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voorwerp van de aanvraag

Voor rekening van de wvi, West-Vlaamse intercommu-
nale dienstverlenende vereniging.

Huidige verkavelingsaanvraag wordt ingediend met 
het oog op het verkrijgen van de definitieve verkave-
lingsvergunning voor de 47 kavels in deze verkaveling.

Bij deze verkavelingsaanvraag hoort een stedenbouw-
kundige vergunningsaanvraag op de wegenis en in-
frastructuurwerken opgemaakt door het studiebureau 
Jonckheere bvba.

situering van de verkaveling

1. kadastrale situatie

De percelen binnen de verkaveling zijn kadastraal ge-
kend onder de gemeente Lo-Reninge, 1° afdeling Lo, 
Sectie C, met de nummers 373/d en 378/b. 

2. juridisch planologische zo-
neringsgegevens

De gronden van de verkaveling zijn volgens het ge-
westplan Diksmuide-Torhout (KB 05/02/1979) gelegen 
in het agrarisch gebied met landschappelijk waardevol 
karakter.

De verkaveling is gelegen binnen het goedgekeurde 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort RUP) 
Schaerdeke fase 2. Het planopzet van dit RUP was:

 � een kwalitatief woonproject te realiseren die de lo-
kale behoefte aan bijkomende woningen op niveau 
van de gehele gemeente opvangt;

 � kwalitatieve betaalbare woningen te realiseren met 
aandacht voor een sociale mix;

 � groene ruimte en speelruimte binnen het woon-
projet te voorzien op niveau van de wijk en de 
dorpskern.

Volgens de stedenbouwkundige voorschriften is de 
projectzone voor wonen bestemd voor het oprichten 
van woongelegenheden met zowel open, halfopen en 
gesloten bebouwing en onder de vorm van ééngezins-
woningen. Zorgwonen is eveneens toegelaten.

Binnen de projectzone bedraagt de woningdichtheid 
minimaal 15 woningen per hectare.

De groene ruimte en speelruimte wordt voorzien door 
de realisatie van een ‘parkgebied’. Het ontwerp en de 
realisatie hiervan is in handen van de VLM.

kaart 1: gewestplan
bron: MVG, 2002
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3. beschrijving van de ligging 
en de omgeving van de ver-
kaveling

De verkaveling is gelegen ten noorden van de dorps-
kern Lo. Het plangebied wordt begrensd door:

 � in het zuiden: de weg Schaerdeke;
 � in het oosten: de weg 2de Genielaan;
 � in het westen: Sint-Machuitbeek, de Lovaart;
 � in het noorden: door grachtenstelsel op bepaalde 

plaatsen begeleid door bomen.

De kern Lo is gelegen in de polders en telt ongeveer 
1100 inwoners. De dorpskern Lo is gegroeid op het 
kruispunt van twee wegen:

 � in oost-west richting de Ooststraat-Romanestraat,
 � in noord-zuid richting 2de Genielaan-Zuidstraat.

Lo staat in verband met de het Oud-Germaanse ‘Lau-
ka’, wat betekent: bosje op hoge zandgrond. In de 
Romeinse tijd zou het gebied doorsneden zijn door 
een weg, waar tegenwoordig ongeveer de hoofdstraat 
ligt. Ten noorden ontstond geleidelijk een nederzetting 
rond een grafelijke residentie van het type motte of 
neerhof. Vanaf de twaalfde eeuw kreeg de abdij, die 
een augustijnerabdij werd, de controle over de gebie-
den ten noorden van de hoofdweg. De kloosterlingen 
starten met de drooglegging en ontginning van de lan-
derijen rond Lo. Aan de zuidzijde ontstond de stad Lo 
rond het marktplein, onder controle van de graaf.

In 1166 werd de Lovaart bevaarbaar gemaakt waar-
door ze aangesloten werd op de handelsas Nieuw-
poort-Ieper. Tijdens het Frans-Vlaams conflict van 
1213-1214 werden de stad en de abdij met een wal en 
gracht beveiligd. De twee delen, Noordover en Zuido-
ver, zouden tot aan Franse Revolutie een enigszins 

kaart 2: RUP Schaerdeke  fase 2
bron: stad Lo-Reninge, goedgekeurd 07/10/2010
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eigen evolutie kennen. In de Middeleeuwen was de 
stad het centrum voor de lakenindustrie. Halfweg de 
16de eeuw werd deze vervangen door een nieuwe be-
drijvigheid kaasbereiding.

De stad werd in de Eerste Wereldoorlog door de be-
schietingen getroffen, maar de meeste historische mo-
numenten en gebouwen bleven gespaard. 

