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1. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN TYPE 1 
 
De zones voor aaneengesloten woningen type 1 zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.  
Van toepassing op de percelen met de nummers 19, 20, 21, 22, 23 en 24. 
 
Bij deze stedenbouwkundige voorschriften hoort een profielschema met daarop de grafische 
uitwerking van de voorschriften toegepast op een drietal percelen. 
 
De perceelsgrenzen en zonegrenzen op het verkavelingsplan primeren boven deze in het 
profielschema voor aaneengesloten woningen type 1. 
 
De aaneengesloten woningen type 1 worden gekenmerkt door een verplichte koppeling van het 
hoofdgebouw met het hoofdgebouw op het naastliggende perceel over de gemeenschappelijke 
zijperceelsgrens met koppelbouwverplichting.  (Zie de tweezijdige pijl ⇔ op het verkavelingsplan). 
Het verplicht te koppelen hoofdgebouw dient gelegen te zijn binnen de deelzone van zone 1 met de 
letter H op het verkavelingsplan. Het hoofdgebouw dient 2 bouwlagen hoog te zijn en minstens 6,5 
meter breed en minstens 12 meter diep vanaf de zesde meter van de voorliggende rooilijn.  
De hoofdgebouwen op de tussenpercelen 20, 21, 22 en 23 dienen verplicht van zijperceelsgrens tot 
zijperceelsgrens, dus over de volledige 7,5 meter brede zone H te worden gerealiseerd en dienen 
gekoppeld aan te bouwen tegen de hoofdgebouwen op de aanpalende percelen. 
 
De woningen binnen deze zone dienen qua materiaalgebruik en vormentaal te getuigen van een 
hedendaagse en moderne architecturale uitwerking. Hiertoe mogen uitsparingen1 gemaakt worden in 
het bouwvolume van het hoofdgebouw en de uitbreidingszones aan het hoofdgebouw. Maar de 
scheidsmuur langs de zijperceelsgrenzen met koppelbouwverplichting is verplicht te realiseren. 
 

1.1 Bestemming 
 
- Hoofdbestemming (minimum 70% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): huisvesting. 

Dit dient onder de vorm van ééngezinswoningen te zijn met mogelijks ruimten voor inwonende 
familieleden. Wel dient de wooneenheid fysisch als één woongelegenheid te blijven bestaan. Er kan 
dus geen opsplitsing gebeuren naar meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel. 

 
- Nevenbestemming (maximum 30% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): kantoren en diensten 

voor zover deze geen abnormale hinder voor de woonomgeving teweeg brengen.  
 
Bijzondere bestemmingsvoorschriften: 
- Per bouwperceel is minimum één garage of overdekte autostelplaats op eigen terrein verplicht.  

Op de percelen met de nummers 20, 21, 22 en 23 is er binnen de zone 1 een specifieke zone 
aangeduid voor de bouw van de (eerste) garage of overdekte autostelplaats (zie zwarte driehoek-
aanduiding ► binnen de zone 1 op het verkavelingsplan). 
Op de twee percelen met de nummers 19 en 24 is er binnen de zone 1 een specifieke deelzone 
aangeduid met letters c voor de realisatie van een open carport en met de letters g/c voor de 
realisatie van een garagegebouw of carport-constructie. Het garagegebouw/carport-constructie op 
de percelen 19 en 24 kan ook deels binnen de deelzones H en u uitgebreid worden. 

- Per bouwperceel zijn maximaal twee garages of overdekte autobergplaatsen toegestaan. 
- De private autobergplaatsen en garages zijn alleen toegestaan op de begane grond. 
- Het samenvoegen van percelen is niet toegelaten. 
 

1.2 Inplanting en koppelbouwbepalingen 
 
- Het hoofdgebouw dient ingeplant te zijn binnen de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 1. 
 

                                                      
1 Uitsparingen zoals: gevelnissen, portieken, inpandige terrassen, dakterrassen, patio’s en vides. 
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- Het hoofdgebouw dient verplicht te worden gekoppeld met het aanpalende hoofdgebouw langs de 
zijperceelsgrenzen aangeduid met een tweezijdige pijl in het verkavelingsplan (⇔, koppelbouw-
verplichting). De kroonlijsthoogtes van verplicht aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen dienen op 
gelijke hoogte gesitueerd te zijn. 

 
- Het verplicht te bouwen basisvolume van het hoofdgebouw dient ingeplant op 6 meter van de 

voorliggende rooilijn. Dit basisvolume is minimum 6,5 meter en maximaal 7,5 meter2 breed in geval 
van de percelen 19 en 243 en is verplicht 7,5 meter in geval van de tussenpercelen 20, 21, 22 en 23.  
Het basisvolume van het hoofdgebouw is minimum 12 meter diep met een verplichte kroonlijst-
hoogte van 6 meter.  

 
- Het hoofdgebouw kan uitgebreid worden binnen de deelzones met de letter u van de zone 1.4 Indien 

dit gebeurt en de aanpalende bebouwing maakt geen gebruik van deze uitbreidingsmogelijkheid dan 
dient de bouwheer van de eventuele scheidsmuurdelen die niet door het hoofdgebouw van de 
aanpaler worden bedekt deze in voorgevelmaterialen af te werken.  

 
Koppelbouwbepalingen: 
- Teneinde een voldoende akoestische isolatie te kunnen verwezenlijken tussen de verplicht te 

koppelen hoofdgebouwen en om de problemen betreffende scheidingsmuren in het algemeen 
zoveel mogelijk te voorkomen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide woningen als volgt te 
worden opgebouwd: 

- Op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur in baksteen, betonsteen of (cellen)-
beton (minimum 14 centimeter dik) als scheidingsmuur opgericht te worden die elk op een 
eigen fundering steunen op het eigen perceel. 

- Tussen beide scheidingsmuren dient er een vide van ongeveer 5 centimeter gelaten te 
worden, alwaar een akoestische isolatie kan voorzien worden.5  

 
- Het profiel van de verplicht op te richten laterale scheidingsmuur is bepaald op 12 meter diep vanaf 

de zesde meter van de voorliggende rooilijn en op 6 meter hoog boven het pas gelijkvloers. (zie de 
profielschema’s bij het verkavelingsplan). 
 

- De deelzone met de letter H binnen de zone 1 voor aaneengesloten woningen type 1 op de 
percelen met de nummers 20, 21, 22 en 23 dient volledig bebouwd te worden.  
De deelzone u op alle percelen kan volledig bebouwd worden.  

 

1.3 Bouwhoogte en dakvorm 
 
- Het aanzetpeil van de gelijkvloerse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,20 meter boven het peil van 

het openbare domein ter hoogte van de rooilijn. 
- Alle hoogtes zijn gemeten vanaf het pas gelijkvloers. 
 
Binnen de deelzones H en u: 
- De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw binnen de deelzone H is verplicht 6 meter boven het pas 

van het gelijkvloers. De kroonlijst aan de voorgevelzijde is verplicht te detailleren als een dakrand 
van een platdak met een dakrandprofiel in aluminium.  

- Volumebeëindiging binnen de deelzones u is 6 meter. 
- Volumebeëindiging binnen de deelzone H ligt op maximaal 8 meter boven het pas gelijkvloers. Maar 

ten aanzien van de verplichte kroonlijst en de overige dakranden dient het eventuele dakvolume een 
terugsprong te maken van minstens 0,3 meter. Dit betekent dat het dakvolume een vrijstaand 

                                                      
2 Deze 7,5 meter op 12 meter komt overeen met de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 1 op het verkavelingsplan. 
3 De percelen 19 en 24 zijn de eindpercelen van de rij van 6 aaneengesloten woningen type 1 en hebben één vrije zijgevel.  
4 Binnen de deelzones u kunnen zowel enkel gelijkvloerse uitbreidingen of enkel niet gelijkvloerse uitbreidingen zoals luifels, 
balkons of dakterrassen alsook een volledige uitbreiding van het hoofdgebouw tot maximaal 6 meter hoog en tot maximaal 1 
meter voorbij de achterzijde of voorzijde van het hoofdgebouw binnen de deelzone H.  
5 Zodoende bekomt men telkens een muur die volledig behoort tot het gebouw aan de ene zijde van de perceelsgrens, de 
andere tot het naburige gebouw, aangezien de perceelsgrens onder de vide tussen beide constructies ligt. Een isolatiemateriaal 
bestaande uit minerale wol levert de beste resultaten op naar akoestische demping binnen deze “massa-veer-massa-“ of “ideale 
scheidsmuur”-concept. 
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volume is dat niet aangebouwd kan worden tegen het eventuele dakvolume op de aanpalende 
woning.  

- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit binnen de deelzone H.  
 
Binnen de deelzones c en g/c: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit.  
 
 
Algemeen: 
- Alle dakvormen zijn toegelaten in functie van een passende moderne bekroning van het eigenlijke 

hoofdgebouw.6   
- Een schoorsteenelement of rookafvoerkanaal mag het maximale gabariet te buiten gaan: maximaal 

1 meter boven de nok van het eigenlijke dak of het dak van de aanpaler. 
- Het verwerken van zonnepanelen en zonneboilers in of op het dak is toegelaten.  
- Kelders en halfondergrondse woonvertrekken zijn toegelaten. 
- Binnen het maximale volume van het hoofdgebouw en de eventuele uitbreidingen zijn vides en 

splitlevels (i.e. meerdere woonlagen) toegelaten.  
 

1.4 Architecturale vormgeving en materialen 
 
- De architectuur van de gebouwen dient te getuigen van een hedendaagse en moderne vormgeving 

en detaillering in materiaalgebruik. Dus er worden geen neo-traditionele architectonische elementen 
toegelaten zoals raamopeningen met kleinhouten verdelingen, gevelornamenten in traditioneel 
siermetselwerk zoals segmentbogen en rollagen. 

 
- Teneinde een passend harmonisch geheel van de zes aaneengesloten woningen type 1 te 

bekomen is een verplichte kroonlijsthoogte bepaald aan de voorgevelzijde en een bijhorende 
verplichte architectonische detaillering ervan onder de vorm van een dakranddetail van een plat dak 
met een dakrandprofiel in aluminium.  

 
- Het eventuele dakvolume op het hoofdgebouw dient een minimale terugsprong te maken van 

minstens 0,3 meter ten opzichte van de dakranden van het hoofdgebouw (deelzone H) zodat het 
dak als een afzonderlijk autonoom volume boven op het hoofdgebouw wordt ervaren. Het 
dakvolume dient bij voorkeur alzijdig in hetzelfde dakbedekkingsmateriaal afgewerkt te worden of 
met glas of andere lichtdoorlatende materialen afgewerkt te worden. In elk geval dient het 
dakvolume zich qua materialen van het hoofdvolume duidelijk te onderscheiden. 

