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Begrippen 

Achtergevel Gevel, verschillend van de voorgevel en zijgevel die zich richt naar de tuin of de binnenkant van het bouwblok 

Achtergevelbouwlijn Lijn waarop de achtergevel geplaatst is of geplaatst kan worden 

Achtertuin Tuingedeelte van het perceel dat geen voortuin of zijtuin is;  

Agrarische activiteit Activiteit van een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door het telen van gewassen of het 
houden van dieren voor de productie.  

Bebouwbare oppervlakte De oppervlakte die kan bebouwd worden, gemeten op maaiveldniveau, op de uiterste buitengrens van de be-
bouwing = bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld (voetafdruk) op een per-
ceel of terrein, exclusief de terrassen 

Bestemming Doeleinde van ruimtegebruik gedetailleerd tot op het niveau van een perceel of een perceelsdeel dat, met 
behulp van voor het ruimtegebruik bindende voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld. 

Bijgebouw Bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los van staat, maar niet bedoeld is om de hoofd-
bestemming voorzien in de bestemmingszone in zijn totaliteit te herbergen, tenzij de berging van onder meer 
goederen, gebruiksmiddelen en voertuigen die inherent verbonden zijn aan de hoofd- of nevenbestemming, 
zoals voorzien in de bestemmingszone. 

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

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

Constructie Een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al 
dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond 
steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed 
uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds 

Eéngezinswoning Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij de woning samenvalt met het volledige gebouw. 



Begrippen 
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Gebouw  Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 

Gekoppelde bebouwing Minimaal twee gebouwen met een gemene zijgevelmuur 

Gemeenschapsvoorzieningen Inrichtingen, voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang, en ten 
dienste staan van elkeen.  

Groendak Dak dat volledig voorzien is van een substraatlaag of teelaarde en vegetatie. 

Herbouwen Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbre-
ken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe 
constructie bouwen; 

Hoofdgebouw Gebouw dat bedoeld is om de voorziene bestemming te herbergen en dat door zijn constructie of afmetingen 
als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, met inbegrip van de verdiepingen. 

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

Kroonlijst  Gootafwerking bij hellende daken of de afwerking van de bovenkant van platte daken ter hoogte van de gevel. 

Kroonlijsthoogte     De afstand gemeten tussen het referentiepeil en de bovenkant van de kroonlijst. 

Maaiveld  Het afgewerkte bouwterrein 

Meergezinswoning Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht 

Para-agrarisch activiteit Activiteit van een bedrijf of instelling waarvan de agrarische activiteiten een nevenactiviteit vormen. 
Toelichting: bedoeld wordt bijvoorbeeld een kinderboerderij 

Perceel  Een kadastraal bekend, aaneengesloten stuk grond, toebehorend aan één eigenaar of een groep eigenaars. 

Private dienstverlening Verrichtingen die tegen vergoeding geschieden. De diensten omvatten werkzaamheden van commerciële 
aard; 

Recreatieve voorziening Ruimte voor vrijetijdsbesteding buiten de onmiddellijke omgeving van de woning, zonder dat daar een over-
nachting mee gepaard gaat. 

Referentiepeil  Het referentiepeil 0,00m stemt overeen met het gemiddeld peil van de aanpalende wegenis (trottoirniveau).  



Begrippen 
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Ruimtelijke draagkracht  De ruimtelijke draagkracht is het vermogen van de ruimte om nu en in de toekomst menselijke activiteiten en 
functies op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden.  

RUP       Ruimtelijk Uitvoeringsplan. 

Socio-culturele voorziening   Ruimte waar in hoofdzaak activiteiten van sociale, culturele of socio-culturele aard worden gehouden.  

Toelichting: bedoeld worden bijvoorbeeld tentoonstellingsruimten… 

Toeristische logies Een uitgeruste inrichting die de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten. Het bestaat uit een of 
meer afgescheiden en daartoe uitgeruste kamers of ruimtes die deel uitmaken van de persoonlijke en gebrui-
kelijke eengezinswoning of aanpalende bijgebouwen ervan. De exploitant heeft zijn hoofdverblijfplaats in het 
toeristische logies. 

 
Verbouwen  Aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buiten-

muren voor ten minste zestig procent behouden worden 
 
Voorgevel Elke gevel gericht op de voorliggende weg, met uitzondering van garagewegen of voetwegen 

Voortuin Gedeelte van het perceel dat voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw ligt. 

Voorgevelbouwlijn Lijn waarop een voorgevel van een gebouw is geplaatst of geplaatst kan worden. De voorgevelbouwlijn valt 
samen met de rooilijn als er geen voortuinstrook aanwezig is. Anders is de voorgevelbouwlijn de grenslijn tus-
sen de voortuinstrook en de bouwstrook 

Vrij beroep Dienstverlenend intellectueel beroep uitgeoefend door zelfstandige beoefenaars die onderworpen zijn aan 
een bij wet opgericht tuchtorgaan 

Waterdoorlatende materialen Verharding die infiltratie van hemelwater in de bodem toelaat. 

Zijgevel Gevel aan de zijkant van het hoofdgebouw; 

Zijtuin Gedeelte van het perceel dat ter hoogte van een zijgevel ligt. 
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1 Art 1: Voorafgaandelijke en algemene bepalingen 

 
Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften 

VERORDENEND 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 ALGEMENE BEPALING 

Tenzij in de voorschriften anders gesteld, worden de bouwhoogtes bepaald 
ten opzichte van het maaiveld. De hoogte van het maaiveld is het gemiddel-
de peil van de door de constructie, waarop de aanvraag tot stedenbouwkun-
dige vergunning betrekking heeft, ingenomen grondoppervlakte. 

 
 
 
Aan bestaande woningen die niet voldoen aan de inplantingsvoorschriften 
kunnen steeds alle onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitge-
voerd. Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de voorschriften voor de 
desbetreffende zone, kan een vergunning voor uitbreiden, verbouwen of her-
bouwen slechts worden afgeleverd indien voldaan is aan alle van toepassing 
zijnde verordenende bepalingen. 

BEPALINGEN BETREFFENDE BESTAANDE VERGUNDE OF GEACHT 
VERGUNDE CONSTRUCTIES 

Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de voorschriften voor de desbetref-
fende zone , zijn voor bestaande vergunde of geacht vergunde constructies 
die niet aan de verordenende bepalingen voldoen, enkel onderhouds- en in-
standhoudingswerken toegelaten. 
 

 BEPALINGEN BETREFFENDE GOEDGEKEURDE NIET-VERVALLEN 
VERKAVELINGEN 

De voorschriften die volgen uit goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen 
worden door dit RUP opgeheven en zijn niet meer van kracht. 

 
 
 
In functie van het onderhoud en beheer van waterlopen wordt rond  water-
loop nr 7 een bouwvrije strook opgelegd. 

BEPALINGEN BETREFFENDE WATERBEHEER EN REGENWATEROP-
VANG 

Rond de waterlopen die indicatief zijn aangeduid op het grafisch plan dient 
een bouwvrije strook van 5,00 m te worden gevrijwaard. 
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Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften 

VERORDENEND 
Stedenbouwkundige voorschriften 
 
De bebouwing binnen het plangebied dient te voldoen aan de vigerende wet-
geving inzake hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater. 

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten de resultaten 
van de watertoets worden gemeld, ook indien de betreffende werken geen 
invloed hebben op de waterhuishouding, en moet aangetoond worden dat de 
betreffende ingreep geen negatieve invloed heeft op de waterhuishouding. 

Hemelwater moet in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt worden. Het 
resterend deel moet maximaal kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij 
door het gebruik van waterdoorlatende materialen, hetzij door afleiding van 
hemelwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door aflei-
ding naar daartoe voorziene constructies om het water te bufferen gekoppeld 
aan vertraagde afvoer. 

Materialen die gebruikt worden voor verhardingen van wegenis, toegangen, 
parkings, terrassen, e.d. zullen maximaal waterdoorlatend zijn. Indien er 
geen gebruik van waterdoorlatende materialen is, zullen er specifieke maat-
regelen tot buffering en afvoer van regenwater genomen worden. 

 
 
 
Dit voorschrift behandelt enkel vlakvormige constructies op het dak. Het is 
niet van toepassing op vrijstaande constructies van zonnepanelen of op an-
dere constructies die energie opleveren. 
 

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANBRENGEN VAN 
ZONNEPANELEN  

Het is toegelaten om zonnepanelen of zonneboilers te integreren in het dak-
vlak of op een plat dak, tot maximaal 1,00 meter boven de dakrand. 



Art 1: Voorafgaandelijke en algemene bepalingen 
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Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften 

VERORDENEND 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 BEPALINGEN BETREFFENDE ENERGIE 

Warmteverlies moet zoveel mogelijk beperkt worden. Hiertoe dienen gebou-
wen en hun ruimtes optimaal geïsoleerd en geventileerd te worden. Compar-
timenteren en bufferen staan hier centraal. 

 
 
De principes van efficiënt ruimtegebruik houden o.a. het volgende in: 

- compact bouwen 
- zoveel mogelijk de kubusvorm benaderen 
- open bebouwing voor ééngezinswoningen zo veel mogelijk vermij-

den, daar waar de voorschriften dit toelaten 
- streven naar verwevenheid van functies 
 

BEPALINGEN BETREFFENDE EFFICIËNT RUIMTEGEBRUIK  

Er dient rekening gehouden te worden met de principes van een efficiënt en 
zuinig ruimtegebruik. 

 BEPALINGEN BETREFFENDE AFSLUITINGEN  

In de voortuinstrook zijn enkel open afsluitingen toegelaten met een maxima-
le hoogte van 1,00 meter. In de zijtuinstrook zijn enkel open afsluitingen toe-
gelaten met een maximale hoogte van 2,00 meter. Afsluitingen onder de 
vorm van beplantingen zijn steeds toegelaten. 

 
 
 
Openbare en private nutsvoorzieningen zijn elektriciteitscabines en busstati-
ons, parkeerplaatsen, leidingen,…. Deze voorzieningen mogen in alle zones 
worden aangelegd. 

BEPALINGEN BETREFFENDE OPENBARE RUIMTES EN NUTSVOOR-
ZIENINGEN  

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de reali-
satie van openbare en private nutsvoorzieningen, openbare groene ruimten 
en openbare verharde ruimten zijn toegelaten mits het respecteren van de 
geldende voorschriften op het vlak van inrichting. De werken mogen geen 
aanleiding geven tot het bestendigen van onafgewerkte situaties 
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2 Art 2: Zone voor ééngezinswoningen in gesloten bebouwing 

 
Toelichting bij de stedenbouwkundige voorschriften 

VERORDENEND 
Stedenbouwkundige voorschriften 

 
 
 
Wonen is de hoofdbestemming. Lokale buurtgebonden handel, diensten en 
horeca zijn toegelaten, indien deze functie gecombineerd wordt met een wo-
ning. Om te vermijden dat de commerciële functies het buurtniveau zouden 
overstijgen worden ze enkel toegelaten op het gelijkvloers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelstelling is het straatbeeld te harmoniseren door een gesloten bouwwand 
te creëren aan de straatkant. In- en uitsprongen (onder de vorm van balkons, 
inpandige terrassen, erkers en dergelijke) in de voorgevel zijn toegelaten 
voor zover het grootste deel van het gevelvlak kan beschouwd worden als 
zijnde gelegen op de bouwlijn. Openingen in de straatwand kunnen enkel 
bestendigd worden indien de open zijgevel als een volwaardige gevel kan 
beschouwd worden. Dit is het geval voor een driegevelwoning met een zij-
tuinstrook. Deze situatie kan maar hoeft niet bestendigd te worden. Indien er 
een woning met een wachtgevel staat, is het verboden om op het aangren-
zende perceel een driegevelwoning op te richten. 
 
