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0. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES 

0.1 Relatie tussen plannen en voorschriften 

Bij tegenstijdigheden tussen de grafische bepalingen van deze plannen en de 
voorschriften hebben de bepalingen van de plannen voorrang.  

0.2 Begrippen 

0.2.1 Tuinberging 
Tuinbergingen zijn gebouwen die losstaand kunnen voorkomen in de zone van koeren en 
hovingen, evenwel niet in de achteruitbouwzone, zoals grafisch bepaald op het 
bestemmingsplan. Hun dimensionering en functie is evenwel beperkt in de voorschriften. 

0.2.2 Referentiepas 
Het referentiepas (0,00 meter) wordt gedefinieerd en bepaald per gebouwengroep van 2, 
en wordt gemeten op de rooilijn, ter hoogte van de gemeenschappelijke zijkavelgrens, 
waar een verplichte koppeling geldt. 
Alle hoogtepeilen en -maten op de profielschema’s of vermeld in de stedenbouwkundige 
voorschriften verwijzen naar dit referentiepas. 

0.2.3 Samenvoegen en bebouwen van percelen 
Het is niet toegelaten percelen samen te voegen. 
Het is evenmin toegelaten onbebouwde percelen als tuin in te richten. 

0.2.4 Diversen 
- Het geheel of gedeeltelijk bovengronds plaatsen van brandstoftanks is verboden 
- Alle delen in metselwerk die boven de dakvlakken uitsteken moeten alzijdig afgewerkt 

worden met gevelmateriaal 
- Gedeeltelijke of geheel ondergrondse garages zijn verboden 

0.2.5 Volume 
Gezien het om een gesubsidieerde verkaveling gaat geldt vanwege de Vlaamse 
maatschappij voor sociaal wonen (vmsw) een beperking van het bouwvolume. Het 
uitwendige bouwvolume mag maximaal 550 m³ bedragen te verhogen met 25m³ per 
persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste. In dit volume worden carports, 
tuinbergingen, schoorstenen en dakoversteken buiten beschouwing gelaten. Garages en 
bergingen echter worden wel meegerekend.  
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1. ZONE 1 : ZONE VOOR AANEENGESLOTEN WONINGEN  

Van toepassing op de percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7  

1.0 Algemene opzet 

De woningen worden per 2 gegroepeerd, en aan elkaar geschakeld op de 
gemeenschappelijke perceelsgrens met een vastgelegd minimum profiel over een zekere 
afstand vanaf de gemeenschappelijke perceelsgrens, teneinde een goede aansluiting te 
bekomen tussen twee aanpalende volumes en een zekere uniformiteit te bekomen.  
Op de andere zijkavelgrens is koppeling met een volume voor carport/garage mogelijk, 
doch niet verplicht. 

1.1 Bestemming 

De bouwpercelen zijn bestemd voor aaneengesloten ééngezinswoningen.  
Een mantelwoning of kangoeroewoning is echter wel toegelaten, en wordt bijgevolg niet 
beschouwd als een meergezinswoning. 
 
Binnen lot 7 zijn diensten, handel, horeca en kantoren die ondersteunend werken en niet 
storend en hinderend zijn voor de woonomgeving als nevenbestemming toegestaan, voor 
zover de vloeroppervlakte ingenomen door deze nevenbestemming maximum 2/3  van de 
gelijkvloerse bebouwde vloeroppervlakte bedraagt. 
Dancings, discotheken en andere instellingen en activiteiten die de rust en de 
woonomgeving kunnen aantasten of negatief beïnvloeden, zijn uitgesloten. 
 
Bijzondere bestemmingsvoorschriften: 

 per woongelegenheid is 1 garage en/of autostalplaats (al dan niet overdekt) 
verplicht 

 de garages dienen geïntegreerd te worden binnen het hoofdgebouw. 
Uitzondering hierop zijn de percelen 2, 3, 4 en 5 waarbij een autostalplaats kan 
voorzien worden naast het hoofdvolume in de deelzone voor carports/garages. 

 de niet bebouwde delen binnen onderhavige zone gelegen tussen de bebouwing 
en de rooilijn krijgen de bestemming “achteruitbouwzone”. De bepalingen van 
zone 3 zijn dan van toepassing. 

 de overige niet bebouwde delen binnen onderhavige zone krijgen de 
bestemming “koeren en hovingen”. De bepalingen van zone 2 zijn van dan 
toepassing. 

