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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN 
VERKAVELINGSVERGUNNING :  
 

 

FASE 1 EN FASE 2 
 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 
 
1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 
 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 
 
 
Voorzieningen voor een inwonende 
hulpbehoevenden zijn toegelaten voor 
zover ze niet afsplitsbaar zijn van de 
woning. Voor de definitie van zorgwoningen 
wordt verwezen naar de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

Huisvesting onder de vorm van eengezinswoningen met 
minimum 1 overdekte autostaanplaats verplichtend (garage in 
het hoofdgebouw of een carport). 
 
Samenvoeging van kavels is toegelaten mits de bebouwde 
oppervlakte beperkt blijft tot 3/4 van de toegestane  
bebouwde oppervlakte.  Samenvoeging van kavels voor open 
bebouwing is niet toegelaten. 
 
Zorgwoningen zijn toegestaan 

 
1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Dit betekent onder meer dat de 
nevenfunctie geen overmatige parkeerdruk 
en verkeersstromen mag veroorzaken.  

Het uitoefenen van functies, complementair aan het wonen, 
zoals kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en handel op 
het niveau van de buurt is toegelaten voor zover ze een 
geringere oppervlakte beslaan dan de te behouden 
woonfunctie, met een totale maximale vloeroppervlakte van 
100m². 
De nevenfunctie moet voldoende laagdynamisch zijn zodat ze 
compatibel blijft met de woonomgeving. Horeca en ambacht 
zijn niet toegelaten 

 
 

1.2. BESTEMMING VOORTUINSTROOK 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Binnen de verkaveling wordt bewust 
geopteerd om overal een voortuinstrook 
van 5m te voorzien, hierdoor wordt een 
uniform straatbeeld gecreëerd en wordt ook 
(doordat autostaanplaatsen gecreëerd 
worden) de parkeerdruk verminderd.  

1. Hoofdzakelijk gazon 
2. Per kavel 1 boom 
3. Beperkte verharde oprit naar de woning (garage en/of 

carport) in waterdoorlatende klinkers. 

 
 

1.3. BESTEMMING TUINZONE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Binnen de verkaveling wordt bewust 
geopteerd voor een minimum tuindiepte 
van 8m 

Private tuin 
Carport 
Bijgebouw 
Terrassen 
Tuinpaden 
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 
 
 
2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW 
 

2.1.A.  TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Dit hoeft geen toelichting. De loten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 74, 92 en 93 zijn voorzien voor open 
bebouwing. 
De loten 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 31, 34, 35, 38, 
39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 
75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 94 en 96  zijn 
voorzien voor halfopen bebouwing. 
De loten 72 en 73 zijn voorzien voor halfopen bebouwing met 
gekoppelde garages. 
De loten 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 33, 36, 37, 40, 
41, 44, 45, 48, 49, 52, 80, 81, 84, 85, 90 en 95 zijn voorzien 
voor gesloten bebouwing. 

 
2.1.B.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 
 

Tov de rooilijn : minimum 5m 
Tov de zijkavelgrens :  op minimum 3m  
Ten opzichte van de achterkavelgrens: op minimum 8 m 

 
2.1.C.  BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het referentiepeil is het vloerpeil van de 
woning (maximum 0,3 m boven het hoogste 
straatniveau langs het perceel). 
 
 
 
 
Opdat men per bouwblok één 
architectonisch geheel zou krijgen. 

Bouwhoogte: maximum twee bouwlagen met een maximale 
kroonlijsthoogte van 6 m en een maximale nokhoogte van 11 
m ten opzichte van het referentiepeil. 
Het voorzien van ondergrondse garages is enkel toegelaten 
indien het terreinprofiel dit toelaat. 
Bouwdiepte: maximaal 12m  
Gabarit: Bij geschakelde bebouwing dient per bouwblok 
verplicht één gezamenlijke bouwaanvraag te worden 
ingediend. 

 
2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 
Helle kleuren worden dus bvb niet 
toegelaten. 