 
- Teneinde een samenhangend geheel te bekomen van de zes individuele woningen dient een 

harmonische kleurschakering bekomen te worden. Hiertoe zijn specifieke kleurbepalingen 
opgesteld. 

 
Gevelmaterialen: 
- Paramentmetselwerk in bakstenen, betonstenen of natuursteen is toegelaten. Dit evenwel zonder 

traditionele rustieke uitvoeringen.  
- Hout, beton, sierpleisterwerk, metaal, glas en lichtdoorlatende kunststoffen en alle andere duurzame 

materialen die de moderne vormgeving van de gebouwen onderstrepen zijn toegelaten.  
- De kleuren van de gevelmaterialen uitgezonderd het buitenschrijnwerk dienen gesitueerd te zijn in 

de schakeringen van wit over grijs tot zwart. Zijn ook toegelaten donkere aardekleuren. Indien 
metaal of metaal-imitatiematerialen worden aangewend dient een natuurlijke metaalkleur 
aangehouden te blijven7. Andere kleuren zijn niet toegelaten en zeker geen helle of felle kleuren.  

                                                      
6 zoals plat dak, lessenaarsdak, piramide dak, shed- of fabrieksdak, vlinderdak, zadeldak, gebogen dak, samengestelde 
dakvorm, enzovoorts.  
7 Onder natuurlijke metaalkleuren valt ook het gepatineerde aspect van geroest staal maar dan enkel mits de nodige 
behandelingen aangebracht zijn om verdere roestvorming en ijzeroxide-strepen op andere materialen tegen te gaan. 
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- Het buitenschrijnwerk mag bestaan uit hout, PVC of kunststof, aluminium en staal. De kleur dient 
harmonisch te zijn met de overige kleuren van de voorgevel.8 Het buitenschrijnwerk kan dus 
geschilderd worden in een andere kleur dan hiervoor reeds aangehaald. Maar de kleur mag niet hel 
of fel zijn zoals geel, rood, oranje of groen. Rolluiken en andere luiken zijn toegelaten. 

 
Dakbedekkingsmaterialen: 
- Asfaltpapier of bitumen en andere typische materialen voor een platdakdichting zijn enkel toegelaten 

voor een plat dak. 
- Dakvlakramen, glas en lichtdoorlatende kunststoffen zijn toegelaten. 
- Metaal zoals lood, zink, koper of aluminium zijn toegelaten.  
- Indien pannen worden aangewend dienen deze verplicht een donkere kleur te hebben van donker 

grijs tot antracietzwart. De dakpannen mogen geen rustieke vorm hebben zoals een gegolfde pan 
en ook geen rustieke kleurschakering vertonen maar dienen een egale kleur te hebben.  

- Natuurleien zijn toegelaten alsook kunststof leien met een donkere kleur van donkergrijs tot 
antracietzwart. 

- Groendaken zijn toegelaten evenals het plaatsen van zonnepanelen. 
- Het vloermateriaal van eventuele dakterrassen is vrij.  
- De eventuele verticale zijden van het dakvolume dienen in dezelfde dakbedekkingsmaterialen als de 

overige niet platte dakdelen afgewerkt worden.9 

                                                      
8 Onder harmonisch wordt verstaan in een RAL kleur aanleunend bij de kleur schakeringen wit over grijs tot zwart of 
metaalkleurig. 
9 Dit verhoogt nog meer het afzonderlijke volume-aspect van het eventuele dakvolume ten opzichte van het hoofdgebouw.  
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2. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN TYPE 2 
 
De zones voor aaneengesloten woningen type 2 zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.   
Van toepassing op de percelen met de nummers 29, 30, 31 en 32. 
 
Bij deze stedenbouwkundige voorschriften hoort een profielschema met daarop de grafische 
uitwerking van de voorschriften toegepast op een drietal percelen. 
 
De perceelsgrenzen en zonegrenzen op het verkavelingsplan primeren boven deze in het 
profielschema voor aaneengesloten woningen type 2. 
 
De aaneengesloten woningen type 2 worden gekenmerkt door een verplichte koppeling van het 
hoofdgebouw met het hoofdgebouw op het naastliggende perceel over de gemeenschappelijke 
zijperceelsgrens met koppelbouwverplichting.  (Zie de tweezijdige pijl ⇔ op het verkavelingsplan). 
Het verplicht te koppelen hoofdgebouw dient gelegen te zijn binnen de deelzone van zone 2 met de 
letter H op het verkavelingsplan. Het hoofdgebouw dient 2 bouwlagen hoog te zijn en 7,5 meter breed 
en minstens 12 meter diep vanaf de voorliggende rooilijn.  
 
De woningen binnen deze zone dienen qua materiaalgebruik en vormentaal te getuigen van een 
hedendaagse en moderne architecturale uitwerking. Hiertoe mogen uitsparingen10 gemaakt worden in 
het bouwvolume van het hoofdgebouw en de uitbreidingszones aan het hoofdgebouw. Maar de 
scheidsmuur langs de zijperceelsgrenzen met koppelbouwverplichting zijn verplicht te realiseren. 
 

2.1 Bestemming 
 
- Hoofdbestemming (minimum 70% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): huisvesting. 

Dit dient onder de vorm van ééngezinswoningen te zijn met mogelijks ruimten voor inwonende 
familieleden. Wel dient de wooneenheid fysisch als één woongelegenheid te blijven bestaan. Er kan 
dus geen opsplitsing gebeuren naar meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel. 

 
- Nevenbestemming (maximum 30% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): kantoren en diensten 

voor zover deze geen abnormale hinder voor de woonomgeving teweeg brengen.   
 
Bijzondere bestemmingsvoorschriften: 
- Per bouwperceel is minimum één garage of overdekte autostelplaats op eigen terrein verplicht.  

Op de percelen met de nummers 30 en 31 is er binnen de zone 2 een specifieke zone aangeduid 
voor de bouw van de (eerste) overdekte maar open autostelplaats (zie zwarte driehoek-aanduiding 
► binnen de zone 2 op het verkavelingsplan).11 
Op de twee percelen met de nummers 29 en 32 is er binnen de zone 2 een specifieke deelzone 
aangeduid met letters g/c voor de realisatie van een garagegebouw of carport-constructie. Binnen 
de deelzone H op de loten 29 en 32 mag er geen autostelplaats gerealiseerd worden. 

- Per bouwperceel zijn maximaal twee garages of overdekte autobergplaatsen toegestaan. 
- De private autobergplaatsen en garages zijn alleen toegestaan op de begane grond. 
- Het samenvoegen van percelen is niet toegelaten. 
 

                                                      
10 Uitsparingen zoals: gevelnissen, portieken, inpandige terrassen, dakterrassen, patio’s en vides. 
11 Deze verplichte inpandige open autostelplaats in het hoofdgebouw op de percelen 30 en 31 mag niet met een poort 
afgesloten worden van het voorliggende openbare erfpleintje. Daar er in deze gevallen geen andere private autostelplaats 
mogelijk is gezien de woningen op de rooilijn staan ingeplant met het openbare erfpleintje dient deze open, inpandige 
autostelplaats blijvend te garanderen dat er een auto op eigen terrein kan geparkeerd worden. Vaak verworden garages tot 
overvolle bergingen en kan er geen auto meer effectief in geparkeerd worden. De eventuele tweede autostelplaats mag wel een 
afgesloten garage zijn binnen de zone 2. 
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2.2 Inplanting en koppelbouwbepalingen 
 
- Het hoofdgebouw dient ingeplant te zijn binnen de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 2. 
 
- Het hoofdgebouw dient verplicht te worden gekoppeld met het aanpalende hoofdgebouw langs de 

zijperceelsgrenzen aangeduid met een tweezijdige pijl in het verkavelingsplan (⇔, koppelbouw-
verplichting). De kroonlijsthoogtes van verplicht aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen dienen op 
gelijke hoogte gesitueerd te zijn. 

 
- Het verplicht te bouwen basisvolume van het hoofdgebouw dient ingeplant op de voorliggende 

rooilijn. Het basisvolume van het hoofdgebouw is verplicht 7,5 breed en 12 meter diep met een 
verplichte kroonlijsthoogte van 6 meter.12 

 
- Het hoofdgebouw kan uitgebreid worden binnen de deelzone met de letter u van de zone 2. Indien 

dit gebeurt en de aanpalende bebouwing maakt geen gebruik van deze uitbreidingsmogelijkheid dan 
dient de bouwheer van de eventuele scheidsmuurdelen die niet door het hoofdgebouw van de 
aanpaler worden bedekt deze in voorgevelmaterialen af te werken.  

 
 
Koppelbouwbepalingen: 
- Teneinde een voldoende akoestische isolatie te kunnen verwezenlijken tussen de verplicht te 

koppelen hoofdgebouwen en om de problemen betreffende scheidingsmuren in het algemeen 
zoveel mogelijk te voorkomen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide woningen als volgt te 
worden opgebouwd: 

- Op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur in baksteen, betonsteen of (cellen)-
beton (minimum 14 centimeter dik) als scheidingsmuur opgericht te worden die elk op een 
eigen fundering steunen op het eigen perceel. 

- Tussen beide scheidingsmuren dient er een vide van ongeveer 5 centimeter gelaten te 
worden, alwaar een akoestische isolatie kan voorzien worden.13  

 
- Het profiel van de verplicht op te richten laterale scheidingsmuur is bepaald op 12 meter diep en 6 

meter hoog boven het pas gelijkvloers. (zie de profielschema’s bij het verkavelingsplan). 
 

- De deelzone met de letter H binnen de zone 2 voor aaneengesloten woningen type 2 dient volledig 
bebouwd te worden. De deelzone met de letter u kan volledig bebouwd worden. 

 

2.3 Bouwhoogte en dakvorm 
 
- Het aanzetpeil van de gelijkvloerse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,20 meter boven het peil van 

het openbare domein ter hoogte van de rooilijn. 
- Alle hoogtes zijn gemeten vanaf het pas gelijkvloers. 
 
Binnen de deelzone H: 
- De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw binnen de deelzone H is verplicht 6 meter boven het pas 

van het gelijkvloers. De kroonlijst aan de voorgevelzijde is verplicht te detailleren als een dakrand 
van een platdak met een dakrandprofiel in aluminium.  