De kern strekt zich lang uit in west-oost richting. De 
bebouwing heeft een vrij dicht en aaneengesloten ka-
rakter. In het noorden naar de Lovaart, is de kern uit-
gebreid met een verkaveling. De bebouwing heeft een 
meer open karakter. Aan de Zuidstraat is eveneens 
een verkaveling met open bebouwing gesitueerd.

Nauw aansluitend bij de kern bevinden zich een aantal 
bedrijventerreinen. Aan de Lovaart is het bedrijf De-
strooper gevestigd. Aan de oostzijde van de kern situ-
eert zich een industriezone voor milieubelastende in-
dustrie met een grootschalig metaalverwerkend bedrijf 
en een schrijnwerkerij. Aansluitend bij de kern, achter 
de markt ligt het zuiveringsstation.

Het inwonersaantal in de kern Lo steeg sinds de jaren 
negentig, dit door de ontwikkeling van enkele verkave-
lingen. De kern Lo heeft een voldoende economische 
basisuitrusting. De meeste handels- en horecazaken 
zijn geconcentreerd langsheen de oost-west as, als-
mede rond de markt.

Daarnaast zijn ook enkele gemeenschapsvoorzienin-
gen zoals een school, bibliotheek, stadhuis, brand-
weer, …

Recentelijk werd de inrichting van de kern aangepakt 
via een dorpskernvernieuwing, waarbij aandacht werd 
besteed aan een kwaliteitsvol openbaar domein.

De belbus Veurne Zuidoost (57) en Veurne zuid-
west (59) bedienen de kern Lo en stoppen allebei te 
Schaerdeke aan de rand van de verkaveling.

De reguliere buslijn 50, die Ieper met Veurne verbindt 
over Hoogstade en Lo, heeft een halte aan de Oude 
Eierrmarkt 250 meter ten zuiden van de verkaveling.

kaart 3: Ferrariskaart (1771-1778)
bron: NGI

kaart 4: situering op topografische kaart
bron: NGI, 1991-2008

kaart 5: situering op luchtfoto
bron: orthofoto West-Vlaanderen, 2012
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foto’s in uurwijzerszin, startend linksboven:
foto 1: groenstrook langs Machuitbeek;
foto 2: bestaande woonwijk Schaerdeke;
foto 3: bebouwing langs Willem van Loo laan;
foto 4: monument Westpoort in de Hogebrugstraaat;
foto 5: panoramafoto van de bestaande aanpalende wijk 
Schaerdeke
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4. beschrijving van de bestaan-
de toestand van de site van 
de verkaveling

De verkaveling is gelegen ten noorden van de stads-
kern Lo, aansluitend op de bestaande woonwijk 
Schaerdeke.

Binnen de verkaveling zijn er op heden geen bebouw-
de elementen aanwezig die bijzondere aandacht ver-
dienen.

De verkaveling wordt doorkruist door enkele grachten, 
gelegen op de perceelsgrenzen.

Deze grachten staan in verbinding met de Machuit-
beek, waterloop van 2de categorie die ten westen 
stroomt van de verkaveling. Parrallel aan de Machuit-
beek ligt de Lovaart.

Binnen de verkaveling zijn er op heden geen bebouw-
de elementen aanwezig die bijzondere aandacht ver-
dienen.

De verkaveling wordt doorkruist door enkele grachten, 
gelegen op de perceelsgrenzen. Deze grachten staan 
in verbinding met de Machuitbeek, waterloop van 2de 
categorie die ten westen stroomt van de verkaveling. 
Parrallel aan de Machuitbeek ligt de Lovaart.

Binnen de verkaveling zijn er enkele natuurlijke/groene  
elementen aanwezig. Aan de rand van de verkaveling 
aan de Machuitbeek bevindt zich een lineaire structuur 
bestaande uit bomenrij met dominatie van populier en 
struweelopslag van allerlei aard. Langs de grachten 
bevinden zich enkele lineaire structuren bestaande uit 
knotwilgen.

De zuid- en oostkant van de verkaveling wordt be-
grensd door bestaande wegen, zijnde Schaerdeke en 
2de Genielaan. De bestaande weg Schaerdeke vormt 
een harde grens met het naastgelegen open land. De 
bestaande wijk en de weg vormen een weinig kwalita-
tieve afwerking van de dorpsrand. Het is een typische 
verkavelingsgrens die vreemd oogt als rand van dit 
historisch gegroeid dorp.

