
 

 
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 

 

 
0. ALGEMEEN GELDENDE VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 
 
0.1. UITSPRONGEN UIT DE GEVEL EN BOVEN HET MAAIVELD  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Om het bouwvolume te maximaliseren en  
om architecturale accenten toe te laten  
worden in beperkte mate uitsprongen uit het 
gevelvlak toegelaten. De uitsprongen worden 
eveneens beperkt in hoogte ten  opzichte 
van het maaiveld om geen hinder  te 
veroorzaken in het gebruik van de  openbare 
wegenis.  
 

Vanaf een hoogte van 2.6m boven het peil van het maaiveld 
mogen constructieve elementen , met uitzondering van 
terrassen waarbij de bepalingen van ‘3 TERRASSEN OP DE 
VERDIEPING’ gehanteerd moeten worden, maximum 0,50m 
uitspringen voorbij het voorgevelvlak. De uitsprongen uit het 
gevelvlak dienen zich te beperken tot 2/3 van de gevelhoogte 
en -breedte en zelfdragend zijn. Bijkomende steun op het 
maaiveld is niet toegelaten.  
 
Bij aaneengesloten bebouwing moeten de constructieve 
elementen die uitspringen voorbij het gevelvlak, minimaal 0.6m 
van de zijdelingse perceelsgrenzen verwijderd blijven.  
 
Uitsprongen ten opzichte van het voorgevelvlak mogen deel 
uitmaken van inpandige terrassen.  
 

 

0.2. UITSPRONGEN UIT HET HELLENDE DAKVLAK (DAKKAPEL)  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Het stedenbouwkundig voorschrift regelt de 
volumes die toegevoegd kunnen worden aan 
het bestaande dakvolume voor een beter 
belichting in de zolder en variërend 
straatbeeld. Het voorschrift legt 
afstandsregels vast met betrekking tot 
dakkappelen.  
 

Dakkapellen in het dakvlak aan de straatzijde en aan de 
achterzijde van het bouwvolume zijn enkel toegelaten bij 
gebouwen met maximum 2 bouwlagen op voorwaarde dat zij 
zich harmonisch inpassen in het straatbeeld en voldoen aan 
volgende voorwaarden:  
-maximum breedte: 2/3de van de gevelbreedte;  
-maximum hoogte: 1/2de van de dakhoogte;  
-minimum 1 m afstand tot de zijgevel;  
-maximale breedte van elke dakkapel afzonderlijk: 4 m;  
-minimum 2 m tussenafstand indien meerdere dakkapellen  
in een dakvlak voorkomen.  
 

 
 

0.3. TERRASSEN OP DE VERDIEPING  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De aanwezigheid van een private buiten 
terras, al dan niet op een verdiep, draagt 
sterk bij tot de woonkwaliteit. De kwaliteit van 
de buitenruimte wordt o.a. bepaald door  
de oppervlakte, de bruikbaarheid, privacy het 
uitzicht, â€¦ Het voorschrift geeft aan wat  
toelaatbaar is om de harmonie van de  
omgeving niet te verstoren.  
 

Terrassen inclusief de borstwering en de zichtschermen of 
scheidingsmuren, worden steeds voorzien binnen de 
contouren van het maximaal toegelaten bouwvolume.  
Terrassen die zich uitstrekken tot op de perceelgrens, dienen 
op de perceelgrens steeds te worden begrensd door een 
scheidingsmuur. De muur heeft een hoogte van minimum 1,90 
m, gemeten vanaf het niveau van de betreffende buitenruimte. 
Uitsneden uit het dakvlak van schuine daken in functie van  
terrassen zijn toegelaten indien ze voldoen aan volgende 
voorwaarden:  
-maximum breedte: 2/3de van de gevelbreedte  
-minimum 0,60 m afstand tot de perceelgrens  
-muren geïntegreerd in het dakvlak, volgen de dakhelling.  



-de borstwering bevindt zich op minstens 1 m van het voor- 
en/of achtergevelvlak  
-de borstwering steekt niet uit boven het dakvlak  
 

 

0.4. AFSLUITINGEN OP DE PERCEELGRENS  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  
 

 
Dit artikel regelt de kwaliteitseisen waaraan 
percelen moeten voldoen om enerzijds 
voldoende privacy te bieden aan de 
eigenaars en anderzijds om minimale hinder 
te veroorzaken op de aangrenzende 
percelen. Het stedenbouwkundig voorschrift 
houdt eveneens rekening met het open 
karakter van de tuinen in functie van de 
omgeving waarbinnen de verkaveling wordt 
aangevraagd.  
 