 

Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

2.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in ééngezinswoningen, woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren voor vrije be-
roepen en private dienstverlening, kleinhandel en horeca. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening, kleinhandel en ho-
reca mogen enkel op de gelijkvloerse verdieping. Bij nieuwbouw of ver-
nieuwbouw moet in elk hoofdgebouw een woning opgericht worden. Deze 
bepaling geldt niet indien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op ge-
meenschapsvoorzieningen. 

De niet bebouwde ruimten worden hoofdzakelijk bestemd als tuin. 

2.2 Inplanting 
De zone is bestemd voor gesloten bebouwing. Volgende inplantingsvoor-
schriften zijn van toepassing: 
 Aan de straatkant dienen alle constructies ingeplant te worden op de zo-

negrens. 
 Ten opzichte van de zijkavelgrens dienen alle hoofdgebouwen op de zij-

kavelgrens ingeplant te worden. Onderbrekingen in de gesloten bouw-
wand aan de straatkant zijn niet toegelaten. 

Van bovenstaande bepalingen kan worden afgeweken als op het aanpalende 
perceel een kopgebouw, een vrijstaand gebouw of een gebouw met venster-
openingen in de zijgevel staat. Uitzonderingen mogen er niet toe leiden dat 
er onafgewerkte situaties (zoals bijvoorbeeld wachtgevels) worden besten-
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Definitie maximale bebouwde oppervlakte: zie begrippenlijst 
 
 
 
 
 
 
Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen en 
–aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het aan-
palende perceel. Hierdoor kan een sterke versnippering van de tuinzone 
worden vermijden. 
 
 
 
 
 
De meeste percelen zijn smal en diep. Daarom wordt een bouwdiepte van 17 
meter toegelaten. De bouwdiepte wordt gemeten vanaf de zonegrens indien 
er geen bouwlijn is vastgelegd en vanaf de bouwlijn indien er één is vastge-
legd. Om achter minder diepe woningen toch nog voldoende zon en lichtinval 
te garanderen, wordt de bouwdiepte op de verdiepingen beperkt. De bouw-
diepte geldt voor het hoofdgebouw. Achter de 17 meter-lijn mogen bijgebou-
wen en aanhorigheden onder de vorm van garages, serres en bergingen 
worden opgericht, rekening houdend met de bouwvrije strook van 10 meter.  
 
 

digd. Op het eerste en laatste perceel van de zone wordt een driegevelwo-
ning opgericht waarvan de zijgevel minimaal op 3,00 meter van de perceels-
grens staat. Bijgebouwen en aanhorigheden mogen wel tot op de zijper-
ceelsgrens gebouwd worden op voorwaarde dat hun bouwlijn aansluit bij de 
voorbouwlijn van de aanpalende zone. 

Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder 
de vorm van kleine serres, bergplaatsen, garages en overdekte autostaan-
plaatsen of carports is toegelaten. De maximale bebouwde oppervlakte hier-
van is 40,00 m². Woningbijgebouwen en aanhorigheden worden ingeplant op 
ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn. 

Op percelen die grenzen aan zone 10 en hierlangs kunnen worden ontsloten, 
worden autobergplaatsen op de achterste perceelgrens ingeplant. 
 
Woningbijgebouwen en –aanhorigheden die op de perceelsgrens worden 
opgetrokken, moeten worden voorzien van een plat dak, een gemene muur 
in metselwerk en voor het overige gedeelte in metselwerk of hout opgetrok-
ken en afgewerkt met gevelsteen en/of een duurzame houtsoort. 

2.3 Verkavelingsvoorschriften 
De breedte van de bouwkavels bedraagt minimum 6,00 meter en maximum 
8,00 meter. 

2.4 Bouwdiepte 
Op het gelijkvloers bedraagt de bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal 
17,00 meter te meten vanaf de voorgevelbouwlijn, mits het vrijwaren van een 
tuinzone van minimaal 10,00 meter gemeten vanaf de achtergevelbouwlijn. 
Op de verdieping bedraagt de bouwdiepte maximaal 13,00 meter, te meten 
vanaf de voorgevel. De bouwdiepte van het dakvolume bedraagt maximaal 
9,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. 
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2.5 Bouwlagen 
Het aantal bouwlagen bedraagt maximum 3, waarvan de derde bouwlaag 
geïntegreerd kan zijn in het dakvolume. 

2.6 Daken 
Hoofdgebouwen hebben, in geval van herbouw of nieuwbouw, een zadeldak 
waarvan de nok evenwijdig met de voorgevel loopt. De dakhelling is maxi-
maal 45 graden. Staande en klimmende dakvensters zijn toegelaten op mi-
nimum 1,00 meter afstand van het verlengde van elke scheidmuur en op mi-
nimum 0,40 meter uit het voorgevelvlak.  

Woningbijgebouwen, -aanhorigheden en aan- of uitbouwen die achter de 
achterbouwlijn van het hoofdgebouw worden ingeplant, zijn voorzien van een 
plat dak is; in andere gevallen is de dakvorm vrij. 

2.7 Bouwhoogte 
Bij hoofdgebouwen met zadeldak bedraagt de kroonlijsthoogte aan de 
straatgevel minimum 5,80 meter en maximum 6,30 meter. De kroonlijsthoog-
te van de achtergevel van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 6,30 meter. 

Bij hoofdgebouwen met plat dak is de dakrandhoogte aan de straatgevel mi-
nimum 5,80 meter en maximum 6,30 meter. De dakrandhoogte van de ach-
tergevel van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 6,30 meter. 

Woningbijgebouwen, -aanhorigheden en aan- of uitbouwen die achter de 
achterbouwlijn van het hoofdgebouw worden ingeplant hebben een bouw-
hoogte van maximaal 3,50 meter. 
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Ondanks de toegestane variatie in de kroonlijsthoogte, wordt zo veel mogelijk 
gestreefd naar een harmonisch straatbeeld. 
 
 
 
 
 
 
Met hoogwaardige duurzame materialen wordt bedoeld hout, glas, steen, … , 
maar geen kunststoffen of imitatiematerialen. 
 
 
 
 
Er moet vermeden worden dat grote delen van de niet bebouwde oppervlakte 
worden verhard. Verhardingen moeten dienen voor de noodzakelijke toegan-
gen tot het gebouw of voor terrassen.  
 

 

2.8 Harmonie met aangrenzende bebouwing 
Voor zover de opgelegde bouwhoogte kan worden gerespecteerd, hebben 
op elkaar aansluitende hoofdgebouwen dezelfde kroonlijsthoogte, dakhelling 
en nokhoogte.  

2.9 Materialen 
De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaan-
de bebouwing en de ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de mate-
rialen binnen de bestaande omgeving. De materiaalkeuze dient de continuï-
teit in het straatbeeld te ondersteunen of er positief mee te contrasteren. Er 
zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. Gebou-
wen voor garages zullen eenzelfde architecturaal uitzicht hebben als het 
hoofdgebouw. 

2.10 De niet bebouwde ruimte 
De niet bebouwde ruimte zal maximaal ingericht worden als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen 
aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen 
van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodza-
kelijk is voor de toegang tot het gebouw. 
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Wonen is de hoofdbestemming. Lokale buurtgebonden handel, diensten en 
horeca zijn toegelaten, indien deze functie gecombineerd wordt met een wo-
ning. Om te vermijden dat de commerciële functies het buurtniveau zouden 
overstijgen worden ze enkel toegelaten op het gelijkvloers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gegroepeerde bebouwing maakt ruimtelijk de overgang tussen de zone 
met hoofdzakelijk gesloten bebouwing langs de Varenstraat, de Heiligstraat 
en de Valkenisseweg en de open en half-open bebouwing in het noorden van 
de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

3.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in ééngezinswoningen, woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren voor vrije be-
roepen en private dienstverlening, kleinhandel en horeca. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening, kleinhandel en ho-
reca mogen enkel op de gelijkvloerse verdieping. Bij nieuwbouw of ver-
nieuwbouw moet in elk hoofdgebouw een woning opgericht worden. Deze 
bepaling geldt niet indien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op ge-
meenschapsvoorzieningen. 

De niet bebouwde ruimten worden hoofdzakelijk bestemd als tuin. 

3.2 Inplanting 
De zone is bestemd voor gegroepeerde bebouwing. Een groep gebouwen 
bestaat uit maximum 12 gebouwen. Aan de straatkant dienen alle construc-
ties ingeplant te worden tot op de perceelsgrens. Voor de kopgebouwen be-
draagt de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens 
minimum 3,00 meter. 

Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder 
de vorm van kleine serres, bergplaatsen garages en overdekte autostaan-
plaatsen of carports is toegelaten. De maximale bebouwde oppervlakte hier-
van is 40,00 m². Woningbijgebouwen en aanhorigheden die in de achtertuin 
worden ingeplant, moeten zich op ten minste 10,00 meter van de achterge-
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Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen en 
–aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het aan-
palende perceel. 
 
Het inplanten van woningbijgebouwen en –aanhorigheden mag niet leiden tot 
een visueel gesloten straatwand. Daarom moeten garages of andere bijge-
bouwen die in de strook tussen vrijstaande hoofdgebouwen worden opge-
richt, 5 m terugspringen ten opzichte van de bouwlijn. In dit geval fungeert de 
bouwvrije zijstrook als oprit naar de achteruit gelegen garage. 
 
Op het grafisch plan is een bouwlijn aangeduid. Omdat het om gegroepeerde 
bebouwing gaat moet de volledige voorgevel op de bouwlijn worden inge-
plant. In- en uitsprongen (onder de vorm van balkons, inpandige terrassen, 
erkers en dergelijke) zijn toegelaten indien het grootste deel van het gevel-
vlak kan beschouwd worden als zijnde gelegen op de bouwlijn. Een analoge 
redenering geldt voor de kopgebouwen maar dan voor minstens 2/3 van de 
voorgevel. 
 
Nog niet bebouwde grote percelen mogen verkaveld worden. Er wordt een 
maximale kavelbreedte opgelegd om een voldoende hoge woningdichtheid te 
kunnen garanderen. Voor de perceelsoppervlakte geldt een richtwaarde van 
300 à 400 m²  
 
De bouwdiepte wordt gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn. Om achter min-
der diepe woningen toch nog voldoende zon en lichtinval te garanderen, 
wordt de bouwdiepte op de verdiepingen beperkt. De bouwdiepte geldt voor 

velbouwlijn bevinden. Hiervan kan worden afgeweken bij woningen die staan 
op een perceel met een diepte van 30,00 meter of minder op voorwaarde dat 
de constructies zich in een strook van 3,00 m vanaf de achterste perceels-
grens bevinden. Bij de woningen in de Tuitboslei en in de Heiligstraat tussen 
de Tuitboslei en zone 7.1 mogen achteraan in de laatste 3 m van de tuin 
bergplaatsen worden opgericht. 