Op de volgende bladzijden vindt u een fotoreportage 
van de site van de verkaveling.

kaart 6:  opmetingsplan
bron: landmeter Ameloot

kaart 7:  bestaande toestand op luchtfoto
bron: orthofoto West-Vlaanderen, 2012
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verkavelingsconcept

Dit omvat aspecten zoals het duurzaam en efficiënt 
grondgebruik (rekening houdend met archeologisch 
patrimonium, bodemgesteldheid, oriëntatie, zichtas-
sen, ...), de gekozen dichtheid, indeling en gebouwen-
typologie en de invloed van de geplande verkaveling 
op de omgeving op ruimtelijk, architectonisch en land-
schappelijk vlak en wat de mobiliteit betreft.

1. conform de voorschriften 
van het BPA/RUP

De verkaveling is opgevat conform de stedenbouw-
kundige voorschriften van het RUP Schaerdeke fase 
2, goedgekeurd door de Deputatie op 7 oktober 2010.

2. woondichtheid

De verkaveling heeft een oppervlakte van 28.291 m² 
en telt 47 bouwmogelijkheden. De woondichtheid zal 
bijgevolg globaal 16,6 woningen per ha bedragen. 
Hiermee is voldaan aan de minimale woningdichtheid 
van 15 woningen per hectare zoals vastgelegd in de 
voorschriften van het RUP.

3. vrije verkaveling wvi met so-
ciale last

De West-Vlaamse intercommunale, afdeling woonpro-
jecten realiseert hier een vrije verkaveling. Een vrije 
verkaveling is een volledig door de wvi financieel ge-
dragen project zonder enige subsidie van een andere 
instantie. Het is dus een niet-gesubsidieerde verkave-
ling.

De verkaveling ‘Schaerdeke fase 2’ bestaat uit 23 ka-
vels voor ééngezinswoningen waarvan 5 kavels (ka-
vels nrs 15, 16, 17, 22 en 23) ingezet worden voor 
de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod ten-
einde te voldoen aan het Grond- en pandendecreet.

Met deze vrije verkaveling voert de wvi samen met het 
gemeentebestuur van Lo-Reninge een woonbeleid 
met betaalbaar karakter.

De kandidaat-kopers van één van de 20 ‘vrije kavels’ 
(kavelnrs. 1-4 en 6-21) dienen aan volgende voor-
waarden te voldoen:

 � ouder zijn dan 18 jaar;
 � slechts 1 bouwperceel kopen;
 � men mag elders een eigendom bezitten (woning, 

appartement of bouwgrond) maar dan moet men 
dat verkopen binnen de 5 jaar nadat een bouwper-
ceel in de wvi-verkaveling werd aangekocht.

De koper van een van de 20 ‘vrije kavels’ (kavelnrs. 
1-4 en 6-21) dient ook aan volgende verplichtingen te 
voldoen:

 � de op te richten woning moet winddicht zijn binnen 
4 jaar en instapklaar binnen 5 jaar na aankoop;

 � het onbebouwde perceel mag niet verder verkocht 
worden;

 � men moet de woning minstens 10 jaar zelf bewo-
nen.

Elke particuliere koper van een kavel of bouwperceel 
in de verkaveling is ook vrij van keuze hoe hij/zij de 
eigen woning realiseert: vrije keuze architect en bouw-
wijze (algemene aanneming, verschillende aannemin-
gen, zelfbouw, sleutel-op-de-deur,...) maar dit alles 
volgens de verkavelingsvoorschriften.

3.1. realisatie sociaal woonaanbod
Conform de bepalingen van het RUP dient een sociaal 
woonaanbod van ten minste 40 % en ten hoogste 50% 
gerealiseerd te worden. Concreet betekent dit dat er 
19 sociale woningen dienen gerealiseerd te worden 
binnen de verkaveling. Onder sociale woningen wordt 
verstaan: 

 � sociale huurwoning;
 � sociale koopwoning;
 � sociale kavel.

Het totale sociaal woonaanbod binnen de verkaveling 
bedraagt 19 bouwpercelen, dit is 40,4% van het totale 
woonaanbod. Hiermee is voldaan aan de voorwaar-
den zoals bepaald in het RUP.

De bouwpercelen gelegen in de projectzone voor soci-
ale huisvesting (kavels met nrs. 22 en 23) zijn dienstig 
voor het gedeeltelijk verwezenlijken van een sociaal 
woonaanbod. Binnen deze zone worden 16 woningen 
gerealiseerd wat neerkomt op 34% van de te realise-
ren woningen binnen deze verkaveling.

Deze kavels beslaan een totale oppervlakte van circa 
4.130 m². Zodoende wordt een woondichtheid van 38 
woningen per ha bekomen. Dit is conform de bepaling 
van het grond- en pandendecreet (art. 4.2.6 §3) dat 
de woondichtheid van een sociale last in een verkave-
lingsproject in het buitengebied tussen de 25 en de 35 
woningen per hectare dient te zijn.