- Volumebeëindiging binnen de deelzone H ligt op maximaal 8 meter boven het pas gelijkvloers. Maar 
ten aanzien van de verplichte kroonlijst en de overige dakranden dient het eventuele dakvolume een 
terugsprong te maken van minstens 0,3 meter. Dit betekent dat het dakvolume een vrijstaand 
volume is dat niet aangebouwd kan worden tegen het eventuele dakvolume op de aanpalende 
woning.  

- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit binnen de deelzone H.  

                                                      
12 Deze 7,5 meter op 12 meter komt overeen met de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 2 op het verkavelingsplan. 
13 Zodoende bekomt men telkens een muur die volledig behoort tot het gebouw aan de ene zijde van de perceelsgrens, de 
andere tot het naburige gebouw, aangezien de perceelsgrens onder de vide tussen beide constructies ligt. Een isolatiemateriaal 
bestaande uit minerale wol levert de beste resultaten op naar akoestische demping op binnen deze “massa-veer-massa-“ of 
“ideale scheidsmuur”-concept. 
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- Op de voorgevel mag een niet-gelijkvloerse uitbreiding aan het hoofdgebouw gerealiseerd worden 

die maximaal 1 meter uit het voorgevelvlak komt en minstens 2,5 meter boven het pas gelijkvloers 
blijft en maximaal 5,5 meter boven het pas gelijkvloers reikt. Deze mogelijke uitbreiding aan de 
voorgevel komt dus boven het openbaar domein van het erfpleintje en dient als mogelijkheid tot een 
architecturale meerwaarde aan de voorgevel onder de vorm van een erker of balkon. 

 
Binnen de deelzone u achteraan: 
- Minimale kroonlijsthoogte binnen de deelzone u achteraan is 3 meter. 
- Volumebeëindiging binnen de deelzone u achteraan is 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit. 
- Tot de tweede meter achter de deelzone H kan een open dakterras gerealiseerd worden. Vanaf de 

tweede meter achter de deelzone H tot de vierde meter erachter kan geen dakterras meer 
gerealiseerd worden en dient deze mogelijke gelijkvloerse uitbreiding met een niet toegankelijk deel 
dak afgewerkt te worden. Teneinde de nodige privacy te garanderen in geval van de realisatie van 
dergelijk dakterras voorbij de zone H mag de scheidsmuur hoger opgetrokken worden dan tot de 
vierde meter boven het gelijkvloers en dit tot maximaal 5,5 meter boven het gelijkvloers 

 
Binnen de deelzone g/c op de percelen met de nummers 29 en 32: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit.  
 
Algemeen: 
- Alle dakvormen zijn toegelaten in functie van een passende moderne bekroning van het eigenlijke 

hoofdgebouw.14   
- Een schoorsteenelement of rookafvoerkanaal mag het maximale gabariet te buiten gaan: maximaal 

1 meter boven de nok van het eigenlijke dak. 
- Het verwerken van zonnepanelen en zonneboilers in of op het dak is toegelaten.  
- Kelders en halfondergrondse woonvertrekken zijn toegelaten. 
- Binnen het maximale volume van het hoofdgebouw en de eventuele uitbreidingen zijn vides en 

splitlevels (i.e. meerdere woonlagen) toegelaten.  
 

2.4 Architecturale vormgeving en materialen 
 
- De architectuur van de gebouwen dient te getuigen van een hedendaagse en moderne vormgeving 

en detaillering in materiaalgebruik. Dus er worden geen neo-traditionele architectonische elementen 
toegelaten zoals raamopeningen met kleinhouten verdelingen, gevelornamenten in traditioneel 
siermetselwerk zoals segmentbogen en rollagen. 

 
- Teneinde een passend harmonisch geheel van de vier aaneengesloten woningen type 2 te 

bekomen is een verplichte kroonlijsthoogte bepaald aan de voorgevelzijde en een bijhorende 
verplichte architectonische detaillering ervan onder de vorm van een dakranddetail van een plat dak 
met een dakrandprofiel in aluminium.  

 
- Het eventuele dakvolume op het hoofdgebouw dient een minimale terugsprong te maken van 

minstens 0,3 meter ten opzichte van de dakranden van het hoofdgebouw zodat het dak als een 
afzonderlijk autonoom volume boven op het hoofdgebouw wordt ervaren. Het dakvolume dient 
alzijdig in hetzelfde dakbedekkingsmateriaal afgewerkt te worden of met glas of andere 
lichtdoorlatende materialen afgewerkt te worden. In elk geval dient het dakvolume zich qua 
materialen van het hoofdvolume duidelijk te onderscheiden. 

 
- Teneinde een samenhangend geheel te bekomen van de zes individuele woningen dient een 

harmonische kleurschakering bekomen te worden. Hiertoe zijn specifieke kleurbepalingen 
opgesteld. 

 

                                                      
14 Zoals plat dak, lessenaarsdak, piramide dak, shed- of fabrieksdak, vlinderdak, zadeldak, gebogen dak, samengestelde 
dakvorm, enzovoorts.  
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Gevelmaterialen: 
- Paramentmetselwerk in bakstenen, betonstenen of natuursteen zijn toegelaten. Dit evenwel zonder 

traditionele rustieke uitvoeringen.  
- Hout, beton, sierpleisterwerk, metaal, glas en lichtdoorlatende kunststoffen en alle andere duurzame 

materialen die de moderne vormgeving van de gebouwen onderstrepen zijn toegelaten.  
- De kleuren van de gevelmaterialen uitgezonderd het buitenschrijnwerk dienen gesitueerd te zijn in 

de schakeringen van wit over grijs tot zwart. Zijn ook toegelaten donkere aardekleuren. Indien 
metaal of metaal-imitatiematerialen worden aangewend dient een natuurlijke metaalkleur 
aangehouden te blijven15. Andere kleuren zijn niet toegelaten en zeker geen helle of felle kleuren.  

- Het buitenschrijnwerk mag bestaan uit hout, PVC of kunststof, aluminium en staal. De kleur dient 
harmonisch te zijn met de overige kleuren van de voorgevel.16 Het buitenschrijnwerk kan dus 
geschilderd worden in een andere kleur dan hiervoor reeds aangehaald. Maar de kleur mag niet hel 
of fel zijn zoals geel, rood, oranje of groen. Rolluiken en andere luiken zijn toegelaten. 

 
Dakbedekkingsmaterialen: 
- Asfaltpapier of bitumen en andere typische materialen voor een platdakdichting zijn enkel toegelaten 

voor een plat dak. 
- Dakvlakramen, glas en lichtdoorlatende kunststoffen zijn toegelaten. 
- Metaal zoals lood, zink, koper of aluminium zijn toegelaten.  
- Indien pannen worden aangewend dienen deze verplicht een donkere kleur te hebben van donker 

grijs tot antracietzwart. De dakpannen mogen geen rustieke vorm hebben zoals een gegolfde pan 
en ook geen rustieke kleurschakering vertonen maar dienen een egale kleur te hebben.  

- Natuurleien zijn toegelaten alsook kunststof leien met een donkere kleur van donkergrijs tot 
antracietzwart. 

- Groendaken zijn toegelaten evenals het plaatsen van zonnepanelen. 
- Het vloermateriaal van eventuele dakterrassen is vrij.  
- De eventuele verticale zijden van het dakvolume dienen in dezelfde dakbedekkingsmaterialen als de 

overige niet platte dakdelen afgewerkt worden.17 

                                                      
15 Onder natuurlijke metaalkleuren valt ook het gepatineerde aspect van geroest staal maar dan enkel mits de nodige 
behandelingen aangebracht zijn om verdere roestvorming en ijzeroxide-strepen op andere materialen tegen te gaan. 
16 Onder harmonisch wordt verstaan in een RAL kleur aanleunend bij de kleur schakeringen wit over grijs tot zwart of 
metaalkleurig. 
17 Dit verhoogt nog meer het afzonderlijke volume-aspect van het eventuele dakvolume ten opzichte van het hoofdgebouw.  
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3. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN TYPE 3 
 
De zones voor aaneengesloten woningen type 3 zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.   
Van toepassing op de percelen met de nummers 25, 26, 27 en 28. 
 
Bij deze stedenbouwkundige voorschriften hoort een profielschema met daarop de grafische 
uitwerking van de voorschriften toegepast op een drietal percelen. 
 
De perceelsgrenzen en zonegrenzen op het verkavelingsplan primeren boven deze in het 
profielschema voor aaneengesloten woningen type 3. 
 
De aaneengesloten woningen type 3 worden gekenmerkt door een verplichte koppeling van het 
hoofdgebouw met het hoofdgebouw op het naastliggende perceel over de gemeenschappelijke 
zijperceelsgrens met koppelbouwverplichting.  (Zie de tweezijdige pijl ⇔ op het verkavelingsplan). 
Het verplicht te koppelen hoofdgebouw dient gelegen te zijn binnen de deelzone van zone 3 met de 
letter H op het verkavelingsplan. Het hoofdgebouw dient 2 bouwlagen hoog te zijn en minstens 6,5 
meter breed en minstens 12 meter diep vanaf de tweede meter van de voorliggende rooilijn.  
 
De woningen binnen deze zone dienen qua materiaalgebruik en vormentaal te getuigen van een 
hedendaagse en moderne architecturale uitwerking. Hiertoe mogen uitsparingen18 gemaakt worden in 
het bouwvolume van het hoofdgebouw en de uitbreidingszones aan het hoofdgebouw. Maar de 
scheidsmuur langs de zijperceelsgrenzen met koppelbouwverplichting zijn verplicht te realiseren. 
 

3.1 Bestemming 
 
- Hoofdbestemming (minimum 70% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): huisvesting. 

Dit dient onder de vorm van ééngezinswoningen te zijn met mogelijks ruimten voor inwonende 
familieleden. Wel dient de wooneenheid fysisch als één woongelegenheid te blijven bestaan. Er kan 
dus geen opsplitsing gebeuren naar meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel. 

 
- Nevenbestemming (maximum 30% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): kantoren en diensten 

voor zover deze geen abnormale hinder voor de woonomgeving teweeg brengen.   
 
Bijzondere bestemmingsvoorschriften: 
- Per bouwperceel is minimum één garage of overdekte autostelplaats op eigen terrein verplicht.  

Op de percelen is er binnen de zone 3 een specifieke deelzone aangeduid met letters c voor de 
realisatie van een open carport en met de letters g/c voor de realisatie van een garagegebouw of 
carport-constructie. De open carport en het garagegebouw of carport-constructie kunnen ook deels 
binnen de deelzones H en u uitgebreid worden.  