Woningbijgebouwen en –aanhorigheden die op de perceelsgrens worden 
opgetrokken, moeten worden voorzien van een plat dak, een gemene muur 
in metselwerk en voor het overige gedeelte in metselwerk of hout opgetrok-
ken en afgewerkt met gevelsteen en/of een duurzame houtsoort. 

Woningbijgebouwen en –aanhorigheden die opgericht worden in de zone van 
3,00 meter tussen een kopgebouw en de zijdelingse perceelsgrens worden 
op 5,00 m achter de voorbouwlijn ingeplant. 
 

3.3 Bouwlijn 
Indien er op het perceel een bouwlijn is vastgelegd, moeten alle gebouwen 
en constructies op of achter de bouwlijn worden ingeplant. De voorgevel 
moet over de volledige breedte op de bouwlijn worden ingeplant, behalve bij 
kopgebouwen waar tenminste 2/3 van de voorgevel verplicht op de bouwlijn 
ingeplant moet worden. Voor bestaande constructies gelegen buiten de 
bouwlijn zijn enkel onderhouds- en instandhoudingswerken toegelaten. 

3.4 Verkavelingsvoorschriften 
De breedte van de bouwkavels bedraagt minimum 6,00 meter en maximum 
10,00 meter. 
 

3.5 Bouwdiepte 
Op het gelijkvloers bedraagt de bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal 
17,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn, mits het vrijwaren van 
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het hoofdgebouw. Achter de 17 meter-lijn mogen bijgebouwen en aanhorig-
heden onder de vorm van garages, serres en bergingen worden opgericht, 
rekening houdend met de bouwvrije strook van 10 meter. 
 
 
 
In de zone staat reeds bebouwing met vier bouwlagen. Om te vermijden dat 
ééngezinswoningen met 4 bouwlagen evolueren naar meergezinswoningen, 
worden slechts 3 woonlagen toegelaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een tuinzone van minimaal 10,00 meter gemeten vanaf de achtergevelbouw-
lijn. Op de verdiepingen bedraagt de bouwdiepte maximaal 13,00 meter, te 
meten vanaf de voorgevelbouwlijn. De bouwdiepte van het dakvolume be-
draagt maximaal 9,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. 

3.6 Bouwlagen 
Het aantal bouwlagen bedraagt maximum 3, waarvan de derde bouwlaag 
geïntegreerd kan zijn in het dakvolume. Enkel indien de garage half-
ondergronds gelegen is, zijn maximum 4 bouwlagen toegestaan waarbij de 
half-ondergrondse laag als bouwlaag wordt aanzien. 

 
3.7 Bouwhoogte 
De kroonlijsthoogte aan de straatkant bedraagt minimum 5,80 meter en 
maximum 6,30 meter. 
 
De kroonlijsthoogte van de achtergevel van het hoofdgebouw bedraagt 
maximum 6,30 meter. 
 
Woningbijgebouwen, -aanhorigheden en aan- of uitbouwen die achter de 
achterbouwlijn van het hoofdgebouw worden ingeplant hebben een bouw-
hoogte van maximaal 3,50 meter. 
 
3.8 Daken 
Hoofdgebouwen hebben een zadeldak waarvan de nok evenwijdig met de 
voorgevel loopt. Enkel bij kopgebouwen is een dak bestaande uit 3 dakvlak-
ken toegelaten, eveneens op voorwaarde dat de nok van het dak evenwijdig 
met de voorgevel loopt. Staande en klimmende dakvensters zijn toegelaten 
op minimum 1,00 meter afstand van het verlengde van elke scheidmuur en 
op minimum 0,40 meter uit het voorgevelvlak.  

Woningbijgebouwen, -aanhorigheden en aan- of uitbouwen die achter de 
achterbouwlijn van het hoofdgebouw worden ingeplant, zijn voorzien van een 
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Ondanks de toegestane variatie in de kroonlijsthoogte, wordt zo veel mogelijk 
gestreefd naar een harmonisch straatbeeld. 
 
 
 
 
 
 
Het is niet noodzakelijk dat alle woningen binnen een groep van dezelfde 
materialen gebruik maken. De uniformiteit binnen een groep wordt gegaran-
deerd door de voorschriften betreffende bouwhoogtes en daken. 
 
 
 
 
 
 
Er moet vermeden worden dat grote delen van de niet bebouwde oppervlakte 
worden verhard. Verhardingen moeten dienen voor de noodzakelijke toegan-
gen tot het gebouw of voor terrassen.  

plat dak. 

3.9 Harmonie binnen een groep 
Binnen een groep gebouwen gelden volgende harmonieregels: 
 Alle hoofdgebouwen hebben dezelfde voorbouwlijn. 
 Alle hoofdgebouwen hebben dezelfde kroonlijsthoogte en dezelfde dak-

helling 
 Alle hoofdgebouwen hebben hetzelfde aantal bouwlagen 

3.10 Materialen 
De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaan-
de bebouwing en de ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de mate-
rialen binnen de bestaande omgeving. De materiaalkeuze dient de continuï-
teit in het straatbeeld te ondersteunen of er positief mee te contrasteren. Er 
zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. Gebou-
wen voor garages zullen eenzelfde architecturaal uitzicht hebben als het 
hoofdgebouw.  

3.11 De niet bebouwde ruimte 
De niet bebouwde ruimte zal maximaal ingericht worden als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen 
aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen 
van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodza-
kelijk is voor de toegang tot het gebouw.  
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De gemeenschappelijke muur tussen twee gekoppelde woningen is geen 
vrijstaande gevel en staat uiteraard op de perceelsgrens. 
 
Hierbij wordt afgeweken van de algemene bepaling dat buiten de context van 
de verordenende bepalingen enkel onderhouds- en instandhoudingswerken 
zijn toegelaten. Bij uitbreiden, verbouwen of nieuwbouw is de bestaande 
(vergunde of geacht vergunde) toestand maatgevend voor het beoordelen 
van de stedenbouwkundige vergunning. 
 

Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

4.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in ééngezinswoningen, woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren voor vrije be-
roepen en private dienstverlening en kleinhandel. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening en kleinhandel kun-
nen enkel toegelaten worden indien het gaat om functies op buurtniveau, 
complementair aan het wonen. Kantoren voor vrije beroepen en private 
dienstverlening en kleinhandel mogen enkel op de gelijkvloerse verdieping. 
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw moet in elk hoofdgebouw een woning opge-
richt worden. Deze bepaling geldt niet indien de vergunningsaanvraag be-
trekking heeft op gemeenschapsvoorzieningen. 

De niet bebouwde ruimten worden hoofdzakelijk bestemd als tuin. 

4.2 Inplanting 
De zone is bestemd voor open en half-open bebouwing. De afstand van de 
vrijstaande gevel tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimum 3,00 
meter. De afstand van de gevel tot de achterste perceelsgrens bedraagt mi-
nimum 10,00 meter. 

Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord 
aan bovenstaande voorschriften, dan dient de oppervlakte tussen de vrij-
staande zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens gevrijwaard te blijven van 
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Eén woning van een gekoppelde bebouwing vervangen door een vrijstaande 
woning kan niet omdat dit een wachtgevel doet ontstaan. Het gelijktijdig ver-
vangen van twee gekoppelde woningen door twee vrijstaande woningen kan 
wel vergund worden. 
 
 
 
Achter de 17 meter-lijn mogen bijgebouwen en aanhorigheden onder de 
vorm van garages, carports, serres en bergingen worden opgericht, rekening 
houdend met de bouwvrije strook van 10 meter.  
 
 
 
Mits akkoord met de aangrenzende eigenaars mogen woningbijgebouwen en 
–aanhorigheden gekoppeld worden met een gelijkaardig gebouw op het aan-
palende perceel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elke bebouwing. 

Voorbouwlijn 
Aan de straatkant dienen alle constructies op de voorbouwlijn te worden in-
geplant. 

Typologie  
Het behouden van half-open bebouwing is verplicht indien het vergunnen van 
een open bebouwing aanleiding zou geven tot het bestendigen van onafge-
werkte situaties. Een open bebouwing is bovendien enkel toegestaan indien 
de perceelsbreedte aan de straatzijde minstens 15,00 m bedraagt. 

4.3 Vrijstaande bijgebouwen 
Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder 
de vorm van kleine serres, bergplaatsen, garages en overdekte autostaan-
plaatsen of carports is toegelaten. De maximale bebouwde oppervlakte hier-
van is 40,00 m². Woningbijgebouwen en aanhorigheden worden ingeplant op 
ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn 

Woningbijgebouwen en –aanhorigheden die op de perceelsgrens worden 
opgetrokken, moeten worden voorzien van een plat dak, een gemene muur 
in metselwerk en een afwerking in gevelsteen en/of hout. 

Vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden mogen niet tussen de 
zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens worden opgericht. 

4.4 Opdelen percelen 
Het opdelen van percelen is niet toegestaan.  

4.5 Bouwdiepte 
Op het gelijkvloers bedraagt de bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal 
17,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. Op de verdiepingen be-
draagt de bouwdiepte maximaal 13,00 meter, te meten vanaf de voorbouw-
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Er moet vermeden worden dat grote delen van de niet bebouwde oppervlakte 
worden verhard. Verhardingen moeten dienen voor de noodzakelijke toegan-
gen tot het gebouw of voor terrassen. 
 
 

lijn. De bouwdiepte van het dakvolume bedraagt maximaal 9,00 meter, te 
meten vanaf de voorgevelbouwlijn. Behalve voor de hoekpercelen bedraagt 
de afstand tussen de achtergevelbouwlijn en de achterste perceelsgrens mi-
nimum 10,00 meter. 

4.6 Bouwhoogte 
Het aantal bouwlagen bedraagt maximum 3, waarvan de derde bouwlaag 
geïntegreerd kan zijn in het dakvolume. 

4.7 Harmonie gekoppelde bebouwing 
Bij halfopen bebouwing hebben beide woningen dezelfde voorbouwlijn, 
kroonlijsthoogte, dakvorm en dakhelling. 

4.8 Materialen 
De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaan-
de bebouwing en de ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de mate-
rialen binnen de bestaande omgeving. Er zal enkel gewerkt worden met 
hoogwaardige duurzame materialen. 

4.9 De niet bebouwde ruimte 
De niet bebouwde ruimte zal maximaal ingericht worden als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen 
aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen 
van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodza-
kelijk is voor de toegang tot het gebouw.  
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De woningen zijn twee aan twee gekoppeld. Een koppel huizen moet een 
sterke samenhang vertonen en een eenheid vormen. De voorbouwlijn geldt 
voor alle constructies: ze zorgt ervoor samen met de brede bouwvrije strook 
tussen de woningen voor dat het groene straatbeeld met brede voortuinstro-
ken wordt bewaard. 
 
 
 

Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

5.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in ééngezinswoningen, woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren voor vrije be-
roepen en private dienstverlening en kleinhandel. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening en kleinhandel kun-
nen enkel toegelaten worden indien het gaat om functies op buurtniveau, 
complementair aan het wonen. Kantoren voor vrije beroepen en private 
dienstverlening en kleinhandel mogen enkel op de gelijkvloerse verdieping. 
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw moet in elk hoofdgebouw een woning opge-
richt worden. Deze bepaling geldt niet indien de vergunningsaanvraag be-
trekking heeft op gemeenschapsvoorzieningen. 