In de bouwvrije zijtuinstrook en in de strook voor achtertuinen 
mogen afsluitingen met een maximale hoogte van 2 meter 
geplaatst worden. Erfscheidingen, in de voortuinstrook, zijn 
maximaal 0.40 meter hoog.  
De keuze van de afsluiting wordt bepaald door aspecten zoals 
bezonning en esthetisch voorkomen ten opzichte van de 
aanpalende percelen. De afstemming op het type afsluiting 
van het aanpalende perceel is hierbij van belang. Betreffende 
de privacy en veiligheid beschrijft onderstaande bepalingen 
dat:  
-In het verlengde van de scheidsmuur tot maximaal 3 meter 
achter de achtergevelbouwlijn een muurtje in gevelsteen mag 
opgericht worden. De maximale hoogte is 2 meter.  
-Erfscheidingen in prikkeldraad, betonplaten, houten palen met 
dwarsplanken, houten vlechtschermen en rietmatten en 
dergelijke zijn verboden.  
 

 

0.5. SCHEIDSMUREN  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Scheidingsmuren moeten garanderen om 
beide buren toe te laten hun perceel op een  
zo efficiënt en economisch mogelijke manier 
te benutten met inachtname van  
dragende, beschermende, brandwerende, … 
functies. Het voorschrift regelt hierbij de 
bouwwijze.  
 

Alle vanaf het openbaar domein zichtbare scheidingsmuren, 
worden esthetisch afgewerkt. Indien een bestaande gevel 
wordt geïsoleerd dienen alle zijden van de isolatie zorgvuldig 
afgewerkt te worden in hetzelfde materiaal en kleur als het 
gevelvlak dat geïsoleerd wordt. Minderwaardige en niet-
tijdsbestendige materialen met een rommelig uitzicht zijn voor 
elke gevelafwerking verboden. De vergunningverlenende 
overheid beoordeelt dit uiterlijk bij het behandelen van de 
omgevingsvergunningsaanvraag;  
 

 

0.6. AFVOERKANALEN  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  

Voor de uitlaat, zoals geurhinder en lokale 
warmtestromen te voorkomen, worden een 
afstandsregel vastgelegd om de hinder voor 
de omwonende maximaal te beperken. 

Schouwen en rookafvoerkanalen worden zo geplaatst dat de 
opening minstens boven de nok van woningen op aanpalende 
kavels en van de eigen nok uitmondt. Het plaatsen van deze 
schoorsteeninstallatie dient op een esthetisch verantwoorde 
manier te gebeuren.  
De plaats van de afvoeren dient duidelijk op de plannen van 
de eventuele vergunningsaanvraag te worden aangegeven.  
 

 

0.7. AIRCONDITIONINGSTOESTELLEN EN KOELGROEPEN  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  

Het verkavelingsvoorschrift legt beperkingen 
op met betrekking tot de geluidsproductie 
van koelelementen. Door  geluidwerende 
componenten wordt het rustige karakter, 
waarin het lot zich bevindt,  
behouden.  
 

De motoren en uitlaatmonden van zowel afzuigings - als 
koelinstallaties dienen over geluidsarme condensatoren te 
beschikken. Onder koelinstallaties worden zowel airco’s, 
koelcellen  
of koelkasten buiten het hoofdgebouw begrepen.  
De plaats van de afvoerpijpen dient duidelijk op de plannen 
van de  
eventuele vergunningsaanvraag te worden aangegeven.  
 



 

0.8. RECLAME  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  

Publiciteit is er op gericht duidelijk in beeld te 
komen waardoor dit een grote impact op het 
straatbeeld heeft. Om de attractiviteit en 
samenhang van de omgeving te bewaken, 
worden zulke elementen die leiden tot 
verrommeling in het landschapsbeeld zo 
gering mogelijk gehouden.  
 

Het is verboden andere publiciteit dan deze opgenomen in het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 (en latere 
wijzigingen) tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
omgevingsvergunning nodig is, aan te brengen, zichtbaar 
vanop het openbaar domein, zonder voorafgaande schriftelijke 
toelating van de vergunningverlenende overheid.  
 