Materialen :  
Vrije keuze voor zover de kleuren en de materialen de 
continuïteit in het straatbeeld en het karakter van de omgeving 
ondersteunen of er positief mee contrasteren. Alle materialen 
zijn duurzaam. Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de 
gemeenschappelijke perceelsgrens die niet door een 
bouwdeel worden bedekt als een aansluitend gevelvlak 
worden uitgevoerd. Louter functionele betonpanelen worden 
niet toegelaten.  De materiaalkeuze moet esthetisch 
verantwoord zijn en de architectuur ondersteunen. 
 
Dakvorm :  Alle dakvormen tussen 0° en 55° en boogv ormen 
zijn toegelaten (binnen het minimale en maximale 
bouwvolume). Het integreren van zonnepanelen en het 
plaatsen van dakvlakramen is toegelaten 
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2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW 
 

2.2.A.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 
 
Het koppelen van bijgebouwen (dus 
plaatsing op de grens) kan uiteraard enkel 
mits akkoord van de aanpalende eigenaar. 

Bijgebouwen dienen steeds achter het hoofdgebouw te 
worden opgericht. De bouwvrije afstand tot de aanpalenden 
bedraagt minimaal 1m.  Bijgebouwen kunnen mits 
gezamenlijke uitvoering of met akkoord van de aanpalende 
eigenaar in gekoppelde vorm worden opgericht 

 
2.2.B. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het referentiepeil is het vloerpeil van het 
bijgebouw. 

De maximale oppervlakte van bijgebouwen is 12 m². 
De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen is minimaal 2 m, 
maximaal 2,5 m ten opzichte van het referentiepeil.  

 
 
 
2.3. VOORSCHRIFTEN CARPORT 
 

2.3.A.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Indien aan deze voorwaarden niet kan 
voldaan worden is een carport niet 
toegelaten. 

Afstand tov de zijkavelgrens : enkel op de perceelsgrens en 
mits akkoord van de aanpalende eigenaar 
De achterbouwlijn van de carport mag de achterbouwlijn van 
de woning niet overschrijden 
Enkel mogelijk langs 1 kant van de woning. 

 
2.3.B. BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Maximum oppervlakte 21 m2 - Maximum hoogte 3 m 
 

2.3.C. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 In lichte materialen of hout - 3 zijden open constructie 
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3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 
 
 
3.1. REGENWATERPUT 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Indien de horizontale verharde oppervlakte 
(optelsom van woning, carport, bijgebouw, 
tuinpaden, terras) bijvoorbeeld 140m² 
bedraagt moet er dus een buffer van 2.800 
liter voorzien worden. 
 
 
 
 
 
 
Deze berekening moet laten blijken dat het 
verplichte te buffer volume effectief werd 
gerealiseerd. 

Er wordt per woning een regenwaterput opgelegd van 
minimum 10.000 liter met verplicht herbruik (WC, 
wasmachine, buitenkraantje, …) en de eigen buffering. 
De buffercapaciteit wordt gecreëerd tussen de overloop en de  
verlaagde knijpafvoer (gat of boring diameter 4cm) op het 
niveau van de RWA huisaansluiting.   
Het verplichte volume van deze buffering wordt berekend als 
volgt : verharde oppervlakte in m² x 20 liter 
Oppervlaktes van groendaken en waterdoorlatende 
verhardingen mogen gehalveerd worden.  De oprit in de 
voortuinstrook moet niet in rekening gebracht worden. 
Elke woning dient bij de voorlopige oplevering van de woning 
verplicht een berekening van het buffervolume as-built te laten 
uitvoeren door een erkende landmeter en dit verslag over te 
maken aan de stad.   

 
3.2. RELIEFWIJZIGINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Reliëfwijzigingen dienen ook duidelijk 
aangeduid te worden bij de bouwaanvraag 
met minimum twee terreindoorsnedes (in 
de lengte en in de breedte), met aanduiding 
van het bestaande en ontworpen 
maaiveldpeil. 

Reliëfwijzigingen zijn enkel toestaan in de zone rond de 
bebouwing.  Ter hoogte van de perceelsgrenzen dient het 
natuurlijk maaiveld behouden te blijven. 
 

 
 
3.3. VERHARDINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 
Er wordt gepoogd de verharde oppervlakte 
zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhardingen in de zones hoofdgebouw en 
voortuinstrook worden niet meegerekend. 