De niet bebouwde ruimten worden hoofdzakelijk bestemd als tuin. 

5.2 Hoofdgebouwen 
Hoofdgebouwen bestaan uit half-open bebouwing. Het behouden van de 
half-open bebouwingstypologie is verplicht indien het vergunnen van een 
open bebouwing aanleiding zou geven tot het creëren van een wachtgevel 
en het bestendigen van onafgewerkte situaties. Een open bebouwing is bo-
vendien enkel toegestaan indien de perceelsbreedte aan de straatzijde min-
stens 15,00 m bedraagt. 
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Dit heeft betrekking op verbouwingen (  60% van de buitenmuren blijven be-
houden) maar niet op herbouw of nieuwbouw. Bij herbouw of nieuwbouw zijn 
de overige artikels wel van toepassing. 
 
 
 
 
 

 
 
Het is de bedoeling dat elke woning van de Kleine Landeigendommen uitge-
breid kan worden. De bouwstrook waarbinnen dit kan gebeuren, is afhanke-

 

5.3 Herkenbaarheid oorspronkelijk bouwvolume 
Bij een verbouwing, moet het oorspronkelijke bouwvolume, zoals destijds 
opgetrokken door de Maatschappij voor kleine landeigendommen herken-
baar blijven binnen het totaalbeeld. Waar nodig moet er naar gestreefd wor-
den het oorspronkelijke beeld te herstellen. Toevoegingen dienen respect te 
vertonen ten opzichte van het origineel bouwvolume. 
 
5.4 Bebouwbare oppervlakte 
 
5.4.1 Hoofdgebouw en bijgebouwen in bouwstrook voor hoofdgebouw 
 
De bruto grondoppervlakte ingenomen door het hoofdgebouw, inclusief uit- 
en aanbouwen en bijgebouwen die zich bevinden in de bouwstrook van het 
hoofdgebouw, bedraagt maximaal 150,00 m². Aan- en uitbouwen moeten 
fysiek en visueel één geheel vormen met het hoofdgebouw. De eigenheid 
van de wijk moet steeds behouden blijven. 

5.4.2 Bijgebouwen buiten bouwstrook voor hoofdgebouw 
 
De gezamenlijke bebouwde oppervlakte van bijgebouwen die zich buiten de 
bouwstrook van het hoofdgebouw bevinden, bedraagt maximaal 40,00 m².  

5.5 Inplanting hoofdgebouw en fysisch aangrenzende gebou-
wen 

 
De bouwstrook van het hoofdgebouw en fysisch aangrenzende gebouwen 
wordt bepaald door de voorbouwlijn, de perceelsgrens waarop de gemene 
muur staat en een lijn op 5,00 m ten opzichte van de zijdelingse perceels-
grens. De achtergevelbouwlijn ligt op maximaal 17,00 m van de voorbouwlijn 
en op minstens 10,00 m van de achterste perceelsgrens. Hiervan kan enkel 
gemotiveerd worden afgeweken op percelen waar het realiseren van een 
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lijk van de perceelsconfiguratie. Voor ondiepe, brede percelen is het aange-
wezen om in de breedte uit te breiden; op diepere percelen kan in de diepte 
uitgebreid worden.  
 
Hier wordt afgeweken van de algemene bepaling dat buiten de context van 
de verordenende bepalingen enkel onderhouds- en instandhoudingswerken 
zijn toegelaten. Bij uitbreiden, verbouwen of nieuwbouw is de bestaande 
(vergunde of geacht vergunde) toestand maatgevend voor het beoordelen 
van de stedenbouwkundige vergunning. Bestaande vergunde of vergund ge-
achte hoofdgebouwen kunnen dus steeds verbouwd en herbouwd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mogelijkheden om woningbijgebouwen op te richten zijn afhankelijk van 
de configuratie van het perceel. Mits akkoord met de aangrenzende eige-
naars mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 
een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel. 
 
 
 
 

bebouwde oppervlakte van 150 m² niet mogelijk is indien deze afstandseisen 
strikt worden toepast. Indien dat geval moet onder meer worden aangetoond 
dat een voldoende kwalitatieve buitenruimte wordt gecreëerd en de afstand 
tot de perceelsgrens steeds gelijk of groter is dan de hoogte van het gebouw. 
Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord 
aan bovenstaande voorschriften, dan dient de bestaande afstand tussen de 
vrijstaande gevel en de perceelsgrens gevrijwaard te blijven van elke bebou-
wing. 

 

 

5.6 Bouwhoogte en bouwdiepte in bouwstrook hoofdgebouw 
In de bouwstrook van het hoofdgebouw zijn maximum 3 bouwlagen toege-
staan, waarvan de derde bouwlaag geïntegreerd wordt in het dakvolume. 
Bij gekoppelde bebouwing moeten beide hoofdgebouwen dezelfde kroonlijst-
hoogte, dakhelling en nokhoogte hebben.  
 
 de bouwdiepte op de eerste verdieping is maximum 13,00 m 
 de bouwdiepte van het dakvolume is maximum 9,00 m. 

 
5.7 Bijgebouwen en aanhorigheden 
 
Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder 
de vorm van kleine serres, bergplaatsen, garages en overdekte autostaan-
plaatsen of carports is toegelaten.  

Woningbijgebouwen en –aanhorigheden worden ofwel op minimaal 1,00 m 
van de perceelsgrens ofwel op de perceelsgrens ingeplant.  

Indien een woningbijgebouw of -aanhorigheid op de perceelsgrens wordt op-
getrokken, moet het verplicht worden uitgevoerd in metselwerk en voorzien 
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Indien de tuin voldoende diep is, kan in de achtertuin op min. 10 m van de 
achtergevelbouwlijn een bijgebouw voorzien worden hetzij op min. 1 m van 
de perceelsgrens hetzij op de perceelsgrens (mits goedkeuring van de buren, 
opgericht in metselwerk en voorzien van plat dak tenzij indien het samen met 
dat van de buren wordt opgericht).   
 
Indien de perceelsbreedte hiervoor te beperkt is, wordt per uitzondering toe-
gestaan om in de 5m brede zijtuinstrook een bijgebouw op te richten. Het 
oprichten van een woningbijgebouw en –aanhorigheden op de perceelsgrens 
is enkel mogelijk mits akkoord met de aangrenzende eigenaars en indien 
deze gekoppeld wordt met een gelijkaardig gebouw op het aanpalende per-
ceel.  
 
Om een massieve gevelwand te vermijden, moet dit bijgebouw terugspringen 
ten opzichte van de voorbouwlijn. 
 
 
 
 
Voor carports in hout kan het aangewezen zijn om deze voor een optimale 
inpassing in de omgeving wit te schilderen 
 
 
 
 

zijn van een plat dak. Enkel indien er wordt aangesloten bij een bestaand 
bijgebouw met hellend dak of indien de bijgebouwen gelijktijdig worden opge-
richt mag een zadeldak van maximaal 45° worden opgericht. In dat geval 
dient de kroonlijst-, nokhoogte en dakhelling gelijk te zijn. 

Vrijstaande bijgebouwen in de achtertuin 
Woningbijgebouwen en aanhorigheden in de achtertuin, worden ingeplant op 
ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn. De dakvorm is vrij. 
 
 

Strook tussen bouwstrook voor hoofdgebouw en perceelsgrens 
De strook van 5,00 m tussen de bouwstrook voor het hoofdgebouw en de 
perceelsgrens is bouwvrij, tenzij de breedte van het perceel 20,00 m of min-
der bedraagt. 

In dat geval is het toegelaten om in deze strook een woningbijgebouw op te 
richten op voorwaarde dat de constructie voldoet aan volgende voorwaarden: 
 dakvorm: vrij 
 bouwhoogte: maximum 3,50 m 
 breedte: maximum 3,00 m 
 inplanting: de constructie wordt ingeplant op 5,00 m achter de voorbouw-

lijn van het hoofdgebouw; 
 materiaal- en kleurgebruik: witte gevelsteen of witte gevelbepleistering 

tenzij in geval van een carport is ook hout toegestaan; indien de carport 
op de perceelsgrens wordt opgericht dient de gemene muur in metsel-
werk worden voorzien met een gevelsteenafwerking voor de zichtbare de-
len 

 
5.8 Bouwhoogte bijgebouwen 
Woningbijgebouwen die worden opgericht buiten de bouwstrook van het 
hoofdgebouw bestaan uit 1 bouwlaag en hebben een bouwhoogte van 
maximaal 3,50 m. 
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klimmend dakvenster    staand dakvenster 
 
 
 
 
 
 
In functie van de eenheid in de wijk wordt het toegelaten kleurenpalet voor de 
gevel beperkt tot wit en witte tinten. Het is de bedoeling dat alle constructies 
die zich in de zone voor het hoofdgebouw bevinden uit witte tinten bestaan. 
Constructies in afwijkende materialen (bv serres in glas en houten tuinhuis-
jes) kunnen niet naast het hoofdgebouw, maar moeten achter de achtergevel 
worden ingeplant tenzij het gaat om een carport opgericht op een smal per-
ceel (  20 m). Wat betreft materiaalkeuze voor het zadeldak worden geen 
uitzonderingen toegestaan. Het is evenwel toegelaten om zonnepanelen aan 
te brengen (zie algemene bepalingen). Voor de platte daken van uit- en aan-
bouwen is de materiaalkeuze vrij. 
 
Er moet vermeden worden dat grote delen van de niet bebouwde oppervlakte 
worden verhard. Verhardingen moeten dienen voor de noodzakelijke toegan-
gen tot het gebouw of voor terrassen. 

5.9 Daken 
Gebouwen die in de bouwstrook voor het hoofdgebouw worden opgericht, 
zijn voorzien van een zadeldak met dezelfde nokrichting en dakhelling als die 
van het hoofdgebouw; tenzij voor bebouwing die minimum 5,00 m terug-
springt ten opzichte van de voorbouwlijn. Hiervoor is de dakvorm vrij op 
voorwaarde dat de bouwhoogte maximaal 3,50m bedraagt. 
Bij gebouwen en constructies met zadeldak loopt de nok evenwijdig met de 
voorgevel. Klimmende dakvensters zijn toegelaten op minimum 1,00 meter 
afstand van de vrijstaande zijgevel en gekoppeld met het dakvenster op het 
aanpalende dak. De afstand tussen de aanzet van een klimmend dakvenster 
en de kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 2,10 meter. Staande dakvensters 
zijn enkel toegelaten indien deze reeds aanwezig zijn op het eigen of aanpa-
lende dak. Bij gekoppelde bebouwing moeten beide gebouwen dezelfde 
dakhelling hebben. Bestaande gekoppelde dakvensters kunnen verbouwd en 
herbouwd worden. 

5.10 Opdelen percelen 
Het opdelen van percelen is niet toegestaan. 
 
5.11 Materialen 
De gevels worden, uitgezonderd de plint en schouw, geheel bezet met een 
materiaal in witte kleur of witte tinten ofwel geschilderd in het wit of in witte 
tinten. De dakbedekking van een zadeldak bestaat uit rode of zwarte pannen 
(overeenkomend met het aanpalende dak).  Het materiaalgebruik dient de 
continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen. Er zal enkel gewerkt worden 
met hoogwaardige duurzame materialen. 