De publiciteit wordt bij woningen enkel aangebracht aan de 
voorgevel.  
 
De publiciteitsinrichting mag geen negatieve invloed hebben 
op de toegankelijkheid, de bezonning en de lichtinval van 
aanwezige woon- en leefruimtes en tuinzones. Technische 
gegevens worden opgenomen in de beschrijvende nota van 
het vergunningsdossier.  
 
De publiciteitsinrichting mag noch de zichtbaarheid, noch de 
functionaliteit van de weguitrusting (zoals verkeersborden, 
verkeerslichten, openbare verlichtingstoestellen of om het 
even welk ander voorwerp van openbaar nut), noch het vlotte 
verloop van het verkeer verhinderen.  
 
Publiciteit wordt aangebracht in harmonie met het gevelbeeld. 
Dit betekent dat de publiciteit zich op vlak van kleur, 
materiaalgebruik, vorm en ritmering aanpast aan het pand 
waarop deze wordt aangebracht. De bestaande geleding van 
de gevel mag niet worden onderbroken door de aanbreng van 
publiciteitsinrichtingen. Zo worden ramen noch volledig, noch 
gedeeltelijk bedekt door de aanbreng van publiciteitsborden.  
 
De publiciteitsinrichtingen dienen te bestaan uit duurzame 
materialen en dienen deskundig geplaatst en onderhouden te 
worden, zodat de veiligheid van voorbijgangers steeds 
verzekerd is.  
 
Publiciteit aangebracht op erkers, ramen, balkons, daken en 
vooruitspringende geveldelen zijn niet toegelaten. Een 
afwijking kan goedgekeurd worden voor de plaatsing van 
reclame aangebracht op erkers en vooruitspringende 
geveldelen op basis van een motivatie in de beschrijvende 
nota. Hierbij moet aangetoond worden dat het aanbrengen van 
reclame op andere plaatsen op de voorgevel om 
bouwtechnische redenen niet mogelijk is of om esthetische 
redenen niet tot de beste oplossing leidt.  
 
Zaakgebonden publiciteit is naast de eerder vermelde regels 
verder beperkt door onderstaande bepalingen:  
-De reclame bedekt maximaal 5% van het gevelvlak met een 
maximum oppervlakte van 4 mÂ².  
-Bij reclame evenwijdig aan de gevel bedraagt de minimale 
afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen 30 cm en de 
uitsprong ten opzichte van het gevelvlak maximaal 5 cm.  
 

 

0.9. ANTENNES OP/AAN HET GEBOUW  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  

Het plaatsen van schotelantennes heeft een 
grote impact op de beeldkwaliteit van een 
straat of omgeving, vooral op zeer zichtbare 
plekken. Het voorschrift beperkt de impact 
door te vermijden dat antenne geplaatst 
worden buiten het bouwvolume.  

Het plaatsen van schotelantennes aan de voor- en zijgevel 
wordt niet toegestaan buiten het gebouwde bouwvolume, 
behoudens andersluidende voorschriften in het besluit van de 
Vlaamse Regering tot bepaling van werken waarvoor geen 
omgevingsvergunning is vereist.  
 



 

0.10. AFKOPPELING HEMELWATER  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  

Het stedenbouwkundig voorschrift legt 
beperkingen op met betrekking tot het 
afvoeren van hemelwater. Een gescheiden 
afwatering van het oppervlaktewater en 
afvalwater is verplicht.  
 

De bepalingen voor het hemelwater zijn geldig onverminderd 
de bepalingen uit de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en 
buffervoorzieningen.  
 
Infiltratie op eigen terrein is verplicht wanneer het bodemtype 
van een perceel infiltratiegevoelig is. Indien de bodem niet 
infiltratiegevoelig is, is een vertraagde afvoer van het 
hemelwater nodig. Het plaatsen van een hemelwaterput is 
verplicht.  
 
Herbruik van het opgevangen water in de hemelwaterput is 
verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met 
een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een 
pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende 
aftappunten gravitair kunnen worden gevoed. Het leidingennet 
voor hergebruik van hemelwater, aangesloten op de 
hemelwaterput, mag geen directe verbinding hebben met het 
drinkwaternet.  
 