1.2 Inplanting  

De uiterste grens van hoofdvolume, uitbouwen en carport/garage zijn grafisch aangeduid 
op het verkavelingsplan, zijnde de grenzen van de diverse deelzones binnen zone 1. 
 
Voor de eerste 5,00 meter vanaf de gemeenschappelijke zijperceelsgrens met verplichting 
tot koppeling (grafisch aangeduid met  op het verkavelingsplan) dient de voorbouwlijn 
van het hoofdvolume samen te vallen met de grafisch bepaalde uiterste grens van het 
hoofdvolume. (zie verkavelingsplan) 



  

wvi – januari 2008 - VK Brugstokwegel Schuiferskapelle– stedenbouwkundige voorschriften 7 

1.3 Gabariet 

1.3.1 Deelzone voor het hoofdvolume 
Voor de eerste 5,00 meter vanaf de gemeenschappelijke zijperceelsgrens met verplichting 
tot koppeling (grafisch aangeduid met ; zie verkavelingsplan) dient het gabariet 
begrepen tussen het minimumgabariet (zie profielschema 1) en het maximumgabariet (zie 
profielschema 2). 
Voor de resterende delen geldt het maximum gabariet als bovengrens. Er is voor deze 
delen geen ondergrens bepaald. 
Schoorstenen- en verluchtingselementen mogen beperkt afwijken van bovenvermeld 
maximumgabariet. 

1.3.2 Deelzone voor uitbouwen 
Voor de uitbouwen geldt een maximumgabariet (zie profielschema 2). 
Schoorstenen- en verluchtingselementen mogen beperkt afwijken van bovenvermeld 
maximumgabariet. 
Leuningen (rasterwerk) of transparante afsluitingen kunnen eveneens dit maximum 
gabariet overschrijden, als het plat dak tevens wordt ingezet als dakterras.  
Bij het inrichten van een dakterras binnen de deelzone voor uitbouw, is ter hoogte van de 
gemeenschappelijke perceelsgrens een dichte afsluiting van maximum 1,80 meter  boven 
het hierboven maximumgabariet verplicht, teneinde privacy op het aanpalend perceel te 
garanderen. 

1.3.3 Deelzone voor carport/garage 
Voor de carport/garage geldt een maximumgabariet (zie profielschema 3). 
Schoorstenen- en verluchtingselementen mogen beperkt afwijken van bovenvermeld 
maximumgabariet. 

1.3.4 Kroonlijst 
Voor de eerste 5,00 meter vanaf de gemeenschappelijke zijperceelsgrens met verplichting 
tot koppeling (grafisch aangeduid met ; zie verkavelingsplan) zijn dakoversteken niet 
toegelaten. (zie profielschema 1). 
Enkel een hanggoot of een verholen goot (ingewerkt in het hellend vlak) is toegelaten, 
teneinde de aansluiting tussen te koppelen hoofdvolumes op een éénduidige manier te 
realiseren. 
Voor de overige delen zijn dakoversteken wel toegelaten, mits deze binnen het 
maximumgabariet blijven (zie profielschema 2) 

1.3.5 Volume 
Het volume dient te voldoen aan de volumebepalingen van de Vlaamse wooncode. 

1.4 Schakelingprincipe 

De woningen zijn gegroepeerd per twee. 
Op deze percelen is men verplicht de hoofdvolumes aaneen te schakelen ter plaatse van 
de gemeenschappelijke zijperceelsgrens, op het plan aangeduid met een tweezijdige pijl 
( ).   
 
Teneinde een voldoende akoestische isolatie te kunnen verwezenlijken tussen de 
verplicht te koppelen woningen en om de problemen betreffende scheidingsmuren in het 
algemeen zoveel mogelijk te voorkomen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide 
woningen als volgt te worden gebouwd: 
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- op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur (14 of 19 cm) 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 5cm gelaten te 
worden, die opgevuld dient te  worden met akoestisch isolerend materiaal. 

 
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. 
 