5.12 De niet bebouwde ruimte 
De niet bebouwde ruimte zal maximaal ingericht worden als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen 
aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen 
van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodza-
kelijk is voor de toegang tot het gebouw.  
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Dit heeft betrekking op verbouwingen (  60% van de buitenmuren blijven be-
houden), maar niet op herbouw of nieuwbouw. Bij herbouw of nieuwbouw zijn 
de overige artikels wel van toepassing. 
 

Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

6.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen in ééngezinswoningen, woningbijgebouwen 
en –aanhorigheden, gemeenschapsvoorzieningen, kantoren voor vrije be-
roepen en private dienstverlening en kleinhandel. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening en kleinhandel kun-
nen enkel toegelaten worden indien het gaat om functies op buurtniveau, 
complementair aan het wonen. Kantoren voor vrije beroepen en private 
dienstverlening en kleinhandel mogen enkel op de gelijkvloerse verdieping. 
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw moet in elk hoofdgebouw een woning opge-
richt worden. Deze bepaling geldt niet indien de vergunningsaanvraag be-
trekking heeft op gemeenschapsvoorzieningen. 

De niet bebouwde ruimten worden hoofdzakelijk bestemd als tuin. 

6.2 Hoofdgebouwen 
 
Hoofdgebouwen bestaan uit open bebouwing.  

6.3 Herkenbaarheid oorspronkelijk bouwvolume 
 
Bij een verbouwing moet het oorspronkelijke bouwvolume, zoals destijds op-
getrokken door de Maatschappij voor kleine landeigendommen  herkenbaar 
blijven binnen het totaalbeeld. Waar nodig moet er naar gestreefd worden het 
oorspronkelijke beeld te herstellen. Toevoegingen dienen respect te vertonen 
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Het is de bedoeling dat elke woning van de Kleine Landeigendommen uitge-
breid kan worden. De bouwstrook waarbinnen dit kan gebeuren, is afhanke-
lijk van de perceelsconfiguratie. Voor ondiepe, brede percelen is het aange-
wezen om in de breedte uit te breiden; op diepere percelen kan in de diepte 
uitgebreid worden. 
 
 
 
 
 
Hier wordt afgeweken van de algemene bepaling dat buiten de context van 
de verordenende bepalingen enkel onderhouds- en instandhoudingswerken 

ten opzichte van het origineel bouwvolume. 
 
6.4 Bebouwbare oppervlakte 
 
6.4.1 Hoofdgebouw en bijgebouwen in bouwstrook voor hoofdgebouw 
 
De bruto grondoppervlakte ingenomen door het hoofdgebouw, inclusief de 
uit- en aanbouwen en bijgebouwen die zich bevinden in de bouwstrook van 
het hoofdgebouw, bedraagt maximaal 150,00 m². Aan- en uitbouwen moeten 
fysiek en visueel één geheel vormen met het hoofdgebouw. De eigenheid 
van de wijk moet steeds behouden blijven. 

6.4.2 Bijgebouwen buiten de bouwstrook voor het hoofdgebouw 
 
De gezamenlijke bebouwde oppervlakte van bijgebouwen die zich buiten de 
bouwstrook van het hoofdgebouw bevinden, bedraagt maximaal 40,00 m².  

6.5 Inplanting hoofdgebouw en fysisch aangrenzende gebou-
wen 

 
De bouwstrook van het hoofdgebouw en fysisch aangrenzende gebouwen 
wordt bepaald door de voorbouwlijn en een lijn op 5,00 m van de zijdelingse 
perceelsgrenzen. De achtergevelbouwlijn ligt op maximaal 17,00 m van de 
voorbouwlijn en op minstens 10,00 m van de achterste perceelsgrens. . Hier-
van kan enkel gemotiveerd worden afgeweken op percelen waar het realise-
ren van een bebouwde oppervlakte van 150 m² niet mogelijk is indien deze 
afstandseisen strikt worden toepast. Indien dat geval moet onder meer wor-
den aangetoond dat een voldoende kwalitatieve buitenruimte wordt gecre-
eerd en de afstand tot de perceelsgrens steeds gelijk of groter is dan de 
hoogte van het gebouw. 
 
Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord 
aan bovenstaande voorschriften, dan dient de bestaande afstand tussen de 
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zijn toegelaten. Bij uitbreiden, verbouwen of nieuwbouw is de bestaande 
(vergunde of geacht vergunde) toestand maatgevend voor het beoordelen 
van de stedenbouwkundige vergunning. Bestaande vergunde of vergund ge-
achte hoofdgebouwen kunnen dus steeds verbouwd en herbouwd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mogelijkheden om woningbijgebouwen op te richten zijn afhankelijk van 
de configuratie van het perceel. Mits akkoord met de aangrenzende eige-
naars mogen woningbijgebouwen en –aanhorigheden gekoppeld worden met 
een gelijkaardig gebouw op het aanpalende perceel.  Indien de tuin voldoen-
de diep is, kan in de achtertuin een bijgebouw voorzien worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien de tuin voldoende diep is, kan in de achtertuin op min. 10 m van de 
achtergevelbouwlijn een bijgebouw voorzien worden hetzij op min. 1 m van 
de perceelsgrens hetzij op de perceelsgrens (mits goedkeuring van de buren, 
opgericht in metselwerk en voorzien van plat dak tenzij indien het samen met 
dat van de buren wordt opgericht) 

vrijstaande gevel en de perceelsgrens gevrijwaard te blijven van elke bebou-
wing. 

6.6 Bouwhoogte en bouwdiepte in bouwstrook hoofdgebouw 
In de bouwstrook van het hoofdgebouw zijn maximum 3 bouwlagen toege-
staan, waarvan de derde bouwlaag geïntegreerd wordt in het dakvolume. 
 
 de bouwdiepte op de eerste verdieping is maximum 13,00 m 
 de bouwdiepte van het dakvolume is maximum 9,00 m. 

 
6.7 bijgebouwen en aanhorigheden 
 
Het oprichten van vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden onder 
de vorm van kleine serres, bergplaatsen, garages en overdekte autostaan-
plaatsen of carports is toegelaten. 
Woningbijgebouwen en –aanhorigheden worden ofwel op minimaal 1,00 m 
van de perceelsgrens ofwel op de perceelsgrens ingeplant.  

Indien een woningbijgebouw of –aanhorigheid op de perceelsgrens wordt 
opgetrokken, moet het verplicht worden voorzien van een plat dak, een ge-
mene muur in metselwerk en voor het overige gedeelte in metselwerk of hout 
opgetrokken en afgewerkt met gevelsteen en/of een duurzame hout-
soort.Enkel indien er wordt aangesloten bij een bestaand bijgebouw met hel-
lend dak of indien de bijgebouwen gelijktijdig worden opgericht mag een za-
deldak van maximaal 45° worden opgericht. In dat geval dient de kroonlijst-, 
nokhoogte en dakhelling gelijk te zijn. 

Vrijstaande bijgebouwen in de achtertuin 
Woningbijgebouwen en aanhorigheden in de achtertuin, worden ingeplant op 
ten minste 10,00 meter van de achtergevelbouwlijn. De dakvorm is vrij. 
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Indien de perceelsbreedte hiervoor te beperkt is, wordt per uitzondering toe-
gestaan om in de 5 m brede zijtuinstrook een bijgebouw op te richten. Het 
oprichten van een woningbijgebouw en –aanhorigheden op de perceelsgrens 
is enkel mogelijk mits akkoord met de aangrenzende eigenaars en indien 
deze gekoppeld wordt met een gelijkaardig gebouw op het aanpalende per-
ceel. Om een massieve gevelwand te vermijden, moet dit bijgebouw 5 m te-
rugspringen ten opzichte van de voorbouwlijn. 
 
 
 
 
 
Voor carports in hout kan het aangewezen zijn om deze voor een optimale 
inpassing in de omgeving wit te schilderen 
 
 
 
 
 
 

   
 
klimmend dakvenster    staand dakvenster 

 
Strook tussen bouwstrook voor hoofdgebouw en perceelsgrens 

De strook van 5,00 m tussen de bouwstrook van het hoofdgebouw en de 
perceelsgrens is bouwvrij, tenzij de breedte van het perceel 20,00 m of min-
der bedraagt. 

In dat geval is het toegelaten om in deze strook een woningbijgebouw op te 
richten op voorwaarde dat de constructie voldoet aan volgende voorwaarden: 
 dakvorm: vrij 
 bouwhoogte: maximum 3,50 m 
 breedte: maximum 3,00 m 
 inplanting: de constructie wordt ingeplant op 5,00 m achter de voorbouw-

lijn van het hoofdgebouw; 
 materiaal- en kleurgebruik: witte gevelsteen of witte gevelbepleistering 

tenzij in geval van een carport is ook hout toegestaan; indien de carport 
op de perceelsgrens wordt opgericht dient de gemene muur in metsel-
werk worden voorzien met een gevelsteenafwerking voor de zichtbare de-
len 

 
6.8 Bouwhoogte bijgebouwen 
Woningbijgebouwen die worden opgericht buiten de bouwstrook van het 
hoofdgebouw bestaan uit 1 bouwlaag en hebben een bouwhoogte van 
maximaal 3,50 m. 
 

6.9 Daken 
Gebouwen die in de bouwstrook voor het hoofdgebouw worden opgericht, 
zijn voorzien van een zadeldak met dezelfde nokrichting en dakhelling als die 
van het hoofdgebouw; tenzij voor bebouwing die minimum 5,00 m terug-
springt ten opzichte van de voorbouwlijn. Hiervoor is de dakvorm vrij op 
voorwaarde dat de bouwhoogte maximaal 3,50m bedraagt. 
Bij gebouwen en constructies met zadeldak loopt de nok evenwijdig met de 
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In functie van de eenheid in de wijk wordt het toegelaten kleurenpalet voor de 
gevel beperkt tot wit en witte tinten. Het is de bedoeling dat alle constructies 
die zich in de zone voor het hoofdgebouw bevinden uit witte tinten bestaan. 
Constructies in afwijkende materialen (bv serres in glas en houten tuinhuis-
jes) kunnen niet naast het hoofdgebouw, maar moeten achter de achtergevel 
worden ingeplant tenzij het gaat om een carport opgericht op een smal per-
ceel (  20 m).Wat betreft materiaalkeuze voor het zadeldak worden geen 
uitzonderingen toegestaan. Het is evenwel toegelaten om zonnepanelen aan 
te brengen (zie algemene bepalingen). Voor de platte daken van uit- en aan-
bouwen is de materiaalkeuze vrij. 
 
 
Er moet vermeden worden dat grote delen van de niet bebouwde oppervlakte 
worden verhard. Verhardingen moeten dienen voor de noodzakelijke toegan-
gen tot het gebouw of voor terrassen. 
 

voorgevel. Klimmende dakvensters zijn toegelaten op minimum 1,00 meter 
afstand van het verlengde van de zijgevel. De afstand tussen de aanzet van 
een klimmend dakvenster en de kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 2,10 
meter. Staande dakvensters zijn enkel toegelaten indien deze reeds aanwe-
zig zijn.  