- Per bouwperceel zijn maximaal twee garages of overdekte autobergplaatsen toegestaan. 
- De private autobergplaatsen en garages zijn alleen toegestaan op de begane grond. 
- Het samenvoegen van percelen is niet toegelaten. 
 

3.2 Inplanting en koppelbouwbepalingen 
 
- Het hoofdgebouw dient ingeplant te zijn binnen de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 3. 
 
- Het hoofdgebouw dient verplicht te worden gekoppeld met het aanpalende hoofdgebouw langs de 

zijperceelsgrenzen aangeduid met een tweezijdige pijl in het verkavelingsplan (⇔, koppelbouw-
verplichting). De kroonlijsthoogtes van verplicht aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen dienen op 
gelijke hoogte gesitueerd te zijn. 

 

                                                      
18 Uitsparingen zoals: gevelnissen, portieken, inpandige terrassen, dakterrassen, patio’s en vides. 
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- Het verplicht te bouwen basisvolume van het hoofdgebouw dient ingeplant op 2 meter van de 
voorliggende rooilijn. Het basisvolume van het hoofdgebouw is verplicht minstens 6,5 meter en 
maximaal 7,5 breed en verplicht 12 meter diep met een verplichte kroonlijsthoogte van 6 meter.19 

 
- Het hoofdgebouw kan uitgebreid worden binnen de deelzone met de letter u van de zone 3. Indien 

dit gebeurt en de aanpalende bebouwing maakt geen gebruik van deze uitbreidingsmogelijkheid dan 
dient de bouwheer van de eventuele scheidsmuurdelen die niet door het hoofdgebouw van de 
aanpaler worden bedekt deze in voorgevelmaterialen af te werken.  

 
Koppelbouwbepalingen: 
- Teneinde een voldoende akoestische isolatie te kunnen verwezenlijken tussen de verplicht te 

koppelen hoofdgebouwen en om de problemen betreffende scheidingsmuren in het algemeen 
zoveel mogelijk te voorkomen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide woningen als volgt te 
worden opgebouwd: 

- Op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur in baksteen, betonsteen of (cellen)-
beton (minimum 14 centimeter dik) als scheidingsmuur opgericht te worden die elk op een 
eigen fundering steunen op het eigen perceel. 

- Tussen beide scheidingsmuren dient er een vide van ongeveer 5 centimeter gelaten te 
worden, alwaar een akoestische isolatie kan voorzien worden.20  

 
- Het profiel van de verplicht op te richten laterale scheidingsmuur is bepaald op 12 meter diep en 6 

meter hoog boven het pas gelijkvloers. (zie de profielschema’s bij het verkavelingsplan). 
 

- De deelzones met de letters H en u binnen de zone 3 voor aaneengesloten woningen type 3 kunnen 
volledig bebouwd worden.  

 

3.3 Bouwhoogte en dakvorm 
 
- Het aanzetpeil van de gelijkvloerse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,20 meter boven het peil van 

het openbaar domein ter hoogte van de rooilijn. 
- Alle hoogtes zijn gemeten vanaf het pas gelijkvloers. 
 
Binnen de deelzone H: 
- De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw binnen de deelzone H is verplicht 6 meter boven het pas 

van het gelijkvloers. De kroonlijst aan de voorgevelzijde is verplicht te detailleren als een dakrand 
van een platdak met een dakrandprofiel in aluminium.  

- Volumebeëindiging binnen de deelzone H ligt op maximaal 8 meter boven het pas gelijkvloers. Maar 
ten aanzien van de verplichte kroonlijst en de overige dakranden dient het eventuele dakvolume een 
terugsprong te maken van minstens 0,3 meter. Dit betekent dat het dakvolume een vrijstaand 
volume is dat niet aangebouwd kan worden tegen het eventuele dakvolume op de aanpalende 
woning.  

- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit binnen de deelzone H.  
- Op de voorgevel mag een niet-gelijkvloerse uitbreiding aan het hoofdgebouw gerealiseerd worden 

die maximaal 2 meter uit het voorgevelvlak komt en minstens 2,5 meter boven het pas gelijkvloers 
blijft en maximaal 5,5 meter boven het pas gelijkvloers reikt en dit minstens op 1 meter van de 
zijperceelsgrenzen. Deze uitbreiding dient als mogelijkheid tot een architecturale meerwaarde aan 
de voorgevel onder de vorm van een erker of zuidelijk gericht balkon. 

 

                                                      
19 Deze maximaal 7,5 meter brede en 12 meter diepe footprint voor het hoofdgebouw voor de woningbouw types3 komt 
overeen met de deelzone met de letter H in de zone 3 op het verkavelingsplan. 
20 Zodoende bekomt men telkens een muur die volledig behoort tot het gebouw aan de ene zijde van de perceelsgrens, de 
andere tot het naburige gebouw, aangezien de perceelsgrens onder de vide tussen beide constructies ligt. Een isolatiemateriaal 
bestaande uit minerale wol levert de beste resultaten op naar akoestische demping op binnen deze “massa-veer-massa-“ of 
“ideale scheidsmuur”-concept. 
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Binnen de deelzone u: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit.  
 
Binnen de deelzones c en g/c: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit.  
 
Algemeen: 
- Alle dakvormen zijn toegelaten in functie van een passende moderne bekroning van het eigenlijke 

hoofdgebouw.21   
- Een schoorsteenelement of rookafvoerkanaal mag het maximale gabariet te buiten gaan: maximaal 

1 meter boven de nok van het eigenlijke dak of het dak van de aanpaler. 
- Het verwerken van zonnepanelen en zonneboilers in of op het dak is toegelaten.  
- Kelders en halfondergrondse woonvertrekken zijn toegelaten. 
- Binnen het maximale volume van het hoofdgebouw en de eventuele uitbreidingen zijn vides en 

splitlevels (i.e. meerdere woonlagen) toegelaten.  
 

3.4 Architecturale vormgeving en materialen 
 
- De architectuur van de gebouwen dient te getuigen van een hedendaagse en moderne vormgeving 

en detaillering in materiaalgebruik. Dus er worden geen neo-traditionele architectonische elementen 
toegelaten zoals raamopeningen met kleinhouten verdelingen, gevelornamenten in traditioneel 
siermetselwerk zoals segmentbogen en rollagen. 

 
- Teneinde een passend harmonisch geheel van de twee paar aaneengesloten woningen type 3 te 

bekomen is een verplichte kroonlijsthoogte bepaald aan de voorgevelzijde en een bijhorende 
verplichte architectonische detaillering ervan onder de vorm van een dakranddetail van een plat dak 
met een dakrandprofiel in aluminium.  

 
- Het eventuele dakvolume op het hoofdgebouw dient een minimale terugsprong te maken van 

minstens 0,3 meter ten opzichte van de dakranden van het hoofdgebouw zodat het dak als een 
afzonderlijk autonoom volume boven op het hoofdgebouw wordt ervaren. Het dakvolume dient 
alzijdig in hetzelfde dakbedekkingsmateriaal afgewerkt te worden of met glas of andere 
lichtdoorlatende materialen afgewerkt te worden. In elk geval dient het dakvolume zich qua 
materialen van het hoofdvolume duidelijk te onderscheiden. 

 
- Teneinde een samenhangend geheel te bekomen van de vier individuele woningen dient een 

harmonische kleurschakering bekomen te worden. Hiertoe zijn specifieke kleurbepalingen 
opgesteld. 

 
Gevelmaterialen: 
- Paramentmetselwerk in bakstenen, betonstenen of natuursteen zijn toegelaten. Dit evenwel zonder 

traditionele rustieke uitvoeringen.  
- Hout, beton, sierpleisterwerk, metaal, glas en lichtdoorlatende kunststoffen en alle andere duurzame 

materialen die de moderne vormgeving van de gebouwen onderstrepen zijn toegelaten.  
- De kleuren van de gevelmaterialen uitgezonderd het buitenschrijnwerk dienen gesitueerd te zijn in 

de schakeringen van wit over grijs tot zwart. Zijn ook toegelaten donkere aardekleuren. Indien 
metaal of metaal-imitatiematerialen worden aangewend dient een natuurlijke metaalkleur 
aangehouden te blijven22. Andere kleuren zijn niet toegelaten en zeker geen helle of felle kleuren.  

                                                      
21 zoals plat dak, lessenaarsdak, piramide dak, shed- of fabrieksdak, vlinderdak, zadeldak, gebogen dak, samengestelde 
dakvorm, enzovoorts.  
22 Onder natuurlijke metaalkleuren valt ook het gepatineerde aspect van geroest staal maar dan enkel mits de nodige 
behandelingen aangebracht zijn om verdere roestvorming en ijzeroxide-strepen op andere materialen tegen te gaan. 
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- Het buitenschrijnwerk mag bestaan uit hout, PVC of kunststof, aluminium en staal. De kleur dient 
harmonisch te zijn met de overige kleuren van de voorgevel.23 Het buitenschrijnwerk kan dus 
geschilderd worden in een andere kleur dan hiervoor reeds aangehaald. Maar de kleur mag niet hel 
of fel zijn zoals geel, rood, oranje of groen. Rolluiken en andere luiken zijn toegelaten. 

 
Dakbedekkingsmaterialen: 
- Asfaltpapier of bitumen en andere typische materialen voor een platdakdichting zijn enkel toegelaten 

voor een plat dak. 
- Dakvlakramen, glas en lichtdoorlatende kunststoffen. 
- Metaal zoals lood, zink, koper of aluminium zijn toegelaten.  
- Indien pannen worden aangewend dienen deze verplicht een donkere kleur te hebben van donker 

grijs tot antracietzwart. De dakpannen mogen geen rustieke vorm hebben zoals een gegolfde pan 
en ook geen rustieke kleurschakering vertonen maar dienen een egale kleur te hebben.  

- Natuurleien zijn toegelaten alsook kunststof leien met een donkere kleur van donkergrijs tot 
antracietzwart. 

- Groendaken zijn toegelaten evenals het plaatsen van zonnepanelen. 
- Het vloermateriaal van eventuele dakterrassen is vrij.  
- De eventuele verticale zijden van het dakvolume dienen in dezelfde dakbedekkingsmaterialen als de 

overige niet platte dakdelen afgewerkt worden.24 

                                                      
23 Onder harmonisch wordt verstaan in een RAL kleur aanleunend bij de kleur schakeringen wit over grijs tot zwart of 
metaalkleurig. 
24 Dit verhoogt nog meer het afzonderlijke volume-aspect van het eventuele dakvolume ten opzichte van het hoofdgebouw.  
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4. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN TYPE 4 
 
De zones voor aaneengesloten woningen type 4 zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.   
Van toepassing op de percelen met de nummers 1, 2, 3, 4 en 5 gelegen langs de Meensestraat en de 
nummers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 rondom het noordelijke erfpleintje. 
 
