes bedraagt minimum 
10m. 

Op het gelijkvloers geldt een bouwdiepte van maximum 20m. Op de 
verdieping geldt een bouwdiepte van maximum 16m.

Een zorgwoning is ook een woongelegenheid 
en moet dus ook een plaats voor de wagen 
hebben. 

Nevenfuncties die een parkeervraag genereren 
die niet op het eigen terrein kan opgevangen 
worden, kunnen dus niet toegestaan worden.

Er dienen evenveel fietsstalplaatsen voorzien 
te worden als er potentiële bewoners voorzien 
zijn in de wooneenheid. Deze fietsstalplaatsen 
moeten kwalitatief zijn.

Parkeervoorzieningen

Per woongelegenheid dient minimum 1,5 parkeerplaats op privaat 
(collectief ) terrein te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen kunnen in 
de vorm van staanplaatsen in openlucht, onder één collectieve luifel of 
carport of in een (half-)ondergrondse garage.

Bij (half-)ondergrondse parkings dient de in- en uitrit op een veilige manier te 
worden voorzien, waarbij de aansluiting op de openbare weg gebeurt via een 
plat stuk van minstens 5m lang. 

Parkeervragen verbonden aan de nevenfunctie dienen volledig te worden 
opgevangen op het private domein. 

Per wooneenheid dienen fietsstalplaatsen voorzien te worden:

•	 Minimum 1 fietsstalplaats + 1 bijkomende per voorziene slaapkamer 
•	 De minimum oppervlakte per fietsstalplaats bedraagt 1m².  
•	 Deze fietsstalplaatsen zijn overdekt. 

Er dient, waar mogelijk, ingezet te worden op waterdoorlatende materialen 
op waterdoorlatende funderingen bij de inrichting van de private  
parkeervoorzieningen.
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7.2.3. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw of tussen vloer en dakconstructie.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ 
kan toegelaten worden in een dakvolume met 
een plat dak en met teruggetrokken bouwlijn 
(i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een 
dakverdieping met een plat dak moet binnen het 
gabariet van een denkbeeldig hellend dak (45° 
dakhelling) blijven.

Aantal bouwlagen

Het gebouwde volume telt 2 bouwlagen + eventueel 1 bewoonbare 
bouwlaag in het dakvolume. 

Enkel de volledig bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Een 
(half-)ondergrondse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,75m boven het 
maaiveld.

De kroonlijsthoogte wordt gemeten t.o.v. het 
midden van de weg.

Kroonlijst

De kroonlijsthoogte is maximaal 7,5m.  
De nokhoogte is maximaal 11m.

Dakvorm

De dakvorm is vrij te kiezen.  
In geval van een hellend dak bedraagt de dakhelling maximaal 45°.

7.2.4. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Er wordt gestreefd naar moderne architectuur. 
Pastiche-architectuur en neo-stijlen (bvb. 
fermette, pastorij, haciënda, cottage, ...) zijn 
niet toegelaten.

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch 
verantwoord zijn. 

Zichtbaar blijvende delen van de gemene 
muur moeten op een kwalitatieve, constructief 
en esthetisch verantwoorde wijze afgewerkt 
worden.

Nieuwe wachtgevels kunnen enkel tot stand komen als op het 
aangrenzende perceel nog mogelijkheden tot aanbouwen bestaat.

Bij het aanbouwen aan bestaande gebouwen dienen de eventueel 
resterende zichtbare delen van wachtgevels van het bestaande gebouw 
afgewerkt te worden met hetzelfde gevelmateriaal als dit bestaande 
gebouw.

Koepels en glazen dakconstructies zijn 
toegelaten, ook in de platte daken van de 
gelijkvloerse bouwlagen. 

Alle platte daken van de gelijkvloerse bouwlagen worden van een 
groendak voorzien.  
Dit is niet van toepassing op tuinbergingen en carports als losse 
constructies.  
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Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Op deze ligging, vlakbij het centrum, 
voorzieningen, ... lijkt het aangewezen 
levensloopbestendige woningen te bouwen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen 
die voor sociale huisvesting gelden.

In het kader van levenslang wonen worden volgende elementen 
opgelegd:

•	 In de leefruimte is een zitmogelijkheid voor een rolstoelgebruiker 
van minstens 0,9m x 1,2m

•	 De hoogteverschillen bij de toegangen tot de woning en op het 
gelijkvloers worden beperkt tot 2 cm

•	 Er is een toilet op het gelijkvloers van minstens 90 x 130cm groot 
waarbij de deur naar buiten open draait en gelegen is in de lange 
wand

•	 De deuropeningen en (door)gangen hebben een vrije breedte van 
minstens 85 cm

7.3. Voorschriften bijgebouwen

7.3.1. Inplanting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van het 
hoofdgebouw (hoofdvolume en nevenvolume) 
opgericht in de tuinzone van het perceel. 

‘Overige bijgebouwen’ (onder meer 
tuinhuizen, ... ) zijn hier niet toegelaten.

Binnen deze percelen is maar 1 soort bijgebouwen mogelijk:

•	 een collectieve luifel of carport

7.3.2. Gabariet

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een collectieve luifel of carport heeft een kroonlijsthoogte van maximum 
3m. 

7.3.3. Verschijningsvorm

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Alle bebouwing heeft een hedendaagse verschijningsvorm.

Materialen zoals golfplaten, niet-
verduurzaamd hout, ... zijn niet toegelaten.

De luifel of carport worden opgetrokken in duurzame materialen. 

Het materiaalgebruik moet constructief en esthetisch verantwoord zijn.
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7.4. Voorschriften tuin

7.4.1. Inrichting

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het woonvolume, opgericht in de tuinzone van 
het perceel. 

Bvb. tuinhuizen, serres, ... 

Binnen deze percelen zijn geen bijgebouwen mogelijk, andere dan deze 
bedoeld onder het vorige punt (zie “7.3. Voorschriften bijgebouwen” op 
pag.48). 

Bovengrondse brandstoftanks zijn verboden.

In de tuin is het plaatsen van goederen, afval, wrakken en/of containers 
verboden.

De tuinen dienen ingericht te worden met streekeigen beplantingen en 
aandacht voor de biodiversiteit.

7.4.2. Verhardingen
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De verharding in tuinzone dient tot een 
minimum beperkt te worden.

De tuinen zijn enkel bestemd voor tuinaanleg en de noodzakelijke 
verhardingen, opritten of paadjes in functie van de bebouwing.

Afwatering van de verhardingen dient op eigen terrein te gebeuren.

7.4.3. Afsluitingen

Toelichting Stedenbouwkundige voorschriften

Gemengde haag: mogelijkheden zijn o.a. 
meidoorn, sleedoorn, hazelaar, spork, 
lijsterbes, hulst of zelfs berk in combinatie met 
de klassiekers beuk en haagbeuk.

Afsluitingen op de perceelsgrenzen zijn maximum 2m hoog. 

Afsluitingen bestaan uit een levende, gemengde haag, al dan niet 
ondersteund door een draad. Louter draadafsluiting, al dan niet bekleed 
met plantaardig materiaal of kunststof, is niet toegelaten.

Betonplaten of houtpanelen zijn verboden. 