6.10 Opdelen percelen 
Het opdelen van percelen is niet toegestaan. 
 
6.11 Materialen 
De gevels worden, uitgezonderd de plint en schouw, geheel bezet met een 
materiaal in witte kleur of witte tinten ofwel geschilderd in het wit of in witte 
tinten. De dakbedekking van een zadeldak bestaat uit rode of zwarte pannen. 
Het materiaalgebruik dient de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen. 
Er zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. 

 

 

 

6.12 De niet bebouwde ruimte 
De niet bebouwde ruimte zal maximaal ingericht worden als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen 
aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen 
van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodza-
kelijk is voor de toegang tot het gebouw.  
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Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

7.1 Algemeen 
 
7.1.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen, woningbijgebouwen en –aanhorigheden, 
gemeenschapsvoorzieningen, kantoren voor vrije beroepen en private 
dienstverlening en kleinhandel. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening en kleinhandel kun-
nen enkel toegelaten worden indien gaat om functies op buurtniveau, com-
plementair aan het wonen. Kantoren voor vrije beroepen en private dienst-
verlening en kleinhandel mogen enkel op de gelijkvloerse verdieping. Deze 
bepaling geldt niet indien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op ge-
meenschapsvoorzieningen. 

De zone is bestemd voor meergezinswoningen onder de vorm van kleinscha-
lige appartementsgebouwen in gesloten, geschakelde en/of half-open be-
bouwing. 
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Hierbij wordt afgeweken van de algemene bepaling dat buiten de context van 
de verordenende bepalingen enkel onderhouds- en instandhoudingswerken 
zijn toegelaten. Bij uitbreiden, verbouwen of nieuwbouw is de bestaande 
(vergunde of geacht vergunde) toestand maatgevend voor het beoordelen 
van de stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Inplanting 
Indien een voorbouwlijn is aangeduid, dan moeten alle gebouwen zich op of 
achter deze lijn bevinden. 

De afstand van de zijgevel van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceels-
grens bedraagt minimum 3,00 meter. De afstand van de achtergevelbouwlijn 
tot de achterste perceelsgrens bedraagt minimum 10,00 meter. 

Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord 
aan bovenstaande voorschriften, dan dient de oppervlakte tussen de vrij-
staande zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens gevrijwaard te blijven van 
elke bebouwing. 

7.1.3 Bouwdiepte 
De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 15,00 meter, te 
meten vanaf de voorgevelbouwlijn. De bouwdiepte van het dakvolume be-
draagt maximaal 9,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. 

7.1.4 Bouwhoogte 
De bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 11,00 meter. De 
kroonlijsthoogte aan de straatkant bedraagt minimum 5,80 meter en maxi-
mum 6,30 meter. Hiervan kan worden afgeweken: 
 indien hierdoor de privacy en lichtinval van de nabijgelegen woningen niet 

wordt geschaad, 
 voor zover de maximale kroonlijsthoogte beperkt is tot 9,00 meter. 

Bijgebouwen hebben een maximale bouwhoogte van 3,50 meter. 

7.1.5 Daken 
Hoofdgebouwen hebben een zadeldak waarvan de nok evenwijdig met de 
voorgevel loopt. Bij hoekgebouwen loopt de nok evenwijdig met de langste 
voorgevel of met beide voorgevels. Staande dakvensters zijn toegelaten op 
minimum 1,00 meter afstand van het verlengde van elke scheidingsmuur of 
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Om lichten en zichten te respecteren moet bij de aanleg van een terras tot op 
de perceelsgrens (of op beperkte afstand hiervan) een ondoorzichtige wand 
worden gecreëerd in een duurzaam materiaal (b.v. hout, gevelsteen,…, maar 
geen kunststof). 
 
 
 
Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald door de gemeentelijke verordening 
terzake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zijgevel. De afstand tussen de aanzet van een staand dakvenster en de 
kroonlijst of dakrand ervan bedraagt maximaal 1/2 van de afstand tussen de 
kroonlijst en de nok van het zadeldak. Uitbouwen of aanbouwen moeten af-
gewerkt worden met een plat dak.  

Dakterrassen zijn toegelaten. De diepte hiervan bedraagt maximaal 2,00 m. 
Indien het terras tot op minder dan 2,00 m van de perceelsrgens reikt dient 
over de volledige diepte van het terras een niet transparante wand in duur-
zaam materiaal te worden voorzien. Indien de afstand 2,00 m of meer be-
draagt, mag deze wand transparant zijn en dient minimaal een reling te wor-
den voorzien. 

7.1.6 Parkeren, bijgebouwen en berging 
De toegang vanaf de straat tot de parkeerplaatsen is beperkt tot 1 in- en uitrit 
per gebouw. Parkeerplaatsen voor bewoners worden ondergronds ingericht. 
Bijgebouwen met de nodige fietsenstallingen zijn op het maaiveld toegelaten. 

Per wooneenheid moet er minimum 4 m² gesloten berging worden gereali-
seerd. 

De vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden die worden opgericht 
bij een grondgebonden wooneenheid hebben een maximale bebouwde op-
pervlakte van 20,00 m².  

7.1.7 Materialen 
De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaan-
de bebouwing en de ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de mate-
rialen binnen de bestaande omgeving. De materiaalkeuze dient de continuï-
teit in het straatbeeld te ondersteunen of er positief mee te contrasteren. Er 
zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. 
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Er moet vermeden worden dat grote delen van de niet bebouwde oppervlakte 
worden verhard. Verhardingen moeten dienen voor de noodzakelijke toegan-
gen tot het gebouw of voor terrassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald door de gemeentelijke verordening 
ter zake. 

7.1.8 De niet bebouwde ruimte 
De gedeelten van de zone die niet bebouwd worden en niet dienen voor de 
aanleg van parkeerplaatsen worden maximaal ingericht als tuin. Binnen een 
zone van 4,00 meter vanaf de achtergevel is het toegelaten verhardingen 
aan te brengen in functie van het aanleggen van terrassen. Het aanbrengen 
van verhardingen voor toegangen en inritten is beperkt tot wat strikt noodza-
kelijk is voor de toegang tot de gebouwen en de parkings. 

7.2 Specifieke bepalingen hoek Hoofdboslaan - Groenenhoek-
weg 

 
In deelzone 7.2 gelden een aantal afwijkende en aanvullende bepalingen, 
meer bepaald met betrekking tot: 
 
7.2.1 Inplanting 
De afstand van de achtergevelbouwlijn tot de achterste perceelsgrens be-
draagt minimum 5,00 meter. 
 
7.2.2 Bouwdiepte 
De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt op het gelijkvloers en de eer-
ste verdieping maximaal 10,00 meter, te meten vanaf de voorgevelbouwlijn. 
De bouwdiepte van het dakvolume bedraagt maximaal 9,00 meter, te meten 
vanaf de voorgevelbouwlijn. 

7.2.3 Parkeren en bijgebouwen  
Garages worden geïntegreerd in het hoofdgebouw. Delen van de voortuin-
strook kunnen verhard worden als oprit en parkeerplaats voor zover de 
noodzakelijkheid hiervan kan worden aangetoond.  
 
De vrijstaande woningbijgebouwen en –aanhorigheden die worden opgericht 
bij een grondgebonden wooneenheid hebben een maximale bebouwde op-
pervlakte van 10,00 m² en een bouwhoogte van maximaal 3,50 m.  
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Om de dynamiek te beperken wordt de maximale brutovloeroppervlakte van 
alle aanhorigheden inclusief technische ruimten  (b.v. gelagzaal, keuken, op-
slagruimte,…) beperkt tot maximum 120 m². In deze oppervlakte wordt sani-
tair (omdat dit ook voor de toeristische logies gebruikt kan worden) en voor-
zieningen in functie van veiligheid en toegankelijkheid niet meegerekend. 
 
 
Beperkingen met betrekking tot de draagkracht zijn bijvoorbeeld het mobili-
teitsgenererend karakter van de activiteiten, de schaal en omvang van voor-
zieningen,… 
Voor een goede ruimtelijke samenhang is een samenhangende inrichting van 
de (verharde en groene) onbebouwde ruimte van belang. 
 
 

Gebiedscategorie: wonen 

De zone is bestemd voor wonen, woningbijgebouwen en –aanhorigheden, 
socioculturele voorzieningen, recreatieve voorzieningen, gemeenschaps-
voorzieningen, agrarische en para-agrarische activiteiten, kantoren voor vrije 
beroepen en private dienstverlening, kleinhandel en toeristische logies met 
inbegrip van aanhorigheden. 

Kantoren voor vrije beroepen en private dienstverlening en kleinhandel kun-
nen enkel toegelaten worden indien het gaat om functies op buurtniveau, 
complementair aan het wonen. Ze zijn bovendien enkel toegelaten op de ge-
lijkvloerse verdieping en een maximale bruto vloeroppervlakte van 150 m².  

De toeristische logies bestaan maximaal uit acht verblijfsgelegenheden met 
inbegrip van aanhorigheden, i.e. ondergeschikte functies die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van de hoofdfunctie. De brutovloeroppervlakte van alle 
aanhorigheden inclusief technische ruimten, maar exclusief sanitair en voor-
zieningen in functie van veiligheid en toegankelijkheid, bedraagt maximaal 
120 m². 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de reali-
satie, het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor 
zover de ruimtelijke samenhang en draagkracht van het gebied gerespec-
teerd wordt.  
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Onder herbouw wordt verstaan: een constructie volledig afbreken, of méér 
dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en 
binnen het bestaande  bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken 
constructie een nieuwe constructie bouwen. 
 
 
 
Stijlkenmerken: inplanting met kopse kant aan de straat, dakvorm, lage 
kroonlijst,… 
 
 
 
 
 
 

 

 
Indien meer dan 40% van de buitenmuren 
van de hoeve worden afgebroken  (dwz bij 
herbouw), moet het nieuwe gebouw op of 
achter de voorbouwlijn worden ingeplant. 
Om te vermijden dat een gesloten bebou-
wingsfront wordt gecreëerd wordt bijkomend 
bepaald dat maximaal 2/3de van de voor-
bouwlijn mag bebouwd zijn. 
 
Haaks op de voorbouwlijn wil zeggen dat de 
kopse kant (=kortste zijde) van het gebouw 
zich naar de straat moet richten. 
 

8.1 Bebouwbare oppervlakte 
De bestaande vergunde en vergund geachte bebouwing kan worden ver-
bouwd en herbouwd.  
 
Het totale bouwvolume mag niet worden uitgebreid, tenzij in functie van 
brandveiligheid, toegankelijkheid en evacuatiemogelijkheden. 
Alle verbouwingen moeten verantwoord zijn vanuit esthetisch en cultuurhisto-
risch oogpunt 
 
Het herbouwen van de hoeve is enkel toegelaten in geval van heirkracht. Bij 
herbouw van de hoeve moeten de oorspronkelijke stijlkenmerken gehanteerd 
worden. 
 
Alle constructies, inclusief terrassen en parkeerplaatsen moeten zich buiten 
de bouwvrije strook bevinden. 
 
8.2 Inplanting 
Gebouwen en constructies worden ingeplant op of achter de voorbouwlijn en 
mogen niet worden opgericht in de op het grafisch plan aangeduide bouw-
vrije strook en de bouwvrije zijtuinstrook. Bij herbouw wordt de hoeve op of 
achter de voorbouwlijn ingeplant. Het typische uitzicht en karakter van de 
gebouwen moet behouden blijven. Gebouwen die op de voorbouwlijn worden 
ingeplant, moeten haaks op de voorbouwlijn worden ingeplant. Maximaal 
2/3de van de voorbouwlijn mag bebouwd zijn. 