De gevels ter hoogte van de  gemeenschappelijke perceelsgrens waar  beide aanpalende 
volumes niet aansluiten op elkaar, dienen afgewerkt te worden met volwaardig esthetisch 
verantwoord gevelmateriaal door de respectievelijke eigenaars van deze niet afgewerkte 
muren. 
 
Het is aanbevolen dat bij nagenoeg gelijklopende stedenbouwkundige aanvragen van 
twee verplicht te koppelen woningen er voorafgaandelijk overleg gepleegd wordt tussen 
de respectievelijke eigenaars teneinde tot een overeenstemming te komen aangaande het 
te realiseren profiel van de laterale scheidingsmuren. 

1.5 Daken 

1.5.1 Algemeen 
De maximale oppervlakte platte daken mag maximaal 20 % van de totale dakoppervlakte 
bedragen. 

1.5.2 Deelzone voor het hoofdvolume 
Voor de eerste 5,00 meter vanaf de gemeenschappelijke zijperceelsgrens met verplichting 
tot koppeling (grafisch aangeduid met ; zie verkavelingsplan) is een hellend dak van 
exact 45° verplicht (zie profielschema 1)  
Voor de resterende delen is de dakvorm ofwel een plat dak ofwel een hellend dak 
met helling van exact 45°, mits het maximumgabariet niet overschreden wordt (zie 
profielschema 2). 
Het verwerken van groendaken en dakterrassen binnen het maximumgabariet zijn 
toegelaten. 
Het verwerken van zonnepanelen, zonneboilers en dakvlakramen is toegelaten, op 
voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer bedraagt dan 1/5 van het dakoppervlak. 
Dakuitbouwen die het maximumgabariet overschrijden zijn niet toegelaten. 

1.5.3 Deelzones voor uitbouwen en voor carport/garage  
Vrij. (zie profielschema 3)        

1.5.4 Materiaalgebruik  
Bitumineuze materialen mogen enkel bij platte daken als dakafwerkingsmateriaal gebruikt 
worden. Alle soorten duurzame dakbedekkingen zijn toegelaten voor hellende daken mits 
overeenstemming qua kleur en materiaal aan het eerst vergunde gebouw waartegen 
gebouwd wordt over de eerste 5,00 meter. 

1.6 Materialen 

De materialen van alle bouwdelen dienen zowel duurzaam als esthetisch verantwoord te 
zijn, als verzorgd te worden uitgevoerd, mits ze, over de eerste 5,00 meter, 
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overeenstemmen qua kleur en materiaal met deze van het eerst vergunde gebouw 
waartegen gebouwd wordt. 
Onmiddellijk na het bouwen van de tweede woning palend aan de eerst gebouwde woning 
dienen alle niet-tegenaan gebouwde delen op de perceelsgrens afgewerkt te worden met 
volwaardig, esthetisch verantwoord gevelmateriaal. 
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2. ZONE 2 : ZONE VOOR KOEREN EN HOVINGEN 

2.0 Algemene opzet 

Onderhavige zone dient een overwegende groene inrichting te krijgen. 
Aan de achterzijde van de loten 1 tot en met 6 wordt een landschappelijk structurerende 
lineaire boomaanplant voorzien, teneinde de kern aldaar naar de open ruimte af te 
werken. 

2.1 Bestemming 

2.1.1 Hoofdbestemming 
Deze zone voor koeren en hovingen is hoofdzakelijk bestemd voor tuinaanleg, 
beplantingen en koerverhardingen.  
Speeltoestellen voor kinderen (zandbak, klimtoestellen, schommel, glijbaan) zijn 
eveneens toegelaten. 
Zwembaden en zwemvijvers zijn verboden, met uitzondering van kleine, verplaatsbare 
speelbadjes voor kinderen die niet in de grond verankerd zijn. 

2.1.2 Tuinberging 
In deze zone voor koeren en hovingen is  maximaal 1 tuinberging toegestaan. Het stallen 
van auto’s en caravans is uitdrukkelijk niet toegelaten in deze tuinbergingen en binnen de  
gehele zone voor koeren en hovingen. 