De uitvoering van deze sociale last wordt gerealiseerd 
door de verkoop van de gronden aan de sociale bouw-
maatschappij IJzer en Zee.
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Daarnaast worden nog 3 sociale kavels aangeduid die 
verkocht zullen worden door wvi. Het betreft de kavels 
met nrs. 15, 16 en 17.

Een sociale kavel heeft een maximale grootte van vijf 
are. Wanneer de rationele indeling van het terrein het 
vereist, kan de oppervlakte van één of meer sociale 
kavels meer bedragen dan vijf are, zonder dat het 
gemiddelde van de oppervlakte van de percelen die 
deel uitmaken van de sociale verkaveling, meer mag 
bedragen dan vijf are. Kavel nr. 15 en 16 zijn groter 
dan 500 m², doch de gemiddelde oppervlakte van de 3 
kavels bedraagt 496,3 m² (< 500 m²).

Het volume van de op te richten woning mag niet meer 
bedragen dan 550 m³, te verhogen met 25 m³ per per-
soon ten laste vanaf de derde persoon ten laste. Voor 
de berekening van het volume van de op te richten 
woning, wordt het bovengrondse volume voor 100% 
meegerekend en het ondergrondse volume voor 50%.

3.2. realisatie bescheiden woonaan-
bod

Conform de bepalingen van het RUP dient ook een 
bescheiden woonaanbod gerealiseerd te worden van 
40% verminderd met het te verwezelijken percentage 
sociaal woonaanbod.

Artikel 4.2.1 van het decreet grond- en pandenbeleid 
stipuleert de voorwaarden voor het verwezenlijken 
van een bescheiden woonaanbod. Deze bepalingen 
zijn niet van toepassing (artikel 4.2.4/1) als de bouw-
heer of verkavelaar een sociale woonorganisatie is, of 
een openbaar bestuur zoals vermeld in artikel 33, § 
1, eerste lid van de Vlaamse Wooncode, hetgeen hier 
het geval is.

4. ontsluiting

Voor de verkaveling is gekeken hoe vanuit de be-
staande dorpsstructuren verder kan gebouwd worden 
voor een nieuwe woonontwikkeling op deze locatie.
De stadskern Lo heeft zich ontwikkeld in oost-wes-
trichting langsheen de as Ooststraat-Romanestraat, 
en in noord-zuidrichting langsheen de Noordstraat-
Zuidstraat. Bij deze laatste is later de 2de Genielaan 
toegevoegd.

De verkaveling ligt in het verlengde van  één van deze 
dragers, de 2de Genielaan. Langs deze hoofdweg van 
het dorp wordt verder gebouwd in noordelijke richting 
zoals in de stadskern. De inrichting en de gekozen 
woontypologie zal dus veeleer het karakter van een 
dorpsstraat hebben (die aansluit bij de historische 
Noordstraat) dan van een verkavelingsweg. Tege-
lijkertijd wordt door de inname van een deel van de 
bestaande (brede) 2de Genielaan, de verkeerskundige 
ontsluiting herschaald en ‘dorpser’ gemaakt.

De hoofdontsluiting van dit oostelijke deel van de ver-
kaveling gebeurt via een nieuwe ontsluitingsweg. Men 
wenst de verkeersintensiteit beperkt te houden:

 � door de ontsluiting naar garages/carport van het 
zuidoostelijk deel te bundelen middels een binnen-
straat/plein, die aantakt op de 2de Genielaan;

 � de profielen van de ontsluitingsweg te differentië-
ren. Het wegprofiel voor het noordelijk deel van de 
ontsluitingsweg zal voor tweerichtingsverkeer ont-
worpen worden met beplanting (bomen) langs één 
zijde, voor het andere deel van de ontsluitingsweg 
wordt gekozen voor éénrichtingsverkeer met een 
aangepast wegprofiel zijnde een tweesporenweg 
(zie infrastructuurontwerp).

Ten zuiden van het plangebied ligt een bestaande 
nieuwbouwwijk. De bebouwing is naar binnen gekeerd 
en er zijn weinig aanknoopingspunten om op verder te 
bouwen. De bestaande weg Schaerdeke en de dichte 
achtertuinen vormen geen landschappelijke overgang 
naar het open landschap. Ook hier komt de insteek-
weg in het nieuwe woonproject in het verlengde van 
de Alfons Vanheelaan te liggen. Ook dit is een be-
wuste keuze om het woonproject beter te verankeren 
en er minder een klassieke verkaveling van te maken. 
Alzo wordt de nieuwe woonomgeving, ingesloten tus-
sen het parkgebied, een groene voet en de Lovaart 
ontsloten via de bestaande weg Schaerdeke.