Bij deze stedenbouwkundige voorschriften hoort een profielschema met daarop de grafische 
uitwerking van de voorschriften toegepast op een drietal percelen. 
 
De perceelsgrenzen en zonegrenzen op het verkavelingsplan primeren boven deze in het 
profielschema voor aaneengesloten woningen type 4. 
 
De aaneengesloten woningen type 4 worden gekenmerkt door een verplichte koppeling van het 
hoofdgebouw met het hoofdgebouw op het naastliggende perceel over de gemeenschappelijke 
zijperceelsgrens met koppelbouwverplichting.  (Zie de tweezijdige pijl ⇔ op het verkavelingsplan). 
Het verplicht te koppelen hoofdgebouw dient gelegen te zijn binnen de deelzone van zone 4 met de 
letter H op het verkavelingsplan.  
 
Het hoofdgebouw dient verplicht 1 bouwlaag hoog te zijn op de percelen met de nummers 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 en 15 rondom het meest noordelijk gelegen erfpleintje.  
 
Het hoofdgebouw dient verplicht 2 bouwlagen hoog te zijn op de percelen met de nummers 1, 2, 3, 4 
en 5 gelegen langs de Meensestraat. 
 
De woningen binnen deze zone dienen qua materiaalgebruik en vormentaal te getuigen van een neo-
traditionele architecturale uitwerking. Hiertoe mogen uitbouwen en gelijkvloerse uitsparingen25 
gemaakt worden aan de voorgevelzijde van het bouwvolume van het hoofdgebouw. 
 

4.1 Bestemming 
 
- Hoofdbestemming (minimum 70% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): huisvesting. 

Dit dient onder de vorm van ééngezinswoningen te zijn met mogelijks ruimten voor inwonende 
familieleden. Wel dient de wooneenheid fysisch als één woongelegenheid te blijven bestaan. Er kan 
dus geen opsplitsing gebeuren naar meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel. 

 
- Nevenbestemming (maximum 30% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): kantoren en diensten 

voor zover deze geen abnormale hinder voor de woonomgeving teweeg brengen.  Op de percelen met 
langs de Meensestraat met de nummers 1, 2, 3, 4 en 5 is ook als nevenbestemming toegelaten: 
kleinschalige detailhandel of een buurtwinkel. 

 
Bijzondere bestemmingsvoorschriften: 
- Per bouwperceel is minimum één garage of overdekte autostelplaats op eigen terrein verplicht.  

Op de percelen met de nummers 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, en 14 is er binnen de zone 4 een specifieke zone 
aangeduid voor de bouw van een inpandige garage of overdekte autostelplaats (zie zwarte 
driehoek-aanduiding ► binnen de zone 4 op het verkavelingsplan). Met uitzondering van de twee 
percelen 1 en 5 met een hoekwoning dient binnen deze specifiek aangeduide zone de verplichte 
garage/overdekte autostelplaats gerealiseerd te worden. Op de percelen 1 en 5 kan hiervan 
afgezien worden als men gebruik maakt van de vrije doorgangsruimte naast de woning tot de 
private tuinzone alwaar het bijgebouw conform de bepalingen van de zone 6: private tuinzone kan 
ingericht worden als garage of overdekte autostelplaats. 
Op de percelen met de nummers 7, 10, 11, 12, 13 en 15 is er binnen de zone 4 een specifieke 
deelzone aangeduid met letter c voor de realisatie van een open carport en met de letters g/c voor 

                                                      
25 Uitbouwen zoals gelijkvloerse erkers, erkers op de verdieping, traditionele dakkapellen, topgevels, en gelijkvloerse 
uitsparingen zoals: een inkomportiek of een portiek voor het stallen van een auto. Maar dit laatste is enkel mogelijk voor de 
percelen zonder deelzone c of g/c, met name de percelen met de nummers 2, 3, 4, 8, 9 en 14. 
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de realisatie van een garagegebouw of carport-constructie. Het garagegebouw/carportconstructie op 
de percelen 7, 12, 13 en 15 kunnen deels binnen de deelzones H en u uitgebreid worden.  

- Per bouwperceel zijn maximaal twee garages of overdekte autobergplaatsen toegestaan. 
- De private autobergplaatsen en garages zijn alleen toegestaan op de begane grond. 
- Het samenvoegen van percelen is niet toegelaten. 
 

4.2 Inplanting en koppelbouwbepalingen 
 
- Het hoofdgebouw dient ingeplant te zijn binnen de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 4. 
 
- Het hoofdgebouw dient verplicht te worden gekoppeld met het hoofdgebouw langs de zijperceels-

grenzen aangeduid met een tweezijdige pijl in het verkavelingsplan (⇔, koppelbouwverplichting). De 
kroonlijsthoogtes en nokhoogtes van verplicht aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen dienen op 
gelijke hoogte gesitueerd te zijn.  

 
- Het verplicht te bouwen basisvolume van het hoofdgebouw dient ingeplant op 2 meter van de 

voorliggende rooilijn in geval van de percelen 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 en 15. In het geval van perceel 
nummer 11 is dit het verlengde van de voorgevelbouwlijn van perceel 12. Voor de percelen aan de 
Meensestraat (perceelnummers 1, 2, 3, 4 en 5) dient het verplicht te bouwen basisvolume van het 
hoofdgebouw ingeplant op 6 meter van de voorliggende rooilijn.  

 
- Het hoofdgebouw is verplicht 8 meter breed en 10 meter diep26 en is verplicht te bedekken met een 

symmetrisch zadeldak met de nok evenwijdig met de voorgevel voor de percelen 2, 3, 4, 8, 9 en 14.  
 Het hoofdgebouw is minimaal 7 meter en maximaal 8 meter breed en verplicht 10 meter diep27 en is 

verplicht te bedekken met een symmetrisch zadeldak met de nok evenwijdig met de voorgevel voor 
de percelen 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13 en 15. 

 
- Er is een verplicht profiel voor de scheidsmuur bepaald voor de respectievelijke types van één 

bouwlaag en twee bouwlagen hoge hoofdgebouwen binnen de deelzone H.  
 
Voor de hoofdgebouwen die één bouwlaag hoog dienen te zijn (dit geldt voor de percelen 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 en 15) is dit een profiel met een kroonlijsthoogte van 3,5 meter en een verplicht 
symmetrisch zadeldakprofiel van 45° tot een nokhoogte van 8,5 meter boven het pas gelijkvloers  
(zie de profielschema’s bij het verkavelingsplan) 
 
Voor de hoofdgebouwen die twee bouwlagen hoog dienen te zijn (dit geldt voor de percelen 1, 2, 3, 
4, en 5) is dit een profiel met een kroonlijsthoogte van 5,5 meter en een verplicht symmetrisch 
zadeldakprofiel van 45° tot een nokhoogte van 10,5 meter boven het pas gelijkvloers (zie de 
profielschema’s bij het verkavelingsplan) 
 
Indien het eigen profiel van de scheidsmuur dieper reikt dan de 10 meter diepe zone H door gebruik 
te maken van de deelzone U achteraan of indien men gebruikt maakt van de zone U vooraan en de 
aanpaler bouwt niet aan tegen deze bijkomende scheidsmuurdelen dan dienen de delen 
scheidsmuur die niet bedekt worden door de scheidsmuur van de aanpaler door de bouwheer ervan 
in voorgevelparament afgewerkt te worden. Indien dit geen handvorm baksteenparament kan zijn 
kan dit ook gevelpleister of hout(-imitatie) zijn maar in geen geval gevelleien of enig ander materiaal.  

 
 
Koppelbouwbepalingen: 
- Teneinde een voldoende akoestische isolatie te kunnen verwezenlijken tussen de verplicht te 

koppelen hoofdgebouwen en om de problemen betreffende scheidingsmuren in het algemeen 
zoveel mogelijk te voorkomen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide woningen als volgt te 
worden opgebouwd: 

                                                      
26 Deze 8 meter op 10 meter komt overeen met de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 4 op het verkavelingsplan. 
27 Deze 8 meter op 10 meter komt overeen met de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 4 op het verkavelingsplan. 
Het verplicht te bouwen basisvolume op de percelen 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13 en 15 is dus minstens 7 meter breed in tegenstelling 
tot de andere percelen die langs de beide zijden dienen te koppelen met de hoofdgebouwen op de aangrenzende percelen. Dit 
als extra flexibiliteit voor de zijdelingse zone langs de vrije zijgevel van het hoofdgebouw. 
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- Op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur in baksteen, betonsteen of (cellen)-
beton (minimum 14 centimeter dik) als scheidingsmuur opgericht te worden die elk op een 
eigen fundering steunen op het eigen perceel. 

- Tussen beide scheidingsmuren dient er een vide van ongeveer 5 centimeter gelaten te 
worden, alwaar een akoestische isolatie kan voorzien worden.28  

 
- De deelzone met de letter H binnen de zone 4 voor aaneengesloten woningen type 4 op de 

percelen met de nummers 2, 3, 4, 8, 9 en 14 dient volledig bebouwd te worden.  
De deelzone u op alle percelen kan volledig bebouwd worden.  

 
 

4.3 Bouwhoogte en dakvorm 
 
- Het aanzetpeil van de gelijkvloerse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,20 meter boven het peil van 

het openbaar domein ter hoogte van de rooilijn. 
- Alle hoogtes zijn gemeten vanaf het pas gelijkvloers. 
 
Binnen de deelzone H voor het type hoofdgebouw van 1 bouwlaag hoog: 
- De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw binnen de deelzone H ligt verplicht op 3,5 meter boven 

het pas van het gelijkvloers. 
De kroonlijst aan de voorgevelzijde is verplicht te detailleren als een traditionele dakrand van een 
hellend dak met een hanggoot op het voorgevelparament of een bakgoot die maximaal 0,3 meter 
voorbij het voorgevelparament komt.   

- Dakvorm is verplicht een symmetrisch zadeldakprofiel van 45° met een verplichte nokhoogte van 
8,5 meter boven het pas gelijkvloers en evenwijdig met de voorgevelbouwlijn.  