Voortuinstrook : 
De totale breedte van de verharding moet beperkt blijven tot 
de optelsom van volgende breedtes : de garage + eventuele 
carport, met een maximum van 50% van de perceelsbreedte. 
Bijkomend mag enkel een extra autostaanplaats gecreëerd 
worden bij open bebouwing indien er geen carport wordt 
geplaatst. 
Men is verplicht de oprit zelf op openbaar domein door te 
trekken tot aan de weg. 
De verharding in de voortuinstrook dient volledig in 
waterdoorlatende klinkers te worden aangelegd. 
Bij gekoppelde opritten moet hetzelfde type klinker (kleur en 
vorm) gebruikt te worden. 
 
Tuinzone : 
De totale verharde oppervlakte van de tuinzone moet beperkt 
blijven tot respectievelijk  
50% (bij gesloten bebouwing)  
40% (bij halfopen bebouwing 
30% (bij open bebouwing) 
van de tuinzone met een maximum van 70m². 
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3.4. AFSLUITINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Aard : 

Bij halfopen en gesloten bebouwing mag achter het 
hoofdgebouw een scheidingsmuur worden opgetrokken van 
maximaal 2 meter hoogte en maximaal 2m doorlopend in de 
tuinzone op voorwaarde dat ze een architecturaal geheel 
vormt met de woningen. 
Enkel groene scheidingen worden toegelaten (hagen, 
draadafsluitingen). Houten en betonnen afsluitingen zijn niet 
toegelaten. 
In de voortuinstrook zijn er geen afsluitingen toegelaten ! 
 
Afmetingen :  Maximum 2m hoogte. 

 
 

3.5. BOOM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Er wordt gepoogd een uniform straatbeeld 
te creëren met een sterk groen laan 
karakter. 
De aanplanting van bomen op de loten 
gebeurt in opdracht en op kosten van de 
verkavelaar.  De aanplanting gebeurt 
wanneer er voldoende zicht is op de 
inplanting van de garages en carports.  Dit 
moment wordt bepaald in overleg tussen de 
stad, de verkavelaar en de ontwerper. 
Bij de nog niet-bebouwde loten kan de stad 
in de bouwvergunning een eventuele 
verplaatsing of heraanplanting van de boom 
opleggen. 

In de voortuinstrook wordt per lot verplicht  één boom 
aangeplant. 
Type : zie riool-en wegenisdossier 
Plaats : op exact 2m van de rooilijn en op minimum 2m 
afstand van de zijperceelsgrens 
Er rust op de voortuinstrook een erfdienstbaarheid van 
toegang opdat stadsdiensten kunnen instaan voor het 
instandhouden (snoeien, …) van de boom. 
Deze boom kan enkel verwijderd worden door de 
stadsdiensten en indien de toestand van de boom niets 
anders toelaat.  Een zelfde type boom moet dan binnen het 
jaar door de stadsdiensten te worden geplant.  De kost van de 
boom alsook het herstel van het gazon is een last van de 
eigenaar.   

 
 
3.6. GAZON  

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Buiten de oprit is er in de voortuinstrook enkel gazon 

toegelaten.  Elke eigenaar is verplicht dit gazon aan te leggen 
en ook door te leggen op openbaar domein tot aan de 
wegverharding. 
Ook het onderhoud in deze strook openbaar domein tussen 
de rooilijn en wegverharding is verplicht uit te voeren door de 
eigenaar van het aanpalende perceel. 

 
 

3.7. TOEZICHTPUT RIOLERING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Deze controleputjes worden bij voorkeur in 
de oprit voorzien. 
 
 
 
De rooktest moet laten blijken of de 
riolering van de woning correct werd 
aangesloten op de RWA en DWA 
huisaansluitingen. 

Elke woning dient in de voortuinstrook een toegankelijk 
controle putje te voorzien op de DWA en RWA afvoer. 
Er rust op de voortuinstrook een erfdienstbaarheid van 
toegang opdat stadsdiensten kunnen instaan voor controle en 
reinigen richting de hoofdriool. 
Elke woning dient bij de voorlopige oplevering van de woning 
verplicht een rooktest te laten uitvoeren door een erkend labo 
en dit verslag over te maken aan de stad.   
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FASE 3 
 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 
 
 
1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 
 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Meersgezinswoningen met bestemming wonen of zorgwonen, 

er worden geen nevenbestemmingen toegestaan 
 

 
1.2. BESTEMMING VOORTUINSTROOK 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Er wordt bewust geopteer om 8m 
voortuinstrook te voorzien opdat voldoende 
parking kunnen gecreëerd worden.  