Op bovenstaande bepalingen kunnen afwijkingen worden 
toegestaan in volgende gevallen:  
-Indien de ondergrond geen infiltratie toelaat, kan een 
vrijstelling worden gevraagd voor de infiltratieverplichting. Een 
buffercapaciteit met vertraagde afvoer is in dit geval echter 
steeds verplicht.  
-Afwijkingen van het verplicht plaatsen van een hemelwaterput 
kunnen worden aangevraagd, wanneer omwille van 
technische redenen de plaatsing ervan niet mogelijk is.  
 

 

11. WIJZIGING VAN HET BODEMRELIËF  
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift  
Ophogingen en afgravingen van het 
maaiveld dient in een goed nabuurschap te 
gebeuren.  
 

Wijzigingen van het reliëf mogen geen invloed hebben op de 
waterhuishouding en op de natuurlijke loop van het 
hemelwater van de aanpalende eigendommen. 
Hoogteverschillen worden op eigen terrein opgevangen en er 
wordt steeds aangesloten op het peil van de aanpalende 
eigendommen.  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  



1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 

  
1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)  

 

1.1.A. Hoofdbestemming hoofdgebouw(en) 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De verkaveling is gelegen in woongebied. 
De omgeving wordt gekenmerkt door 

halfopen en open bebouwingen.  
Voorzieningen voor een inwonende 
hulpbehoevende zijn toegelaten voor zover 

ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. 
Voor de definitie van zorgwoningen wordt 
verwezen naar de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening.  
 

  

Eengezinswoning, met inbegrip van 
zorgwoning.  

  

 
 1.1.B. Nevenbestemming hoofdgebrouw(en) 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Het gebied is bestemd voor wonen met 

eventueel nevenbestemmingen die h  
  

Enkel functies complementair aan het 

wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, 
handel, horeca, dienstverlening en ambacht 
zijn toegelaten, mits aan alle van de 

volgende vereisten voldaan is:  
1° de woonfunctie blijft behouden als 
hoofdfunctie;  

2° de complementaire functie beslaat  
een geringere oppervlakte dan de 
woonfunctie.  

 
   

 

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN) 
 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Beperkte bijgebouwen kunnen toegelaten 
worden in functie van de tuin zoals een 

tuinhuisje, berging, autogarage,… carport,… 
 

Op te richten gelijktijdig of na het 
hoofdgebouw.  

 
 

 
 1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE 
 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De niet-bebouwde perceelsdelen worden 

beschouwd als groenzones voor 
tuinaanleg.  

  

De verharding van niet bebouwde 

perceelsdelen op privaat terrein moet 
worden beperkt tot opritten, paden, 
terrassen, private parking, e.d..  

  



2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN VOOR VRIJSTAANDE BEBOUWING  
 
2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)  

 

2.1.A. Typologie 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De loten van de verkaveling zijn gelegen 
binnen de grenzen van een woongebied.  

De omgeving wordt gekenmerkt door 
halfopen en open bebouwingen.  
 

 

Vrijstaande bebouwing zoals weergegeven op 
het verkavelingsplan die in aanmerking komt 

voor een ééngezinswoning.  
 

 

 

2.1.B. Inplaning 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De aangeduide maten zijn de max. maten.  

 
 

Op het verkavelingsplan wordt de zone voor 

het hoofdgebouw vastgesteld:  
- max. 10 m diep vanuit de voorgevelbouwlijn, 
gelegen 3 m uit de rooilijn en zoals aangeduid 

op het plan;  
 
Plaatsing van het gebouw:  

a) Binnen de zone zoals aangeduid op het 
verkavelingsontwerp.  
 

Met de:  
b) Achtergevel:  
- op min. 8 m achter de voorgevel en binnen 

de bouwstrook aangeduid op het plan.  
c) Zijgevel:  
- op min. 3 m afstand van de zijgrens van het 

perceel en binnen de bouwstrook aangeduid 
op het plan.  
 

 

 

2.1.C. Bouwvolume 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De aangeduide maten zijn de maximum 

maten.  
 

 

Afmetingen van het gebouw:  

a) Voorgevelbreedte: min. 8 m en max. zoals 
aangeduid op het plan.  
b) Bouwhoogte: gemeten van straatniveau tot 

de bovenkant van de kroonlijst: max. 6,5 m.  
 