2.1.3 Deelzone voor schermgroen 
Bestemd voor de aanplant van hoogstammige boombeplanting. 

2.2 Inrichting 

2.2.1 Algemeen 
Deze zone dient ingericht met streekeigen groen. Siervijvers met een groene inrichting en 
natuurlijke oeverinrichting zijn eveneens toegelaten. 

2.2.2 Verhardingen 
De oppervlakte van alle verharding mag niet meer dan 40% bedragen van de niet-
bebouwde oppervlakte.  

2.2.3 Tuinberging 
Inplanting 
Inplanting op minimum 2,00 meter van de perceelsgrens en op minimum 3,00 meter 
achter de achtergevel van de woning. Op de gemeenschappelijke perceelsgrens kan 
gebouwd worden, op voorwaarde dat de aan mekaar palende bijgebouwen een 
architectonische eenheid vormen. 
Gabarit  
- maximale kroonlijsthoogte:  2.4 meter 
- maximale nokhoogte:  4 meter 
- maximale grondoppervlakte:  21 m² 
Materiaalgebruik 
De gevel en dakmaterialen dienen in harmonie en verenigbaar te zijn met de omliggende 
woonomgeving. 
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2.2.4 Deelzone voor schermgroen 
Binnen onderhavige deelzone dient een lineaire boomaanplant te gebeuren van 
streekeigen hoogstammige bomen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 
Ter hoogte van de achterperceelsgrens kan een levende haag en/of een draadafsluiting 
met paaltjes en al dan niet een beton onderplaat van maximaal 1,80 meter als afscheiding 
worden voorzien.  

2.2.5 Erfscheidingen 
Zijperceelsgrenzen 
zijn toegelaten : 

 Levende hagen al dan niet met metaaldraad versterkt tot een maximale hoogte 
van 1,80 meter 

 Paaltjes met eventueel een onderste vulplaat in beton en verder met sierdraad 
afgewerkt tot een maximale hoogte van 1,80 meter 

 Verlenging van de scheidingsmuur tot 3,00 meter achter de zone 1 met een 
maximale hoogte van 2,00 meter. 

Achterperceelsgrenzen 
Ter hoogte van de achterperceelsgrens dient een levende haag en/of een draadafsluiting 
met paaltjes en al dan niet een beton onderplaat van maximaal 1,80 meter als afscheiding 
te worden voorzien.  
De haag kan een losse of geschoren verschijningsvorm hebben.   
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3. ZONE 3 : ACHTERUITBOUWZONE 

3.0 Algemene opzet 

De achteruitbouwzones moeten het straatbeeld een groen en residentieel karakter geven. 
Zij dienen tevens als toegang naar de woning en als niet overdekte autostelplaats voor de 
eventuele garage op eigen terrein.  

3.1 Bestemming 

De achteruitbouwzones zijn grafisch aangeduid op plan. 
Deze achteruitbouwzones zijn bestemd als stroken voor groenaanleg onder de vorm van 
graspartijen en streekeigen beplanting en dient als dusdanig gehandhaafd. De 
noodzakelijke toegangen tot woning en garage/carport zijn binnen onderhavige zone 
eveneens toegelaten. Ondergrondse putten (regenwaterputten, septieken, …) zijn 
eveneens toegelaten binnen deze zone. 

3.2 Inrichting 

Ter hoogte van de rooilijn en van beide zijdelingse perceelsgrenzen in de 
achteruitbouwzone zijn erfscheidingen niet verplicht. 
Indien echter geopteerd wordt voor een afsluiting, dient deze te bestaan uit een levende 
haag, eventueel ondersteund door draad met paaltjes van maximaal 0,75 meter hoogte. 
Op de hoeken van de wegen mogen geen beplantingen of afsluitingen geplaatst worden 
die hinderlijk zijn voor de zichtbaarheid van de weggebruiker. 
De haag dient ingeplant op 0,50 cm van de rooilijn. 
Ter hoogte van de rooilijn is naast de haag eveneens een brievenbuselement toegelaten. 
Indien ter plaatse gebouwd dient deze constructie in dezelfde materialen opgetrokken te 
worden als voorkomend in het hoofdgebouw. 
 