De bouwvrije zijtuinstrook bedraagt 5, 00 meter. De afstand van de gevel tot 
de zijdelingse perceelsgrens is minstens gelijk aan de bouwhoogte met een 
minimum van 5,00 meter. De minimale afstand tot de achterste perceels-
grens wordt bepaald door de op het grafisch plan aangeduide bouwvrije 
strook. 
Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord 
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Voor de eenvormigheid van de wijk moeten alle gebouwen in het wit worden 
uitgevoerd. 
 

aan bovenstaande voorschriften, dan dient de oppervlakte tussen de vrij-
staande gevel tot de perceelsgrens gevrijwaard te blijven van nieuwe be-
bouwing. 

8.3 Bouwhoogte  
Nieuwe gebouwen en constructies bestaan uit 1 bouwlaag. De kroonlijst-
hoogte bedraagt maximaal 4,00 m en de nokhoogte maximaal 7,00 m. 

8.4 Daken 
Alle gebouwen die in deze zone worden opgericht, zijn voorzien van een za-
deldak. 

8.5 Afsluitingen 
Op de grens met de woonkavels moeten hetzij levende hagen hetzij draadaf-
sluitingen begroeid met klimplanten worden opgericht.  
 
8.6 Materialen 
De gevels worden geheel bezet met een materiaal in witte kleur of witte tin-
ten ofwel geschilderd of gekalkt in het wit of in witte tinten. De dakbedekking 
van een zadeldak bestaat uit rode of zwart pannen. De materiaalkeuze dient 
de continuïteit in het straatbeeld te ondersteunen. Er zal enkel gewerkt wor-
den met hoogwaardige duurzame materialen. 

8.7 Bouwvrije strook (aanduiding) 
In de bouwvrije strook zijn geen nieuwe constructies en verhardingen toege-
staan tenzij 
 Perceelsafsluitingen uit streekeigen groen al dan niet ondersteund door 

draad 
 Kleinschalige tuininrichtingen 
 Strikt noodzakelijke toegangen voor hulpdiensten in functie van veiligheid 
 Constructies in functies van waterbeheer 
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Aanhorigheden bij het publiek domein zijn bijvoorbeeld verlichting, zitbanken, 
speeltoestellen,…  
Nevenfuncties zijn enkel vergunbaar indien kan worden voldaan aan de ge-
meentelijke parkeerverordening 
 
 
 
 
De invulling van het gebied wordt opgevat als een duurzaam woonproject. 
Om het energieverbruik te beperken is het belangrijk om een zorgvuldige 
inplanting van de woningen na te streven met een gunstige oriëntatie ten op-
zichte van de zon. Inkijk en schaduwwerking ten opzichte van de aanpalende 
bouwvolumes moet zo veel mogelijk vermeden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedscategorie: wonen, subcategorie: woongebied 

9.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor wonen, kantoren voor vrije beroepen en private 
dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen en publiek domein met inbe-
grip van aanhorigheden. Kleinhandel en horeca kunnen enkel toegelaten 
worden indien gaat om functies op buurtniveau, complementair aan het wo-
nen. Ze zijn bovendien enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping. 

De niet-bebouwde ruimte is bestemd als individuele en collectieve buiten-
ruimte. Minimum 1.500 m² is bestemd als publiek toegankelijk park. 

9.2 Inplanting 
De bebouwing wordt opgericht onder de vorm van kleinschalige apparte-
mentsgebouwen. Deze bevinden zich buiten de bouwvrije strook. De afstand 
tussen twee bouwvolumes is minimum  15,00 meter.  

Alle constructies worden ingeplant achter de voorbouwlijn. De voorgevel-
bouwlijn van aangrenzende volumes verspringt minstens 5,00 m ten opzichte 
van elkaar. De gebouwen worden door een doordachte en samenhangende 
inplanting goed ingepast in de groene omgeving.  

Bij de inplanting van de gebouwen wordt gestreefd naar een maximalisatie 
van zongeoriënteerde leefruimten (zowel binnen- als buiten).  

Om de visuele relatie naar het achterliggend gebied te vrijwaren, moet de 
afstand tussen de bouwvolumes bouwvrij blijven en moet de bouwvrije 
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Een niet bebouwde zone in het verlengde van de Monnikenhoflaan en tussen 
de bouwvolumes moet ervoor zorgen dat de zichtrelatie met de groene park-
zone rond het kasteel van Hemiksem behouden blijft.  
 
De historische dreef dient als een ruimtelijk structurerend element bewaard 
te blijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grondoppervlakte van de bouwvolumes wordt beperkt om de continuïteit 
van de open ruimte te garanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strook die op het grafisch plan is aangeduid worden gerespecteerd.  

In de bouwvrije strook zijn alle werken, handelingen en wijzigingen die de 
aanwezigheid van de structurerende groenas in het gedrang brengen, ver-
boden. 
 
9.3 Aantal woningen en bouwvolumes 
 In deze zone zijn minimaal 25 en maximaal 30 wooneenheden toegela-

ten. 
 Deze bevinden zich in maximaal 4 bouwvolumes 
 Elk bouwvolume moet bestaan uit minimaal 5 en maximaal 8 wooneen-

heden. 
 
9.4 Bebouwbare oppervlakte 
De maximale bruto-grondoppervlakte per bouwvolume bedraagt 400 m². 

9.5 Bouwlagen 
Zijn toegelaten: 
 2 bouwlagen met een plat dak, 
 3 bouwlagen waarvan de 3de bouwlaag verwerkt is in een dakvolume, 
 Combinatie van voornoemde types. 

De gevelopbouw, dakvorm, materiaalgebruik en eventuele architecturale ac-
centen zijn doordacht en samenhangend en moeten bijdragen tot een kwali-
teitsvolle architectuur. 

9.6 Dakvorm en bouwhoogte 
De dakvorm is vrij. De bouwvolumes hebben evenwel een gelijkaardige dak-
vorm. Indien er geen plat dak voorzien is, bedraagt de maximale kroonlijst-
hoogte 7,00 meter. In geval van een plat dak bedraagt de maximale hoogte 
van de dakrand 7,50 meter. Platte daken mogen gedeeltelijk als dakterras 
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De aanleg van het publiek toegankelijk park dient te gebeuren door de aan-
vrager. Nadien wordt het park onderhouden en beheerd door de eigenaar (of 
gemeenschap van eigenaars) als park met publieke functie of kosteloos 
overgedragen aan de gemeente die instaat voor het onderhoud en beheer. 
 
De inplanting en configuratie van het buurtpark moet ervoor zorgen dat het 
park toegankelijkheid is vanuit de omgeving en een logische en samenhan-
gende structuur heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal in- en uitritten wordt beperkt: bij het bepalen van de locatie van de 
in- en uitritten moet rekening gehouden worden met verkeersveiligheid en het 
vrijwaren van de dreefstructuur. 
 
 
Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald door de gemeentelijke verordening 
terzake. Om de open ruimte zo veel mogelijk te vrijwaren, wordt verplicht om 
de bewonersparkings ondergronds te realiseren. Het is toegelaten dat ver-
schillende bouwvolumes een gemeenschappelijke parkeergarage hebben. 
Op het maaiveld moeten de nodige parkeerplaatsen voor bezoekers worden 
voorzien. Om het fietsgebruik te stimuleren mogen ook al dan niet overdekte 
fietsenstallingen op het maaiveld worden voorzien. Dit neemt niet weg dat in 
de ondergrondse parking ook de nodige afsluitbare opbergruimte voor bewo-

ingericht worden; minimum 50% moet ingericht worden als groendak. 

9.7 Publiek toegankelijk park 
Tussen de noordelijke deelzone en de zuidelijke deelzone (resp. ten noorden 
en zuiden van de structurerende groenas) wordt een aaneengesloten gebied 
van minimum 1500 m² ingericht als samenhangend, publiek toegankelijk 
park. Het park is toegankelijk vanaf de Monnikenhoflaan.  

De bestaande bomenrij moet als structurerende groenas met hoogstammig 
groen worden geïntegreerd in het park. Alle werken, handelingen en wijzigin-
gen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het onderhoud en het 
herstel van deze groenas zijn toegelaten. 
 
Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen die no-
dig of nuttig zijn voor de aanleg, de instandhouding, het herstel, de inrichting 
en het beheer van het park inclusief aanhorigheden zijn toegelaten. De in-
richting dient in samenhang met de inrichting van zone 11 te gebeuren. 

9.8 Ontsluiting, parkeren en berging 
Voor de ontsluiting van het gebied worden maximaal 2 in- en uitritten toege-
laten: respectievelijk één voor de ontsluiting van het gebied ten noorden en-
één voor de ontsluiting van het gebied ten zuiden van de structurerende 
groenas. 

Op het maaiveld, buiten het bouwvolume maar aansluitend aan de toe-
gangswegen, moeten per bouwvolume 5 parkeerplaatsen voor bezoekers en 
de nodige, al dan niet overdekte, fietsenstallingen worden aangelegd. De 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen moeten door een bewust materiaalge-
bruik en inplanting goed geïntegreerd worden in de groene omgeving. Alle 
andere parkeerplaatsen worden verplicht ondergronds voorzien. Het is toe-
gelaten om voor verschillende bouwvolumes samen een gemeenschappelij-
ke ondergrondse parking te bouwen.  
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ners moet worden voorzien. 
 
 
 
 
Bij het verlenen van de vergunning kunnen specifieke bepalingen worden 
opgelegd betreffende aanleg, onderhoud en/of beheer van de publieke ruim-
te en paden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per wooneenheid moet er minimum 4 m² gesloten berging worden gereali-
seerd. 

9.9 Verharding 
Verhardingen zijn enkel toegestaan in functie van: 
 terrassen; 
 noodzakelijke toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer met een 

breedte van maximum 4,50 m. 
 paden voor wandelaars en fietsers met een breedte van maximum 2,50 

m, 
 verhardingen in functie van (brand-)veiligheid; 
 gegroepeerde parkeergelegenheden voor bezoekers, 

 
De verharding bestaat uit waterdoorlatende materialen. Enkel indien noodza-
kelijk omwille van de stabiliteit of de preventie van infiltratie van verontreini-
ging in de bodem, wordt monolietverharding toegestaan en onder voorwaar-
de dat het afgevoerde hemelwater op een snelle en correcte wijze gefilterd, 
gebufferd, afgevoerd of geïnfiltreerd wordt op het eigen terrein. 
 
9.10 Energie 
Nieuwe wooneenheden moeten optimaal georiënteerd worden zodanig dat 
passieve zonne-energie maximaal benut kan worden. Er wordt gebruikt ge-
maakt van materialen met een hoge warmteopslagcapaciteit en energiezui-
nige verwarmingsconcepten. Hernieuwbare energiebronnen worden optimaal 
benut voor de opwekking van elektriciteit en de productie van warm water. 
 