Deze nieuwe aan te leggen weg krijgt het profiel van 
een dubbelrichtingsweg met laanbeplanting aan beide 
zijden om een dreefstructuur te creëren naar het park. 
(zie infrastructuurontwerp).

5. oriëntatie

Door het vastleggen van de ontsluitingsstructuur wor-
den er stroken gedefinieerd voor de op te richten wo-
ningen. Daarnaast is gekozen om deelzones aan te 
duiden waarbinnen de woningen dienen ingeplant te 
worden, waarbij de meeste woningen een zuid, zuid-
oost , zuidwest georiënteerde tuin hebben.

6. functies

Binnen de verkaveling is wonen onder de vorm van 
ééngezinswoningen de hoofdbestemming, waarbij 
ruimten voor inwonende familieleden of zorgbehoe-
venden voorzien kunnen worden zonder dat deze af-
splitsbaar mogen zijn van de hoofdwoning. Een zoge-
naamde zorg- of kangeroewoning is dus mogelijk.
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Als nevenbestemming kunnen diensten voorzien wor-
den voor zover deze niet hinderend of verkeersgene-
rerend zijn en de leefkwaliteit van de omgeving niet 
aantasten.

7. woningtypologie

De verkaveling houdt rekening met de bestaande 
dorpsmorfologie. Vanuit het concept organisch groei-
en, wordt de dorpse structuur verdergezet langsheen 
de hoofdontsluitingsweg van het oostelijk deel van de 
verkaveling.

Op de kop  (kavel nr. 22 en 23) wordt een sociaal huis-
vestingsproject voorzien die aansluit bij de typologie 
van aaneengesloten bebouwing van de dorpskern. 
Voor het realiseren van dit sociaal huisvestingsproject 
wordt beroep gedaan op de sociale bouwmaatschap-
pij IJzer en Zee. Voor dit project wordt via een wed-
strijdformule een ontwerp gekozen.

Er is een differentiatie naar typologie naarmate de be-
bouwing aan de rand van het open landschap komt. Er 
wordt overgegaan naar geschakelde bebouwing (ka-
vels 14 - 21) waarbij de autostaanplaatsen ingeplant 
worden in specifieke deelzones en gebundeld ontslo-
ten worden via een binnenplein naar de 2de Genielaan. 
Drie kavels krijgen extra voorwaarden gezien zijn aan-
geboden worden als sociale kavel.

Voor de geschakelde bebouwing is er een minimaal 
gabariet dat dient gevolgd te worden. Dit profielsche-
ma is grafisch aangegeven op het verkavelingsplan en 
in de figuur hiernaast.

Aan de rand van het oostelijk deel van de verkaveling 
situeert zich de open bebouwing. De garage/carport  
wordt op de zijdelingse perceelsgrens ingeplant, waar-
op vervolgens het hoofdgebouw aansluit.

Deze laatste typologie wordt eveneens gehanteerd 
aan één zijde in het westelijk deel van de verkaveling 
(lovaartbuurt). De andere zijde van dit westelijk deel 
wordt ontwikkeld als een projectzone. Hier zal Vlaan-
deren bouwt (Vlabo) in samenwerking met de grondei-
genaar wvi en in overleg met de stad Lo-Reninge een 
kwalitatief woonproject realiseren voor 11 ééngewo-
ningen onder de vorm van gesloten, geschakelde of 
vrijstaande bebouwing. Hiertoe zal Vlabo een wedstrjd 
organiseren waarbij oa de stad en wvi vertegenwoor-
digd zijn in de jury.

Binnen dit woonproject is dus gestreefd naar een diffe-
rentiatie  van woontypologieën (privaat-sociaal, open-
koppel-gesloten, zorgwoningen, ...).

kaart 8: profielschema geschakelde bebouwing
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8. beeldkwaliteit

Wat de architectuur betreft van de nieuwe woningen 
wordt in de verkaveling geopteerd voor het creëren 
van een duidelijk beeldkwaliteitskader opdat er een 
harmonisch geheel wordt gerealiseerd van de 47 
woongelegenheden met toch voldoende vrijheidsgra-
den naar vormgeving toe opdat elke woning de uit-
drukking kan zijn van de individuele woonwensen van 
de particuliere bouwers.

De woningen dienen te getuigen van een eenvoudige 
streekeigen architectuur met hedendaagse en kwali-
tatieve vormgeving, detaillering en materiaalgebruik 
opdat deze een rustig en open voorkomen hebben en 
waarbij sobere en natuurlijke materialen worden aan-
gewend.

Er wordt daarom geopteerd, uitgezonderd voor de 
projectzones, om baksteen of sierpleister als gevel-
materiaal te verplichten en daarenboven het dak af te 
werken met dakpannen met een oranjerode of rood-
bruine kleur.