 

 

2.1.D. Verschijningsvorm 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De materialen en dakvorm liggen gedeeltelijk 
vast om de harmonie in de omgeving te 

behouden.  
 

 

Dakvorm:  
- schuin dak met helling van min. 35° en max. 

55°  
- plat dak is toegelaten, met  
- max kroonlijsthoogte 6,5 m  

- max nokhoogte max. 10.50m 
 
 

Materialen:  



- gevels: gevelbaksteen, baksteen geverfd in 
lichte kleuren of sierbepleistering, eventueel 

te combineren met hout, natuursteen of 
metaal.  
- bedekking van de schuine daken: pannen, 

leien, koper of zink.  
- Voor de flauw hellende daken: dakvilt  
 

Het aanbrengen van zonnepanelen op het 
dak is toegestaan.  
Platte daken (bijgebouwen) worden steeds 

vorozien van een groendak 
 

 

 

2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) 

 
2.2.A. Inplanting 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Door de beperkte oppervlakte van de tuin zijn 
enkel tuinhuisjes en carports toegelaten.  

 
 

Carport in de zijtuinstrook:  
- op min. 3 m uit de voorgevelbouwlijn en 

diepte gelijk met de achtergevelbouwlijn van 
het hoofdgebouw.  
 

 

2.2.B. Bouwvolume 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Deze afmetingen zijn bindend.  
 

 

Bouwhoogte carport:  
Gemeten van het grondpeil:  

- tot de bovenkant van de constructie: max. 3 
m  
 

 

2.2.C. Verschijningsvorm 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Dit hoeft geen toelichting.  

 
 

Dakvorm:  

- plat dak  
 
Materialen:  

- hout of metaal  
- dakplaat; ofwel translucent ofwel afgewerkt 
met groendak 

 
Tuinhuisje:  
In afwijking op voorafgaande bepalingen zijn 

houten tuinhuisjes toegestaan onder de 
volgende voorwaarden:  
- met een nokhoogte van max. 3m  

- met een bebouwde oppervlakte van max. 12 
m²  
- op te richten minimum 1 m van de 

perceelsgrenzen.  
 
Zwembaden:  

In afwijking op voorafgaande bepalingen zijn 
zwembaden toegestaan onder de volgende 
voorwaarden:  

- met een maximale diepte van 2 m  
- met een bebouwde oppervlakte van 
maximum 60 m²  



- op te richten min. 2 m van de 
perceelsgrenzen.  

 
 

 
 
2.3. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN 

 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

De gewestelijke en gemeentelijke verordening 
hemelwater moet uiteraard nageleefd worden 
zodat de waterhuishouding zo min mogelijk 

wordt verstoord.  
 

 

Alle verhardingen dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende materialen of materialen 
toegepast met een brede voeg. Waterdichte 

vlakken zijn enkel voor de verhardingen van 
de terrassen toegelaten mits ze afwateren 
naar de tuin en mits een onmiddellijke 

infiltratie mogelijk is.  
 

 

 

 
3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE  
 

3.1 RELIEFWIJZIGINGEN 

 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Het gaat om een vlak terrein, waar 
reliëfwijzigingen niet wenselijk zijn.  
 

 

Reliëfwijzigingen worden niet toegestaan.  
Hellende op- en afritten zijn verboden buiten 
de zones voor hoofdgebouwen en uitbouwen. 

.  
 

 
3.2 VERHARDINGEN 
 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Het is de bedoeling het groene karakter van 

de omgeving te bewaren.  
 

 

Verhardingen moeten beperkt blijven tot de 

bouwzone voor bij- en hoofdgebouwen .  
Noodzakelijke verhardingen voor tuinpaden, 
terrassen, oprit en private parkings mogen 

voorzien worden met in waterdoorlaatbare 
materialen.  
Buiten deze bouwzones dient de tuin 

aangelegd te worden met groenaanplantingen 
(met levend groen bestaande uit inheemse 
soorten.)  

Thv de voortuin kan enkel afgeweken worden 
van verhardingen binnen de vooropgestelde 
zone voor wat betreft de strikt noodzakelijke 

toegang tot de autobergplaats (thv carport 
(zone bijgebouw) en de toegang tot de 
inkomdeur. 

 
 

 
3.3 INRICHTINGSELEMENTEN 
 

Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Het groene karakter dient optimaal 

gevrijwaard te worden.  
 