- De dakhelling is verplicht 45° voor het hoofddak op het hoofdgebouw. 
- Dakuitbouwen zijn mogelijk vanaf 0,5 meter van de zijperceelsgrenzen en voor zover deze 

maximaal 4 meter boven de kroonlijst reiken. De dakhelling voor dakuitbouwen is minimaal 20°. 
 
Binnen de deelzone u vooraan voor het type hoofdgebouw van 1 bouwlaag hoog: 
- Maximale hoogte is 3,5 meter.  
- De dakhelling is minstens 20° en maximaal 45°.  
- Deze uitbreidingszone aan de voorgevelzijde van het hoofdgebouw dient voor de mogelijke realisatie 

van traditionele geveluitbouwen zoals erkers of het beperkt naar voorschuiven van de 
garage/overdekte autostelplaats in het hoofdgebouw. 

 
Binnen de deelzone u achteraan het type hoofdgebouw van 1 bouwlaag hoog: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging binnen de deelzones u is 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit: plat of hellend met rechte 

dakvlakken (geen gebogen dak toegelaten). 
 
Binnen de deelzone H voor het type hoofdgebouw van 2 bouwlagen hoog: 
- De kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw binnen de deelzone H ligt verplicht op 5,5 meter boven 

het pas van het gelijkvloers.  
De kroonlijst aan de voorgevelzijde is verplicht te detailleren als een traditionele dakrand van een 
hellend dak met een hanggoot op het voorgevelparament of een bakgoot die maximaal 0,3 meter 
voorbij het voorgevelparament komt.   

- Dakvorm is verplicht een symmetrisch zadeldakprofiel van 45° met een verplichte nokhoogte van 
10,5 meter boven het pas gelijkvloers en evenwijdig met de voorgevelbouwlijn.  

- De dakhelling is verplicht 45° voor het hoofddak op het hoofdgebouw. 
- Dakuitbouwen zijn mogelijk vanaf 0,5 meter van de zijperceelsgrenzen en voor zover deze 

maximaal 4 meter boven de kroonlijst reiken. De dakhelling voor dakuitbouwen is minimaal 20°. 
 

                                                      
28 Zodoende bekomt men telkens een muur die volledig behoort tot het gebouw aan de ene zijde van de perceelsgrens, de 
andere tot het naburige gebouw, aangezien de perceelsgrens onder de vide tussen beide constructies ligt. Een isolatiemateriaal 
bestaande uit minerale wol levert de beste resultaten op naar akoestische demping op binnen deze “massa-veer-massa-“ of 
“ideale scheidsmuur”-concept. 
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Binnen de deelzone u vooraan voor het type hoofdgebouw van 2 bouwlagen hoog: 
- Maximale hoogte is 5,5 meter boven het pas gelijkvloers.  
- De dakhelling is minstens 20° en maximaal 45°.  
- Deze uitbreidingszone aan de voorgevelzijde van het hoofdgebouw dient voor de mogelijke realisatie 

van traditionele geveluitbouwen zoals balkons of erkers of het beperkt naar voorschuiven van de 
garage/overdekte autostelplaats in het hoofdgebouw. 

 
Binnen de deelzone u achteraan het type hoofdgebouw van 2 bouwlagen hoog: 
- Tot de tweede meter achter de deelzone H kan een open dakterras gerealiseerd worden. Vanaf de 

tweede meter achter de deelzone H tot de vierde meter erachter kan geen dakterras meer 
gerealiseerd worden en dient deze mogelijke uitbreiding met een dak afgewerkt te worden. 
Teneinde de nodige privacy te garanderen in geval van de realisatie van dergelijk dakterras voorbij 
de zone H mag de scheidsmuur hoger opgetrokken worden dan tot de vierde meter boven het 
gelijkvloers en dit tot maximaal 5,5 meter boven het gelijkvloers. 

- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging binnen de deelzones u is 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit: plat of hellend met rechte 

dakvlakken (geen gebogen dak toegelaten). 
 
Binnen de deelzone c en g/c: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit. 
 
Algemeen: 
- Een gemetst schoorsteenelement of rookafvoerkanaal mag het maximale gabariet te buiten gaan: 

maximaal 1 meter boven de nok van het eigenlijke dak of het dak van de aanpalers. 
- Het verwerken van dakvlakramen, zonnepanelen en zonneboilers in of op het dak is toegelaten.  
- Kelders en halfondergrondse woonvertrekken zijn toegelaten. 
- Binnen het maximale volume van het hoofdgebouw en de eventuele uitbreidingen zijn vides en 

splitlevels (i.e. meerdere woonlagen) toegelaten.  
 

4.4 Architecturale vormgeving en materialen 
 
-  De architectuur van de gebouwen dient te getuigen van een neo-traditionele vormgeving en 

detaillering in materiaalgebruik. Dus er worden geen moderne architectonische elementen in de 
voorgevels aanwezig te zijn zoals horizontale raamopeningen, raamopeningen tot op het pas 
gelijkvloers, erkers met een plat dak of vensterbanken in metaal. 
Minimale karakteristieken voor deze woningen in een neo-traditionele architectuur zijn: 
voorgevelparament overwegend in handvorm bakstenen, hellende daken met traditionele 
dakpannen, een plintelement in de voorgevel middels andersoortig paramentmateriaal of donkerder 
gekleurde hand vormbakstenen of een siermetselwerkdetaillering, een specifieke kroonlijst-
detaillering middels siermetselwerk en verticaal rechthoekige of vierkante raamopeningen met 
onderverdeling van de raamopening middels raamkaderstijlen en/of kleinhouten verdelingen.29  

 
- Teneinde een passend harmonisch geheel van de aaneengesloten woningen type 4 te bekomen 

binnen een neo-traditionele vormgeving is er per rij van aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen een 
vast en identiek gabarit bepaald.  Dit is met name een verplicht zadeldakprofiel met de nok 
evenwijdig aan de voorgevel en ofwel is dit met één bouwlaag onder de kroonlijst ofwel met twee 
bouwlagen maar telkens identiek per rij aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen. 
De dakgoten zijn verplicht ofwel hanggoten op het voorgevelparament of bakgoten die maximaal 0,3 
meter voorbij het voorgevelparament komen. Ingemaakte goten zijn niet toegelaten. 

 
- Teneinde een samenhangend geheel te bekomen van de 14 individuele woningen dient een 

harmonische kleurschakering bekomen te worden. Hiertoe zijn enkele specifieke kleurschakeringen 
opgesteld. 

                                                      
29 Ander typisch neo-traditionele architectonische eigenschap is deze van een rationele positionering van de gelijkvloerse 
gevelopeningen ten opzichte van de niet-gelijkvloerse en ook de dakuitbouwen of –ramen.  
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Gevelmaterialen: 
- Paramentmetselwerk dient overwegend te bestaan uit handvorm bakstenen uit gebakken klei. 

Natuursteen en imitatienatuursteen, hout en rustieke houtimitatiematerialen zijn in ondergeschikte 
mate toegelaten als paramentmateriaal evenals sierpleisterwerk. Alle bewerkingen van het 
paramentmateriaal die een neo-traditionele architectuur onderstrepen zijn toegelaten zoals 
siermetselwerken en het, kaleien of schilderen van het parament.  

- Zijn niet toegelaten als paramentmaterialen: alle moderne varianten van bakstenen: 
strengpersstenen, gelijmde bakstenen en kunststoffen die geen imitatie vormen van de traditionele 
gevelmaterialen zoals hout en natuursteen. Metaal of metaalimitatiematerialen zijn niet toegelaten 
als parament.30 

- De kleuren van de gevelmaterialen uitgezonderd het buitenschrijnwerk dienen deze te zijn van 
typische neo-traditionele gebouwen: handvorm bakstenen met een genuanceerde natuurlijke 
kleurschakering van zand- (geel-oker) en aardetonen (bruin) of de typische gebakken-klei-kleur met 
rode en gesmoorde nuances. Dus voorgevelparament met een volledige egale kleur is niet 
toegelaten.31  
Indien delen van de voorgevel een egale kleur dienen te hebben dient dit middels sierpleisterwerk of 
het kaleien of schilderen van de handvorm bakstenen te gebeuren of het schilderen van de 
gevelbeplanking. De kleur van de egaal gekleurde geveldelen dienen ofwel wit, gebroken wit of een 
aardekleur te hebben. Enkel voor het plintelement middels bepleistering of gekaleid metselwerk of 
donkere handvorm bakstenen is ook zwart als kleur toegelaten.  

- Het buitenschrijnwerk voor de ramen, deuren en luiken dient te bestaan uit hout of PVC (kunststof). 
Aluminium en staal zijn niet toegelaten voor het buitenschrijnwerk. Dit mag geschilderd worden en 
de kleur van het buitenschrijnwerk voor de ramen, deuren en luiken is vrij zolang deze getuigen van 
een passende neo-traditionele afstemming op het geheel van de woning. Rolluiken en andere luiken 
zijn toegelaten. 

 
 
Dakbedekkingsmaterialen: 
- Voor de dakbedekking van het hoofdgebouw binnen de deelzone H en voor de mogelijke 

dakuitbouwen ervan en voor de voorgeveluitbreidingen in de deelzone u vooraan zijn enkel 
toegelaten traditionele dakpannen met een golving.32 Traditionele tegelpannen mogen evenwel 
aangewend worden maar dan enkel voor de hellende afwerking van de gevel- en dakuitbouwen. 
De kleur van de dakpannen dient een donkere kleur te zijn: van donker bruin over donker grijs tot 
antraciet zwart. Dus natuurrode of oranjerood gekleurde dakpannen of andere bleke of helle kleuren 
zijn niet toegelaten alsook de rustieke gewolkte of gevlamde varianten van deze dakpannen met 
lichte of helle kleur.  

- De dakbedekking van de achtergeveluitbouwen in de zone u achteraan is dezelfde als voor de 
deelzones H en u vooraan maar kan ook een platdakafwerking zijn. Het vloermateriaal voor het 
eventuele open dakterras is vrij.  

- Groendaken zijn toegelaten in de deelzone u achteraan. 
- Het verwerken van dakvlakramen, zonnepanelen en zonneboilers in of op het dak is toegelaten.  
- De goten bestaan verplicht uit zink of koper. Goten uit PVC of kunststof zijn niet toegelaten. 
- Bakgoten dienen bekleed te worden in hout of houtimitatiemateriaal.  
 