9. graad van privacy

Bij de respectievelijke inplanting van de hoofdgebou-
wen op de percelen is rekening gehouden met een 
passend evenwicht tussen privacy en de open relatie 
van de voorgevels naar het voorliggende openbaar 
domein.

De voorgevels staan in deze nieuwe woonwijk hoofd-
zakelijk op minstens 3 meter van de voorliggende rooi-
lijn. Door geen voorgevels op de rooilijn te verplichten 
noch toe te laten fungeert de ruimte tussen beide, die 
hoofdzakelijk als groene overgangszone dient inge-
richt te worden, als een voldoende kleine fysische en 
voldoende grote psychische bufferzone met het open-
baar domein. Dit geldt niet voor de twee projectzones.

10. inrichting openbaar domein

Het openbaar domein is ontworpen als een gemengd 
verkeers- en verblijfsgebied waar gemotoriseerd ver-
keer en fietsers de rijweg tezamen gebruiken zonder 
ruimtelijke afbakeningen.

Daarnaast wordt een deel van het openbaar domein 
gedesaffecteerd voor de realisatie van de voorliggen-
de verkaveling:

 � deels voor de realisatie van openbare weg;
 � deels voor de realisatie van kavel 22.

Hierbij is een gemeenteraadsbeslissing noodzakelijk 
waarbij de inname van het openbaar domein door de 
verkavelaar wvi, kosteloos gebeurt in ruil voor de ont-
wikkeling van de projectzone voor wonen en de aan-
leg van het openbaar domein door wvi.

Door deze desaffectatie wordt de 2de Genielaan - Wil-
lem Van Loolaan geherprofileerd waardoor een ver-
keersremmend effect wordt bekomen.

Er wordt verwezen naar het dossier van het studie-
bureau Jonckheere bvba bij de uitrustingswerken van 
deze verkaveling.

11. parkeervoorzieningen

Op elk privaat bouwperceel, met uitzondering van de 
projectzones, is men verplicht minstens één overdekte 
autostelplaats te realiseren, per kavel zijn er maximaal 
twee .

Gezien de deelzones c telkens op 5 meter van de rooi-
lijn geplaatst worden, is er voor deze overdekte autos-
taanplaats nagenoeg bij alle bouwpercelen nog ruimte 
voor het parkeren van een extra auto.

In de projectzone voor sociale huisvesting is een par-
keernorm opgelegd: 1 autostaanplaats per woongele-
genheid.

12. water

Er wordt in de verkaveling een gescheiden riolerings-
stelsel aangelegd.

Voor een uitgebreide watertoets en bijhorende bere-
keningen zie de nota watertoets bij het dossier van het 
studiebureau Jonckheere bvba bij de uitrustingswer-
ken in de verkaveling.
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13. groenvoorzieningen

Teneinde het groene karakter van de nieuwe woon-
wijk te bereiken worden ook specifieke richtlijnen in de 
verkavelingsvoorschriften opgenomen voor de bouw-
percelen.

Zo dienen de niet-bebouwde perceelsdelen vrij te blij-
ven van bebouwing en een groene aanleg te krijgen.
Maximaal 30% mag verhard worden.
De private erfscheidingen tussen percelen dienen te 
bestaan uit streekeigen hagen en/of heesters eventu-
eel ondersteund door draad en palen.

Voor de kavels 6, 7, 8 en 9 is een erfscheiding op de 
achterperceelsgrens verplicht als afscheiding van de 
naastgelegen waterloop onder beheer van de Polder 
Noordwatering.

Tussen het oostelijk en westelijk deel van de verkave-
ling ligt een parkgebied die geen deel uitmaakt van 
de verkavelingsaanvraag. Deze openbare groenzone 
wordt ingericht door de VLM. In deze zone wordt de 
waterbuffering geïntegreerd door de waterloop de 
grens van de verkaveling en het parkgebied te verbre-
den. Op deze wijze wordt de buffercapaciteit vergroot, 
en kan dit waterelement geïntegreerd worden binnen 
het parkgebied en de stadskern Lo als een recreatief 
en educatief element.

Er wordt verwezen naar het dossier van het studie-
bureau Jonckheere bvba bij de uitrustingswerken van 
deze verkaveling.

14. verkeersafwikkeling

Het geheel wordt ingericht in het teken van een ver-
blijfsgebied met de typische menging van de ver-
schillende weggebruiker. Gezien de wegenisstruc-
tuur  geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk 
maakt zal het verkeer hoofdzakelijk uit bestemmings-
verkeer bestaan.
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watertoets

De site van de verkaveling is niet gelegen in een ef-
fectief overstromingsgevoelig gebied, het westelijk be-
bouwd deel van de verkaveling en een klein deel van 
het oostelijk bebouwd deel is gelegen in een mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart van 
de overstromingsgevoelige gebieden, bijlage IX bij het 
besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van 
nadere regels voor de toepassing van de watertoets 
van 1 maart 2012.