 

Na de oprichting van het hoofdgebouw dient 

de strook als tuin (met levend groen) te 
worden aangelegd.  
 

 

 

3.4 AFSLUITINGEN 
 



Toelichting  
 

Stedenbouwkundig voorschrift  
 

Voor voldoende privacy te garanderen 
kunnen er afsluitingen worden voorzien.  

 
 

AARD  
Op de perceelsgrenzen mogen enkel levend 

groene scheidingen aangebracht worden 
(hagen, draadafsluitingen). 
 

Op de perceelsgrenzen mogen enkel levend 
groene scheidingen aangebracht worden 
(hagen, draadafsluitingen eventueel 

aangevuld met steundraad).  
  
 

AFMETINGEN  
Draadafsluitingen: max. hoogte 2 m  
 

 

 

 
 

 

 
  



BIJLAGE 1. ALGEMENE BEPALINGEN  

 
B1.1. TERMINOLOGIE 

 
toelichting stedenbouwkundig voorschrift 
Aaneengesloten bebouwing Gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens 

zijn geplaatst. 

Achtergevelbouwlijn Grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de 
strook voor binnenplaatsen en tuinen. 

Afstand tot de perceelsgrens:  
 

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de 
perceelsgrens van het bestaande kadastrale perceel of 
een ontworpen kavel;  
 

Afstand tot de zonegrens:  
 

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de 
zonegrens zoals aangeduid op het plan;  
 

Bijgebouw:  
 

een gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is 
aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen 
hoofdgebouw;  
 

Bouwvrije voortuinstrook Strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen 
de rooilijn en de voorgevelbouwlijn. 

Bouwvrije zijtuinstrook Strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen 
de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel 
van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en 
waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende 
strook voor hoofdgebouwen. 

Carport:  
 

Een overkapte parkeerplaats met minimaal 3 open zijden. 
Een uitzondering hierop kan toegelaten worden indien 
aan een derde zijde een berging wordt aangebouwd of 
wanneer een zijde samenvalt met een perceelsgrens of 
de grens met een tuin.  
 

Constructie:  
 

elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander 
bouwmateriaal, dat met de grond verbonden is of erop 
geplaatst is;  
 

Dakbasis Denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak 
in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt. 

Dakkapel Uit het dakvlak vooruitspringend venster ( 
dakvlakvenster). 

Eéngezinswoning:  
 

een gebouw dat bestemd en ingericht is voor de 
huisvesting van één gezin of alleenstaande;  
 

garage Een garage is een overdekte en afsluitbare ruimte om 
voertuigen in te stallen. Garages zijn geen woonruimten.  

Gebouw:  
 
 

een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en 
geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte;  

Gegroepeerde bebouwing Bebouwingswijze waarbij kleine groepen van 
gelijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, 
worden afgescheiden door bouwvrije zijtuinstroken. 

Gekoppelde bebouwing Bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebouwen 
worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens 
van twee percelen, op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een 
harmonisch geheel vormen. 

Halfopen bebouwing  
 

bebouwingswijze waarbij twee gebouwen een 
harmonisch geheel vormen, met aaneengesloten 
voorgevels en waarvan de vrijstaande gevels afgewerkt 
worden als kopgevels;  
 

Huizenblok Groep van twee of meer gebouwen die aan beide 
uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt. 



Kopgebouw Gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en 
waarvan de vrijstaande zijgevel als een voorgevel is 
afgewerkt. 

Kroonlijsthoogte:  
 

afstand vanaf het straatniveau (maaiveld) tot aan de 
bovenkant van de dakgoot;  
 

Levend Groen 
 

Aanplant van levende beplanting. Kunstgrassen of 
kunstplanten, dewelke zijn opgebouwd door plastics of 
andere niet levende materialen wordt hierbij uitgesloten. 

Straatniveau 
 

Betreft het maaiveld of 0-pas. Niveau dat gelijkstaat het 
midden van de rijweg van de straat (de middenas), De 0-
pas van de woningen wordt gemeten op het punt in de 
straat die wordt gevormd door de lijn die vertrekt van het 
midden van de huizenblok (waartoe woning behoort), en 
loodrecht aansluit op de middenas van de straat. 
 

Tuin 
 

Onbebouwd gedeelte dat aangelegd wordt met levend 
groen. 