Deze achteruitbouwstrook is ook bedoeld voor de toegang tot de woning en de eventuele 
open parkeerplaats.  
Maximaal 1/3 van deze achteruitbouwstrook mag verhard worden in kleinschalige 
bestratingselementen of stofvrije waterdoorlatende verharding (bitumineuze verhardingen 
of ter plaatse gestort beton zijn verboden) in functie van toegang en/of autostelplaats. 
 
In de achteruitbouwzone mogen geen masten en/of schotelantennes en dergelijke 
aangebracht worden. Het plaatsen en/of stapelen van goederen, afval, wrakken en/of 
containers is verboden, alsook het permanent stallen van caravans en zwerfwagens. 
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4. ZONE 4 : ZONE VOOR OPENBAAR GROEN EN PLEINGEHELEN 

4.0 Algemene opzet 

Bedoeld voor de aanplant van groen op wijkniveau, eventueel vergezeld van toestellen 
voor wijkrecreatie. 

4.1 Bestemming 

Zone bestemd voor groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammige 
streekeigen beplanting en verhardingen in hoogwaardige materialen en andere werken 
die de wijkrecreatie en het voetgangersverkeer bevorderen. 

4.2 Inrichting 

4.2.1 Algemeen 
Ter hoogte van de Brugstokwegel dient het groen beperkt te worden tot een hoogte van 
0,75 meter, gelet op de zichtbaarheid en verkeersveiligheid. 
 
Maximaal 20% van de totale oppervlakte van onderhavige zone mag verhard worden ten 
behoeve van voetgangers en fietsverkeer en dit in kleinschalige waterdoorlatende 
materialen. 
 
Constructies in functie van openbaar nut zijn toegestaan (electriciteitscabines, bushokjes, 
bushaltes, e.d.). Deze dienen op minimum 2,00 meter van de perceelsgrenzen van een 
bouwperceel ingeplant worden. De grondoppervlakte mag maximaal 10 m² bedragen en 
een maximale bouwhoogte hebben van 3,50 meter. 
 
Speelpleinmeubilair, sporttoestellen en straatmeubilair en andere elementen in functie van 
recreatie zijn mogelijk. 
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5. ZONE 5 : ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS EN DAARBIJHORENDE 
VRIJE RUIMTE 

5.1 Algemene opzet 

Het publiek domein dient een uitgesproken verblijfskarakter te hebben, dient het 
gemotoriseerd verkeer af te remmen en dient kwalitatief ingericht. 

5.2 Bestemming 

Zone voor openbare wegen, met verblijfsfunctie 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 kunnen aldaar worden opgericht mits deze de vlotte 
verkeersafwikkeling niet hinderen of de verkeersveiligheid in gedrang brengen. 
De grondoppervlakte van deze nutsgebouwen mag maximaal 10 m² bedragen en een 
maximale bouwhoogte hebben van 3,50 meter. 
 
Verlichtingselementen kunnen aldaar worden ingeplant mits voldoende aandacht wordt 
besteed aan de gewenste verkeersfunctie en de belevingswaarde bij deze 
woonverkaveling. 

5.3 Inrichting 

Het publiek domein dient kwalitatief ingericht, afgestemd op zijn verblijfskarakter. 
Verhardingen dienen aangelegd in kleinschalige materialen. 
De inrichting dient dermate te zijn dat het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd. 
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6. ZONE 6 : ZONE VOOR PRIVATE ONTSLUITING 

6.1 Algemene opzet 

Deze doorsteek is ter occasionele ontsluiting van de tuin horende bij de woning 
(Brugstokwegel 3) oostelijk palend aan lot 7 van onderhavig verkavelingsplan. 

6.2 Bestemming 

Zone bestemd voor de aanleg van een private ontsluitingsweg voor een achterliggend 
perceel. Deze ontsluitingsweg mag niet gebruikt worden als hoofdontsluiting van de 
woning op dit achterliggend perceel, maar dient hoofdzakelijk voor de ontsluiting van de 
tuin voor fietsen, afvoer van tuinafval, … 

6.3 Inrichting 

Er zijn geen gebouwen en constructies toegelaten binnen onderhavige zone. 
Verhardingen dienen aangelegd in kleinschalige, waterdoorlatende materialen. 
De inrichting dient dermate te zijn dat gemotoriseerd verkeer niet mogelijk is. 
 