Voor een uitgebreide watertoets en bijhorende bereke-
ningen wordt verwezen naar de nota watertoets bij het 
dossier van het studiebureau Jonckheere bvba bij de 
uitrustingswerken in de verkaveling ‘Schaerdeke fase 
2’.
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Hiermee worden de woningen bedoeld zoals gedefinieerd in de Vlaamse Codex, artikel 4.1.1.18.

1. begrippen

1.1. ééngezinswoning
Gebouw bestemd voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande.

1.2. zorgwoning
Zorgwonen is een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hierna-
volgende voorwaarden:

 � in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid 
gecreëerd;

 � de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de 
hoofdwooneenheid;

 � de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met 
de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één 
derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;

 � de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het 
oog op het huisvesten van:

 � hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineer-
de decreten van 18 december 1991 inzake voorzieningen voor 
ouderen;

 � hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde 
personen met een handicap, personen die in aanmerking komen 
voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, 
alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in 
het thuismilieu te kunnen handhaven;

 � de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en 
de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of 
titularissen.

artikel 0: algemene bepalingen
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1.3. gebouw
Elk bouwwerk, dat voor mensen een toegankelijk, overdekt en geheel 
of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.4. hoofdgebouw
Het gebouw dat bedoeld is om de voorziene bestemming in onder te 
brengen en dat door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken. 

1.5. bijgebouw
Het bouwwerk of gebouw dat aansluit bij het hoofdgebouw of er los 
van staat, maar niet bedoeld is om de voorziene bestemming in onder 
te brengen.

1.6. bebouwde oppervlakte
De bebouwde oppervlakte is de totale grondoppervlakte van één of 
meerdere gebouwen. Verhardingen en constructies die geen gebouw 
zijn worden niet meegerekend.

1.7. netto-vloeroppervlakte
De netto-vloeroppervlakte is de beloopbare oppervlakte (minimum 
hoogte van 1,50 meter) zonder de buitenmuren, kokers, gemeenschap-
pelijke trappen en liften, open terrassen en garages. De binnenmuren 
worden meegerekend in de netto-vloeroppervlakte. 

1.8. verharde oppervlakte
Dit is de totale oppervlakte aan verhardingen, samen met de ingeno-
men oppervlakte van constructies die geen gebouw vormen.

artikel 0: algemene bepalingen
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artikel 0: algemene bepalingen

1.9. terreinbezetting
Terreinbezetting is de verhouding van de bebouwde oppervlakte t.o.v. 
de totale oppervlakte van de bebouwbare zone, uitgedrukt in procent.

1.10. verhardingspercentage
Dit is de verhouding van de verharde oppervlakte van het perceel t.o.v. 
de totale oppervlakte, gelegen binnen de betrokken zone, uitgedrukt 
in procent.

1.11. hoofd- en nevenbestemming
De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 70% van de to-
tale netto-vloeroppervlakte inneemt, dit t.a.v. het specifieke project of 
perceel.

De nevenbestemming is de bestemming die ondergeschikt  is aan de 
hoofdbestemming. De nevenbestemming mag maximum 30% van de 
totale netto-vloeroppervlakte innemen, dit t.a.v. het specifieke project 
of perceel.

1.12. voorbouwlijn
De voorbouwlijn is de lijn waarop het deel van de voorgevel van het 
hoofdgebouw wordt ingeplant dat het dichtst bij de voorliggende rooilijn 
van het perceel ligt.

1.13. gabariet
Het vertikaal profiel van een gebouw, volgens een doorsnede loodrecht 
op de voorgevel. Schouwvolumes en technische elementen worden 
buiten beschouwing gelaten.
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artikel 0: algemene bepalingen

1.14. referentiepeil
Het referentiepeil wordt gemeten op de as van de rijweg. De vloerpas 
gelijkvloers ligt op maximaal 0,30 meter boven het referentiepeil.

1.15. kroonlijsthoogte
De kroonlijsthoogte van een gebouw is de hoogte vanaf het peil gelijk-
vloers tot aan de snijlijn van de gevel en het dakvlak.

1.16. nokhoogte
De nokhoogte van een gebouw is de hoogte vanaf het peil gelijkvloers 
tot aan de bovenzijde van de dakconstructie. 

1.17. volle bouwlaag / onderdakse bouwlaag
Volle bouwlaag : het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren, 
uitgezonderd het souterrain, de zolder en de onderdakse bouwlaag.

Onderdakse bouwlaag : bouwlaag in het dak.