                                                      
30 Vanzelfsprekend is het toegelaten om metaal als bouwtechnisch materiaal aan te wenden zoals loden slabben tussen 
aansluitingen van gevel en dak.  
31 Dit betekent dat er geen voegwerk kan aangebracht worden met een kleur identiek aan de handvorm baksteen daar de 
handvorm baksteen geen egale kleur mag hebben maar kleurennuances dient te hebben en er enkel voegspecie bestaat met 
één egale kleur. 
32 Onder traditionele dakpanvormen wordt verstaan: Vlaamse pan, holle pan en varianten van deze met sluitingen. Maar geen 
Romaanse of Spaande panvormen of vlakke pannen of pannen met ribben in plaats van golven.  
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5. ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN TYPE 5 
 
De zones voor aaneengesloten woningen type 5 zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan.  
Van toepassing op de percelen met de nummers 6, 16, 17 en 18. 
 
Bij deze stedenbouwkundige voorschriften hoort een profielschema met daarop de grafische 
uitwerking van de voorschriften toegepast op een tweetal percelen. 
 
De perceelsgrenzen en zonegrenzen op het verkavelingsplan primeren boven deze in het 
profielschema voor aaneengesloten woningen type 5. 
 
De aaneengesloten woningen type 5 worden gekenmerkt door een verplichte koppeling van het 
hoofdgebouw met het hoofdgebouw op het naastliggende perceel over de gemeenschappelijke 
zijperceelsgrens met koppelbouwverplichting.  (Zie de tweezijdige pijl ⇔ op het verkavelingsplan). 
Uitzondering hierop vormt het lot 6 dat eigenlijk een vrijstaande woning omvat maar die 
stedenbouwkundig in samenhang met de overige 3 lot in deze zone wordt beschouwd.33  
Het verplicht te koppelen hoofdgebouw dient gelegen te zijn binnen de deelzone van zone 5 met de 
letter H op het verkavelingsplan. Het hoofdgebouw dient 2 bouwlagen hoog te zijn en minstens 8 
meter breed en minstens 6,5 meter diep vanaf de tweede meter van de voorliggende rooilijn.  
Het hoofdgebouw op het tussenperceel 17 dient verplicht van zijperceelsgrens tot zijperceelsgrens, 
dus over de volledige 11,5 meter brede zone H te worden gerealiseerd en aan te bouwen tegen de 
hoofdgebouwen op de percelen 16 en 18. 
 
De woningen binnen deze zone dienen qua materiaalgebruik en vormentaal te getuigen van een 
hedendaagse en moderne architecturale uitwerking. Hiertoe mogen uitsparingen34 gemaakt worden in 
het bouwvolume van het hoofdgebouw en de uitbreidingszones aan het hoofdgebouw. Maar de 
scheidsmuur langs de zijperceelsgrenzen met koppelbouwverplichting zijn verplicht te realiseren. 
 

5.1 Bestemming 
 
- Hoofdbestemming (minimum 70% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): huisvesting. 

Dit dient onder de vorm van ééngezinswoningen te zijn met mogelijks ruimten voor inwonende 
familieleden. Wel dient de wooneenheid fysisch als één woongelegenheid te blijven bestaan. Er kan 
dus geen opsplitsing gebeuren naar meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel. 

 
- Nevenbestemming (maximum 30% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte): kantoren en diensten 

voor zover deze geen abnormale hinder voor de woonomgeving teweeg brengen.  
 
Bijzondere bestemmingsvoorschriften: 
- Per bouwperceel is minimum één garage of overdekte autostelplaats op eigen terrein verplicht.  

Op het perceel met nummer 17 is er binnen de zone 5 een specifieke zone aangeduid voor de bouw 
van de (eerste) garage of overdekte autostelplaats (zie zwarte driehoek-aanduiding ► binnen de 
zone 5 op het verkavelingsplan). 
Op de drie percelen met de nummers 5, 16 en 18 is er binnen de zone 5 een specifieke deelzone 
aangeduid met de letters g/c voor de realisatie van een garagegebouw of carport-constructie. Er kan 
maximaal één autostelplaats of garage in het hoofdgebouw gerealiseerd worden. 

- Per bouwperceel zijn maximaal twee garages of overdekte autobergplaatsen toegestaan. 
- De private autobergplaatsen en garages zijn alleen toegestaan op de begane grond. 
- Het samenvoegen van percelen is niet toegelaten. 
 

                                                      
33 De vier loten van de zone 5 vormen de afboording van deze verkaveling naar de later te realiseren zone tussen de N36 en de 
Meensestraat. Dit wordt een meergezinswoningbouwproject met kleinschalige handelsfuncties in een groene parkachtige 
omgeving. 
34 Uitsparingen zoals: gevelnissen, portieken, inpandige terrassen, dakterrassen, patio’s en vides. 
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5.2 Inplanting en koppelbouwbepalingen 
 
- Het hoofdgebouw dient ingeplant te zijn binnen de deelzone aangeduid met de letter H in de zone 5. 
 
- Het verplicht te bouwen basisvolume van het hoofdgebouw dient ingeplant op 2 meter van de 

voorliggende rooilijn. Dit minimale basisvolume is minimum 8 meter breed in geval van de percelen 
5, 16 en 18 en 11,5 meter in geval van perceel 17. Het is minimum 6,5 meter diep met een 
verplichte kroonlijsthoogte van 6 meter.  

 
- Het hoofdgebouw dient verplicht te worden gekoppeld met het aanpalende hoofdgebouw langs de 

zijperceelsgrenzen aangeduid met een tweezijdige pijl in het verkavelingsplan (⇔, koppelbouw-
verplichting). De kroonlijsthoogtes van verplicht aan elkaar te koppelen hoofdgebouwen dienen op 
gelijke hoogte gesitueerd te zijn. 

 
- Het hoofdgebouw is minstens 6,5 meter en maximaal 8 meter diep. 
 
- Het hoofdgebouw kan uitgebreid worden binnen de deelzones met de letter u van de zone 5. Indien 

dit gebeurt en de aanpalende bebouwing maakt geen gebruik van deze uitbreidingsmogelijkheid dan 
dient de bouwheer van de eventuele scheidsmuurdelen die niet door het hoofdgebouw van de 
aanpaler worden bedekt deze in voorgevelmaterialen af te werken.  

 
Koppelbouwbepalingen: 
- Teneinde een voldoende akoestische isolatie te kunnen verwezenlijken tussen de verplicht te 

koppelen hoofdgebouwen en om de problemen betreffende scheidingsmuren in het algemeen 
zoveel mogelijk te voorkomen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide woningen als volgt te 
worden opgebouwd: 

- Op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur in baksteen, betonsteen of (cellen)-
beton (minimum 14 centimeter dik) als scheidingsmuur opgericht te worden die elk op een 
eigen fundering steunen op het eigen perceel. 

- Tussen beide scheidingsmuren dient er een vide van ongeveer 5 centimeter gelaten te 
worden, alwaar een akoestische isolatie kan voorzien worden.35  

 
- Het profiel van de verplicht op te richten laterale scheidingsmuur is bepaald op minimaal 6,5 meter 

diep en maximaal 8 meter diep en verplicht 6 meter hoog voor de eerste 6,5 meter diepte, telkens 
gemeten boven het pas gelijkvloers. (zie de profielschema’s bij het verkavelingsplan). 
 

- De deelzones met de letters H en u binnen de zone 5 voor aaneengesloten woningen type 5 kunnen 
volledig bebouwd worden.  

 

5.3 Bouwhoogte en dakvorm 
 
- Het aanzetpeil van de gelijkvloerse bouwlaag bevindt zich maximaal 0,20 meter boven het peil van 

het openbare domein ter hoogte van de rooilijn. 
- Alle hoogtes zijn gemeten vanaf het pas gelijkvloers. 
 
Binnen de deelzone H: 
- De kroonlijsthoogte van het verplicht te realiseren basisvolume binnen de deelzone H is verplicht 6 

meter boven het pas van het gelijkvloers. De kroonlijst aan de voorgevelzijde is verplicht te 
detailleren als een dakrand van een platdak met een dakrandprofiel in aluminium.  

- Volumebeëindiging binnen de deelzone H ligt op maximaal 8 meter boven het pas gelijkvloers. Maar 
ten aanzien van de verplichte kroonlijst en de overige dakranden dient het eventuele dakvolume een 
terugsprong te maken van minstens 0,3 meter. Dit betekent dat het dakvolume een vrijstaand 

                                                      
35 Zodoende bekomt men telkens een muur die volledig behoort tot het gebouw aan de ene zijde van de perceelsgrens, de 
andere tot het naburige gebouw, aangezien de perceelsgrens onder de vide tussen beide constructies ligt. Een isolatiemateriaal 
bestaande uit minerale wol levert de beste resultaten op naar akoestische demping op binnen deze “massa-veer-massa-“ of 
“ideale scheidsmuur”-concept. 
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volume is dat niet aangebouwd kan worden tegen het eventuele dakvolume op de aanpalende 
woning.  

- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit binnen de deelzone H.  
 
Binnen de deelzone u vooraan: 
- Op minstens 2 meter van de zijperceelsgrenzen en maximaal 1 meter uit de deelzone H. 
- Volumebeëindiging binnen de deelzone u vooraan is 5,5 meter. 
 
Binnen de deelzone u achteraan: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit.  
 
Binnen de deelzone g/c: 
- Maximale kroonlijsthoogte is 3 meter. 
- Volumebeëindiging ligt op maximaal 4 meter. 
- Dakvorm is vrij binnen het hiervoor bepaalde maximale gabarit.  
 
Algemeen: 
- Alle dakvormen zijn toegelaten in functie van een passende moderne bekroning van het eigenlijke 

hoofdgebouw.36   
- Een schoorsteenelement of rookafvoerkanaal mag het maximale gabariet te buiten gaan: maximaal 

1 meter boven de nok van het eigenlijke dak of het dak van de aanpaler. 
- Het verwerken van dakvlakramen, zonnepanelen en zonneboilers in of op het dak is toegelaten.  
- Kelders en halfondergrondse woonvertrekken zijn toegelaten. 
- Binnen het maximale volume van het hoofdgebouw en de eventuele uitbreidingen zijn vides en 

splitlevels (i.e. meerdere woonlagen) toegelaten.  
 

5.4 Architecturale vormgeving en materialen 
 
- De architectuur van de gebouwen dient te getuigen van een hedendaagse en moderne vormgeving 

en detaillering in materiaalgebruik. Dus er worden geen neo-traditionele architectonische elementen 
toegelaten zoals raamopeningen met kleinhouten verdelingen, gevelornamenten in traditioneel 
siermetselwerk zoals segmentbogen en rollagen. 