Uitbouw Uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping. 
Voorgevelbouwlijn Denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder 

voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op andere 
plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de 
bouwstrook. 

Vrijstaande gevel Gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt 
gebouwd. 

Vrijstaand gebouw Gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale 
afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst. 

Waterdoorlatende Verhardingen 
 

Verharding die bestaan uit materialen die een poreuze 
laag vormen, hetzij door hun eigen structuur, hetzij door 
de manier waarop ze geplaatst worden. De verharding en 
eventuele funderingslagen laten toe dat het hemelwater 
zonder noemenswaardige belemmering direct in de 
onderliggende bodem kan infiltreren; het percentage 
openingen van de verharding varieert van ongeveer 15 
tot 40%.  

Woning:  
een gebouw of een deel ervan dat bestemd en 
ingericht is voor de huisvesting van één of meer 
gezinnen; 
 

een gebouw of een deel ervan dat bestemd en ingericht 
is voor de huisvesting van één of meer gezinnen; 
 

Zadeldak Dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van 
gelijke lengte en die in een nok samenkomen. 

Zone (of bestemmingszone):  
 

grondoppervlakte met eigen stedenbouwkundige 
voorschriften. 
 

 

B1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

toelichting stedenbouwkundig voorschrift 
Zowel wat de gevel- en de dakmaterialen als de 
kroonlijsthoogte en dakhelling betreft, dient binnen 
één huizenblok een harmonie in materiaalgebruik, 
hoogten en dakhellingen te worden nagestreefd. 

Alle gevelmaterialen en zichtbare constructiedelen van de 
gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een 
harmonisch geheel vormen. 

 

B1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

toelichting stedenbouwkundig voorschrift 

Indien er in een huizenblok reeds een gebouw 
bestaat dat werd opgericht overeenkomstig een 
stedenbouwkundige vergunning afgegeven door de 
daartoe bevoegde overheid, zullen de overige 
gebouwen op te richten in dat blok zo nodig aan dat 
bestaande gebouw moeten worden aangepast wat de 

Alle gevelmaterialen en zichtbare constructiedelen van de 
gebouwen van eenzelfde bouwblok moeten onderling een 
harmonisch geheel vormen 



voorgevelhoogte en de dakvorm (helling en nokpeil) 
betreffen zelfs indien dit een afwijking van deze 
voorschriften inhoudt. 

 

 
 

 

BIJLAGE 2 ; lijst Inheemse bomen en heesters Gemeente Lint 

 

Veldesdoorn of Spaanse aak  
Noorse esdoorn  
Gewone esdoorn  

Zwarte els  
Grauwe els  

Krentenboompje  
Ruwe berk of witte berk  
Zachte berk Haagbeuk  

Tamme kastanje 
Rode kornoelje  

Hazelaar  
Tweestijlige meidoorn  
Éénstijlige meidoorn  

Brem  
Kardinaalsmuts  

Beuk  
Gewone es  
Kruipbrem  

Hulst  
Wilde  

kamperfoelie  
Wilde appel (*)  
Mispel  

Grove den  
Witte abeel  

Grauwe abeel  
Ratelpopulier of esp  
Zoete kers  

Vogelkers  
Sleedoorn  

 

 
Wintereik  
Zomereik  

Vuilboom of sporkehout  
Zwarte bes (*)  

Kruisbes of stekelbes  
Acacia of gewone robinia  
Hondsroos  

Egelantier  
Dauwbraam  

Framboos  
Schietwilg  
Rosse wilg  

Geoorde wilg  
Waterwilg of bos wilg  

Grauwe wilg  
Kraakwilg  
Bittere wilg  

Kruipwilg  
Amandelwilg  

Katwilg  
Gewone vlier  
Lijsterbes  

Winterlinde of kleinbladige linde  
Zomerlinde of grootbladige linde  

Hollandse linde  
Gaspeldoorn  
Ruwe iep of ruwe olm  

Gewone gladde of veldiep  
Blauwe bosbes Gelderse roos.  

 
 

 

Nota:  

De met een (*) aangeduide bomen en/of struiken werden lang geleden in onze streek 

ingevoerd en zijn ondertussen ingeburgerd. Er is slechts één naaldhoutsoort in deze 

lijst opgenomen, de grove den. De rest zijn allen loofhoutsoorten. 