1. Toegangen naar de meersgezinswoning of eventuele 
ondergronds garages 

2. Parking in waterdoorlatende klinkers 
 
 

1.3. BESTEMMING TUINZONE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Zie voorschriften fase 1 en 2 Private tuin, bijgebouw, terrassen, tuinpaden, … 

De mogelijkheid bestaat om bij de bouwaanvraag de tuinzone 
per gelijkvloers appartement op te splitsen.   

 
 
 

2. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUWEN 
 
 

2.1.  TYPOLOGIE 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Dit hoeft geen toelichting. De loten 97 en 98 zijn voorzien voor meersgezinswoningen. 

 
2.1.  INPLANTING 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De zijdelingse bouwvrije afstand van 9m tav 
bestaande percelen zal ongeveer 
overeenstemmen met de hoogte van het 
gebouw. 

Tov de rooilijn : minimum 8m 
Tov de zijkavelgrens onderling : op minimum 4m  
Tov de zijkavelgrens bestaande percelen : op minimum 9m  
Tov de achterkavelgrens : op minimum 10m 

 
2.1.  BOUWVOLUME 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
Het referentiepeil is het vloerpeil van het 
gebouw (maximum 0,3 m boven het 
hoogste straatniveau langs het perceel). 
 
 

Bouwhoogte: maximum drie bouwlagen met een maximale 
hoogte van 10 m  ten opzichte van het referentiepeil. 
Het voorzien van ondergrondse garages is toegelaten 
 
Bouwdiepte: maximaal 15m  
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2.1. VERSCHIJNINGSVORM 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 
Helle kleuren worden dus bvb niet 
toegelaten. 

Materialen :  
Vrije keuze voor zover de kleuren en de materialen de 
continuïteit in het straatbeeld en het karakter van de omgeving 
ondersteunen of er positief mee contrasteren. Alle materialen 
zijn duurzaam. Louter functionele betonpanelen worden niet 
toegelaten.  De materiaalkeuze moet esthetisch verantwoord 
zijn en de architectuur ondersteunen. 
 
Dakvorm :  Enkel een plat dak is toegelaten 

 
 
3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE 
 
 
3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Reliëfwijzigingen zijn enkel toestaan in de zone rond de 

bebouwing.  Ter hoogte van de perceelsgrenzen dient het 
natuurlijk maaiveld behouden te blijven. 

 
 
3.2. REGENWATERPUT 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Er dient in de eigen buffering te worden voorzien cfr. fase 2. 

 
 

3.3. VERHARDINGEN 
 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
De verharde oppervlakte wordt hier niet 
beperkt om het aantal parkings te kunnen 
maximaliseren (zie ook conceptschets). 
 
 
Verhardingen in de zones hoofdgebouw en 
voortuinstrook worden niet meegerekend. 

Voortuinstrook : 
Geen beperking in oppervlakte.  Per lot is er slechts één type 
(kleur en afmeting) van waterdoorlatende klinker toegelaten. 
 
Tuinzone : 
De totale verharde oppervlakte van de tuinzone moet beperkt 
blijven tot 30% van de tuinzone 

 
 
3.4. AFSLUITINGEN 

 
Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 
 Aard : 

Indien geopteerd wordt om bij de bouwaanvraag de tuinzone 
per gelijkvloers appartement op te splitsen mag achter het 
hoofdgebouw een scheidingsmuur worden opgetrokken van 
maximaal 2 meter hoogte en maximaal 2m doorlopend in de 
tuinzone op voorwaarde dat ze een architecturaal geheel 
vormt met het gebouw. 
Enkel groene scheidingen worden toegelaten (hagen, 
draadafsluitingen). Houten en betonnen afsluitingen zijn niet 
toegelaten. 
In de voortuinstrook zijn er geen afsluitingen toegelaten ! 
 
Afmetingen : 
Maximum 2m hoogte. 
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