 
- Teneinde een passend harmonisch geheel van de drie aaneengesloten woningen type 5 op de 

percelen 16, 17 en 18 en de qua ruimtelijke samenhang bijhorende woning op perceel 6, te 
bekomen is een verplichte kroonlijsthoogte bepaald aan de voorgevelzijde en een bijhorende 
verplichte architectonische detaillering ervan onder de vorm van een dakranddetail van een plat dak 
met een dakrandprofiel in aluminium.  

 
- Het eventuele dakvolume op het hoofdgebouw dient een minimale terugsprong te maken van 

minstens 0,3 meter zodat het als een afzonderlijk autonoom volume boven op het hoofdgebouw 
wordt ervaren. Het dakvolume dient alzijdig in hetzelfde dakbedekkingsmateriaal afgewerkt te 
worden of met glas of andere lichtdoorlatende materialen afgewerkt te worden. In elk geval dient het 
dakvolume zich qua materialen van het hoofdvolume duidelijk te onderscheiden. 

 
- Teneinde een samenhangend geheel te bekomen van de zes individuele woningen dient een 

harmonische kleurschakering bekomen te worden. Hiertoe zijn specifieke kleurbepalingen 
opgesteld. 

 

                                                      
36 zoals plat dak, lessenaarsdak, piramide dak, shed- of fabrieksdak, vlinderdak, zadeldak, gebogen dak, samengestelde 
dakvorm, enzovoorts.  
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Gevelmaterialen: 
- Paramentmetselwerk in bakstenen, betonstenen of natuursteen zijn toegelaten. Dit evenwel zonder 

traditionele rustieke uitvoeringen.  
- Hout, beton, sierpleisterwerk, metaal, glas en lichtdoorlatende kunststoffen en alle andere duurzame 

materialen die de moderne vormgeving van de gebouwen onderstrepen zijn toegelaten.  
- De kleuren van de gevelmaterialen uitgezonderd het buitenschrijnwerk dienen gesitueerd te zijn in 

de schakeringen van wit over grijs tot zwart. Zijn ook toegelaten donkere aardekleuren. Indien 
metaal of metaal-imitatiematerialen worden aangewend dient een natuurlijke metaalkleur 
aangehouden te blijven37. Andere kleuren zijn niet toegelaten en zeker geen helle of felle kleuren.  

- Het buitenschrijnwerk mag bestaan uit hout, PVC of kunststof, aluminium en staal. De kleur dient 
harmonisch te zijn met de overige kleuren van de voorgevel.38 Het buitenschrijnwerk kan dus 
geschilderd worden in een andere kleur dan hiervoor reeds aangehaald. Maar de kleur mag niet hel 
of fel zijn zoals geel, rood, oranje of groen. Rolluiken en andere luiken zijn toegelaten. 

 
Dakbedekkingsmaterialen: 
- Asfaltpapier of bitumen en andere typische materialen voor een platdakdichting zijn enkel toegelaten 

voor een plat dak. 
- Dakvlakramen, glas en lichtdoorlatende kunststoffen zijn toegelaten. 
- Metaal zoals lood, zink, koper of aluminium zijn toegelaten.  
- Indien pannen worden aangewend dienen deze verplicht een donkere kleur te hebben van donker 

grijs tot antracietzwart. De dakpannen mogen geen rustieke vorm hebben zoals een gegolfde pan 
en ook geen rustieke kleurschakering vertonen maar dienen een egale kleur te hebben.  

- Natuurleien zijn toegelaten alsook kunststof leien met een donkere kleur van donkergrijs tot 
antracietzwart. 

- Groendaken zijn toegelaten evenals het plaatsen van zonnepanelen. 
- Het vloermateriaal van eventuele dakterrassen is vrij.  
- De eventuele verticale zijden van het dakvolume dienen in dezelfde dakbedekkingsmaterialen als de 

overige niet platte dakdelen afgewerkt worden.39 

                                                      
37 Onder natuurlijke metaalkleuren valt ook het gepatineerde aspect van geroest staal maar dan enkel mits de nodige 
behandelingen aangebracht zijn om verdere roestvorming en ijzeroxide-strepen op andere materialen tegen te gaan. 
38 Onder harmonisch wordt verstaan in een RAL kleur aanleunend bij de kleur schakeringen wit over grijs tot zwart of 
metaalkleurig. 
39 Dit verhoogt nog meer het afzonderlijke volume-aspect van het eventuele dakvolume ten opzichte van het hoofdgebouw.  
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6. PRIVATE TUINZONE  
 
De zones voor private tuinen zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan. 
Van toepassing op alle 32 bouwpercelen. 

6.1 Bestemming en dimensionering van de eventuele kleine bijgebouwtjes 
 
- De private tuinzone is bestemd voor tuinaanleg en dient als een overwegend groene buitenruimte bij 

de woonfunctie in het hoofdgebouw.  
- Op ieder bouwperceel dient er verplicht binnen de private tuinzone een regenwaterput – met 

hergebruik voor spoelen van het toilet, het wassen van de auto, het sproeien van de tuin,…- 
geplaatst met een minimale inhoud van 10.000 liter. 

- Volgende functies zijn niet toegelaten: duiventillen, volières en dierenkennels voor andere 
huisdieren dan de kleine, alsook ingegraven zwembaden. Een siervijver is wel toegelaten met een 
maximale diepte van 1 meter.  

- Bomen, al dan niet geleid, zijn niet toegelaten op minder dan 3 meter van de zijperceelsgrenzen. 
- In de private tuinzone zijn bergingen of bijgebouwen toegelaten met een gezamenlijke maximale 

grondoppervlakte van 25 m². De hoogte is maximaal 3 meter. Het materiaal is verplicht dezelfde als 
deze aangewend voor het hoofdgebouw en de dakvorm is verplicht plat. De inplanting is vrij binnen 
de private tuinzone maar minstens op 1 meter van een eventuele rooilijn40 en op minstens 1 meter 
van de perceelsgrenzen indien niet kan gekoppeld worden met bijgebouwen op het aanpalende 
perceel. Maximaal 30% van de private tuinzone mag bezet worden door deze gebouwen en de niet-
waterdoorlatende verhardingen. 

 
 

6.2 Erfscheidingen 
 
- Erfscheidingen in de zone voor private tuinen zijn verplicht. 
 
Erfscheidingen in de private tuinzone tussen private bouwpercelen: 
- Tot de vierde meter achter de achtergevel dient een gemetste tuinmuur gerealiseerd te worden met 

een maximale hoogte van 2,1 meter. 
- Vanaf de vierde meter achter de achtergevel dient de erfscheiding verplicht te bestaan uit groene 

draad en palen, verstevigd met een bovenbuis, waarover klimop (Hedera helix “Hibernica”) dient te 
groeien zodat een volledig dicht levend groenscherm wordt bekomen. Houten of betonnen panelen 
of enige andere erfscheiding dan deze hiervoor bepaald zijn verboden.  

 
Erfscheidingen in de private tuinzone op rooilijnen: 
- Deze erfscheiding dient verplicht te bestaan uit een haagbeukhaag (Carpinus Betulus) al dan niet 

ondersteund door draad en paaltjes. Deze haag dient tot een hoogte van 2,1 meter uit te groeien en 
als maximale hoogte aangehouden te blijven.41 
 

                                                      
40 Het eventuele berginggebouw in de private tuinzone dient op minstens 1 meter van de rooilijn ingeplant te worden zodat deze 
percelen met een tuinzone palend aan de openbare wegenis hun verplichte groene erfscheiding zonder onderbreking kunnen 
laten doorlopen op de rooilijn. 
41 Door één uniforme haagbeukhaag op te leggen als verplichte erfscheiding langs de grenzen van de private tuinzone die palen 
aan het openbare domein wordt een samenhangend kwalitatief groenelement gerealiseerd als afscherming van de tuinen.  
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7. PRIVATE VOORTUINZONE 
 
De voor- en zijtuinzones zijn grafisch aangeduid op het verkavelingsplan. 
Van toepassing op alle 32 bouwpercelen met uitzondering van de percelen met de nummers 30 en 
31.42 

7.1 Bestemming 
- De voortuinstroken zijn bedoeld voor de toegang tot de woning en/of de autostelplaats(en) of 

garage(s). 
- Bodemverhardingen zijn te beperken zodat een ruimtelijk kwalitatieve zone en een groene zone 

dient gevrijwaard te blijven tussen het openbare domein en de voorgevels van de private 
bebouwing. 

 Een brievenbus element is toegelaten die in overeenstemming is met de architectuur van de 
woning. 

7.2 Erfscheidingen 
- Erfscheidingen in de voortuinzone zijn niet verplicht. 
 
- In de voortuinstroken zijn als erfscheidingen toegelaten: muurtjes in metselwerk en/of levende 

hagen van maximum hoogte van 1 meter.  
 

8. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS: ERFPLEINTJES 

8.1 Bestemming 
- Deze zone is bestemd voor de ontsluiting van de aanpalende bouwpercelen en dient ingericht te 

worden met maximale aandacht voor de zwakke weggebruiker. Er mogen geen autostelplaatsen in 
de inrichting gerealiseerd worden.  

- Ten behoeve van het gebruik zijn naast kleinschalige verhardingen tevens, nutsgebouwen, 
openbare verlichting, kunstobjecten, groenaanleg, hagen, enzovoort toegelaten. 

 

9. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS: HOOFDSTRAAT 

9.1 Bestemming  
- Zone voor openbare wegen met verblijfs- of verkeersfunctie ter ontsluiting van de verkaveling en 

daarbij horende vrije ruimtes, eventueel plaatselijk verruimd tot openbare parkeerplaats, voetpaden, 
pleingehelen, subzones met verkeersarm of verkeersvrij karakter en openbaar groen. 

- Nutsgebouwen en –constructies zijn toegelaten. 
 

10. OPENBARE GROENZONE 

10.1 Bestemming  
- Zone voor openbaar groen en alle nodige nutsinfrastructuur met in begrip van een open en deels 

gesloten langsgracht in functie van de waterhuishouding en eventuele wegenisinfrastructuur. 
- Nutsgebouwen en –constructies zijn toegelaten. 
- In deze zone kan ook een aansluiting voor wegenis gerealiseerd worden naar de aanpalende zones 

en ook naar het aanliggende terrein buiten de verkaveling. 

                                                      
42 De woningen type 2 op de percelen 30 en 31 dienen verplicht op de rooilijn opgericht te worden en dit over de volledige 
perceelsbreedte van 7,5 meter. Er is hier dus geen voortuin aanwezig. 
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