9.11 Materialen 
Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van duurzame bouwmaterialen. 
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Een 2 m hoge haag zorgt voor de nodige privacy ten aanzien van aanpalen-
de woonpercelen  
 

 

9.12 Private buitenruimten en afsluitingen 
Voor private buitenruimten, onder de vorm van terrassen en individuele en 
collectieve tuinen, gelden volgende bepalingen: 
 elke wooneenheid moet beschikken over een buitenruimte met een op-

pervlakte van minimaal 10 m²  
 op het gelijkvloers is het toegelaten om een private tuin aan te leggen: 

 in de tuin is een terrasruimte van maximaal 20 m² toegelaten 
 als afsluiting mag enkel streekeigen groen, al dan niet ondersteund 

met een draadstructuur en met een maximale hoogte van 1,25 m wor-
den gebruikt 

 voor terrassen geldt dat:  
 ze een oppervlakte hebben van minimum 10 m² en een minimale diep-

te van 2,00 m; 
 ze op de verdiepingen inpandig moeten worden voorzien. 

 In de private buitenruimtes zijn geen constructies toegelaten; 
 
Op de westelijke zonegrens en de grens met zone 4 wordt een groenafslui-
ting met een hoogte van 2,00 m voorzien, al dan niet ondersteund met een 
draadstructuur. 
 
9.13 Bouwvrije strook (aanduiding) 
In de bouwvrije strook zijn geen nieuwe constructies en verhardingen toege-
staan tenzij 
 Perceelsafsluitingen uit streekeigen groen al dan niet ondersteund door 

draad 
 Kleinschalige tuininrichtingen 
 Strikt noodzakelijke toegangen voor hulpdiensten in functie van veiligheid 
 Constructies in functies van waterbeheer 
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De inplanting van de garages moet rekening houden met de bestaande erf-
dienstbaarheden. 

Gebiedscategorie: wonen 

De zone is bestemd voor garages. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het in-
standhouden en het vernieuwen van bestaande garages en voor het bouwen 
van nieuwe garages zijn toegelaten. 

Garages hebben een plat dak. Bij nieuwbouw en herbouw wordt de garage 
verplicht voorzien van een groendak. De maximale bouwhoogte bedraagt 
3,50 meter. 

De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaan-
de bebouwing en de ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de mate-
rialen binnen de bestaande omgeving. Er zal enkel gewerkt worden met 
hoogwaardige duurzame materialen. 

Opslag in open lucht is verboden. 
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Met sociale functie wordt bedoeld dat het park als buurtpark moet kunnen 
functioneren: dit impliceert de aanleg van paden en straatmeubilair om het 
park een publiek of semi-publiek karakter te kunnen geven. 

Gebiedscategorie: overig groen, subcategorie: parkgebied 

11.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor de aanleg, instandhouding en het herstel van een 
park. De zone heeft ook een sociale functie. 
 
Natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie zijn nevengeschikte 
functies.  
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de reali-
satie, het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor 
zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, 
horticulturele waarden landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied 
bewaard blijven.  
 
11.2 Bebouwing 
Nieuwe gebouwen en constructies zijn niet toegestaan. 
 
11.3 Afsluitingen 
Als perceelsafsluiting mogen enkel levende hagen, al dan niet ondersteund 
met een draadstructuur en met een maximale hoogte van 2,00 meter, ge-
bruikt worden. 
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 Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

De zone is bestemd voor het behoud van de bestaande openbare wegenis. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het in-
standhouden, het heraanleggen of het vernieuwen van de openbare wegenis 
zijn toegelaten. 
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Open verhardingen bestaan uit losse materialen zoals grind of dolomiet. Ook 
begroeide verhardingen zoals grasdallen of grindgras worden ingedeeld bij 
de open verhardingen. Open verhardingen zijn waterdoorlatend. 
 
Half-open verhardingen zijn verhardingen met voegen. Kleinere vaste ele-
menten zoals kasseien, tegels of klinkers worden tegen elkaar gelegd. Half-
open verhardingen zijn in principe waterdoorlatend. Dit is echter afhankelijk 
van de voegvulling, de breedte van de voegen en de doorlaatbaarheid van 
de fundering. Half-open verhardingen worden enkel toegelaten indien ze wa-
terdoorlatend zijn. 
 
Gesloten verhardingen zijn verhardingen zonder voegen (met uitzondering 
van uitzettingsvoegen) die in één stuk worden aangebracht, bijvoorbeeld be-
ton of asfalt. Een gesloten verharding laat in principe geen water door. Ge-
sloten verhardingen zijn niet toegestaan. 
 

Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

De doorsteken voor langzaam verkeer zijn bestemd voor het instandhouden, 
het heraanleggen, het vernieuwen en voor het aanleggen van paden voor 
langzaam verkeer. 

De paden voor langzaam verkeer zijn bedoeld voor voetgangers en fietsers. 
Ze hebben een openbaar karakter. Hun publieke toegankelijkheid moet ten 
allen tijde gegarandeerd blijven. 

De breedte van de doorsteek is aangegeven op het grafisch plan.  

De paden voor langzaam verkeer worden aangelegd in open of half-open 
verhardingen die waterdoorlatend zijn. Daar waar het pad aan beide zijden 
grenst aan de zone voor park (art. ) zijn enkel open verhardingen toegelaten. 
De niet verharde delen van de doorsteek worden ingericht als groenstrook. 
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Beperkingen met betrekking tot de draagkracht zijn bijvoorbeeld het mobili-
teitsgenererend karakter van de activiteiten, de schaal en omvang van voor-
zieningen,… 
Voor een goede ruimtelijke samenhang is een samenhangende inrichting van 
de (verharde en groene) onbebouwde ruimte van belang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedscategorie: gemeenschaps-en nutsvoorzieningen 

14.1 Bestemming 
De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen  
 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de reali-
satie, het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor 
zover de ruimtelijke samenhang en draagkracht van het gebied gerespec-
teerd wordt.  
 
14.2 Contextuele inpassing 
Elk gebouw binnen deze zone moet op een kwalitatieve en contextuele wijze 
ingepast worden in de omgeving en in het straatbeeld. Dit houdt in dat de 
bouwhoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaal en geleding), de dakvorm 
(hoogte, dakvensters, dakhelling, materialen), de uitsprongen en het materi-
aalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze op-
gebouwd moeten worden. 
 
Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen is het belangrijk dat de 
aanvrager aantoont dat de impact van de gemeenschapsvoorzieningen de 
draagkracht van de omgeving niet overschrijdt en dat de relatie met de aan-
palende woonfuncties wordt gehandhaafd. Uit het aanvraagdossier zal daar-
om duidelijk moeten blijken dat er voldoende aandacht gegeven wordt aan 
volgende criteria: 

 contextuele inpassing in het straatbeeld en de omgeving; 
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Momenteel is resp. 32% en 40% van het gebied bebouwd en verhard. Om 
efficiënt ruimtegebruik te stimuleren wordt dit aandeel behouden: dit betekent 
dat een herstructurering van de bebouwing en verharding(speelplaats) moge-
lijk is zolang de footprint niet toeneemt. Het aandeel groen wordt hierdoor 
behouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ruimtelijke samenhang binnen het gebied 
 zuinig ruimtegebruik met aandacht voor gemeenschappelijk gebruik 

en bundeling van voorzieningen en infrastructuur  
 duidelijke omschrijving van activiteiten en functies 
 het garanderen van de privacy van de omwonenden (bv. hoogte ramen, 

schikking gangen, soort glas) 

Om antwoord te geven op deze criteria zal de aanvrager zijn dossier vol-
doende uitgebreid opmaken en de nodige motivaties toevoegen waarbij aan-
getoond wordt dat aan de verschillende kwaliteitscriteria wordt voldaan. In-
dien de motivatie ontoereikend is of de plannen bieden onvoldoende inzicht 
in de gestelde problematiek kan de vergunningsaanvraag als onvolledig wor-
den beschouwd. 
 
14.3 Terreinbezetting 
Maximaal 70% kan worden bebouwd en verhard. Minimaal 30% moet wor-
den aangelegd met groenvoorzieningen. 

 
14.4 Inplanting 
De afstand van de gevel van hoofd- of bijgebouwen tot de zijdelingse en ach-
terste perceelsgrens is minstens gelijk aan de kroonlijsthoogte met een mi-
nimum van 5,00 meter.  

Indien de bestaande vergunde of geacht vergunde toestand niet beantwoord 
aan bovenstaande voorschriften, dan dient de oppervlakte tussen de vrij-
staande gevel tot de perceelsgrens gevrijwaard te blijven van elke bebou-
wing. 

14.5 Bouwhoogte  
Gebouwen die zich bevinden langs de Heiligstraat hebben maximaal 3 bouw-
lagen. Verder zijn maximaal 2 bouwlagen toegestaan. Bij een plat dak is de 
bouwhoogte maximaal 10,00 m; bij een hellend dak is de nokhoogte maxi-
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maal 11,00 m.  

14.6 Daken 
De dakvorm is vrij. 

14.7 Afsluitingen 
Op de grens met de woonkavels moeten hetzij levende hagen hetzij draadaf-
sluitingen begroeid met klimplanten worden opgericht. De hoogte van deze 
afsluitingen bedraagt minimaal 2,00m. 
 
14.8 Materialen 
De materiaalkeuze is vrij maar wordt hoofdzakelijk bepaald door de bestaan-
de bebouwing en de ruimtelijke en harmonische inpasbaarheid van de mate-
rialen binnen de bestaande omgeving. De materiaalkeuze dient de continuï-
teit in het straatbeeld te ondersteunen of er positief mee te contrasteren. Er 
zal enkel gewerkt worden met hoogwaardige duurzame materialen. 
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De zone heeft een functie als buurtpark voor de omliggende verkavelingen. 
Naast gemeenschapsvoorzieningen (behoud school) zijn ook sociale en re-
creatieve voorzieningen op schaal van de buurt toegelaten (b.v. buurtlokalen, 
speeltoestellen,…). 
 
Omwille van de ingesloten ligging in een bebouwde omgeving wordt de 
bouwhoogte beperkt. Bij de inplanting van gebouwen dient in functie van pri-
vacy en lichtinval voldoende afstand bewaard te worden ten opzichte van de 
omliggende tuinen (45°-regel). 
 
Minimum 50% van de zone wordt op een samenhangende manier ingericht 
als buurtpark. 
 
Aanhorigheden bij het park zijn bijvoorbeeld speeltoestellen, meubilair, ver-
lichting,… 

 
De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en als parkgebied. 
De zone heeft ook een sociale en recreatieve functie. 
 
15.1 Bebouwing en verharding 
Maximaal 50% van de zone mag bebouwd en verhard worden. Maximaal 2 
bouwlagen zijn toegestaan. Bij een plat dak is de bouwhoogte maximaal 
10,00 m; bij een hellend dak is de nokhoogte maximaal 11,00 m.  

De minimale afstand tot omliggende woonkavels is gelijk aan de bouwhoogte 
met een minimum van 5,00 meter. 
 
15.2 Buurtpark 
De gedeeltes van de zone die niet worden bebouwd, verhard of ingericht in 
functie van de hierboven vermelde functies worden aangelegd, ingericht en 
in stand gehouden als publiek toegankelijk park.  
Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen die no-
dig of nuttig zijn voor de aanleg, de instandhouding, het herstel, de inrichting 
en het beheer van het park inclusief aanhorigheden zijn toegelaten. 
 
 

 