1.18. achterperceelsgrens / achterkavelgrens
De achterperceelsgrens is de perceelsgrens aan de achterzijde 
van het perceel, tegenover de roolijn. Bij hoekpercelen worden alle 
percelen, die niet gelegen zijn aan de straatzijde, beschouwd als 
zijperceelsgrenzen.

1.19. bouwdiepte
De bouwdiepte is de diepte van het hoofdgebouw tussen de voorbouw-
lijn en de uiterste achtergevel. 
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De numerieke voorschriften worden beschouwd als maxima bij de beoordeling van stedenbouw-
kundige vergunningen. De ondersteuning van het straatbeeld, ruimtelijke draagkracht etc. kunnen 
ertoe leiden dat deze maxima niet kunnen worden gerealiseerd. Het maximum gabariet wordt niet 
beschouwd als een recht doch als een bovengrens van de gewenste ontwikkelingen. 

Het betreft kleinschalige nutsvoorzieningen in functie van de verkaveling.

artikel 0: algemene bepalingen

2. algemene bepalingen

2.1. goede ruimtelijke ordening
Er dient ten allen tijde gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit 
en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening. Voor zover hieraan 
voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd 
worden.

2.2. terreinophogingen
Bij het ophogen van het perceel moet op de perceelsgrenzen het oor-
spronkelijke maaiveld behouden blijven, tenzij een ophoging ruimtelijk 
verantwoord is en de waterhuishouding niet wordt verstoord. De afwa-
tering dient op eigen terrein te gebeuren.

2.3. samenvoegen en inrichting van percelen
Het is niet toegelaten percelen samen te voegen of onbebouwde per-
celen in te richten als tuin.

2.4. nutsvoorzieningen
Het oprichten van constructies voor nutsvoorzieningen is in alle zones 
toegelaten.

2.5. gescheiden opvang en afvoer van hemelwater
Voor de opvang en afvoer van hemelwater is de desbetreffende gewes-
telijk stedenbouwkundige verordening van toepassing.
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Het artikel 1 is van toepassing op de kavels met nrs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13.

Dit houdt in dat vormen van zorgwonen mogelijk zijn. Er kan dus geen opsplitsing gebeuren naar 
meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel.

Conform de algemene bepalingen is de nevenbestemming de bestemming die ondergeschikt  is 
aan de hoofdbestemming. De nevenbestemming beslaat maximaal 30% van de totale in gebruik 
zijnde vloeroppervlakte.

Er wordt de mogelijkheid geboden om per kavel maximaal 2 auto’s te stallen. Het stallen van de 
auto’s kan gebeuren ofwel onder de vorm van een garage of onder de vorm van een carport.
Concreet betekent dit dat er de volgende mogelijke invullingen zijn:

 � ofwel 1 carport;
 � ofwel 1 garage;
 � ofwel 1 carport én 1 garage;
 � ofwel 2 carports.

artikel 1: zone voor vrijstaande woningen type 1

1. bestemming

1.1. hoofdbestemming
De bouwpercelen zijn bestemd voor het oprichten van vrijstaande 
ééngezinswoningen.

Een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een 
vorm van zorgwonen kan wel gerealiseerd worden, dit op voorwaarde 
dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het 
bestaande volume van de de woning. Het afsplitsen van deze onderge-
schikte wooneenheid is verboden.

1.2. nevenbestemming
Als nevenbestemming naast de woonfunctie zijn diensten toegelaten 
voor zover deze niet verkeersgenererend of niet hinderend zijn en de 
leefkwaliteit van de directe woonomgeving niet aantasten.

1.3. bijzondere bestemmingsvoorschriften
Per kavel zijn maximaal twee overdekte autostaanplaatsen toegestaan.

Per kavel is minstens één overdekte autostaanplaats verplicht. De 
overdekte autostaanplaats dient een ruimtelijke en architecturale een-
heid te vertonen met de woning. Als overdekte autostaanplaats wordt 
eveneens een carport aanvaard.

Gedeeltelijk of geheel ondergrondse garages zijn verboden.
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definitie voorbouwlijn: zie artikel 0 - algemene bepalingen

Het betreft overdekte autostaanplaatsen.
De deelzones g/c en c zijn telkens 3,5 meter breed.
De constructie in de deelzone g/c en c wordt verplicht ingeplant tot tegen de zijdelingse 
perceelsgrens.

Het voorzien van een inpandige garage of carport binnen de deelzone aangeduid met de letter 
H is verboden.

Per kavel is minstens één overdekte autostaanplaats verplicht. Deze autostaanplaats dient opge-
richt te worden in de deelzone met de letters g/c.

Een tweede overdekte autostaanplaats dient opgericht te worden in de deelzone met de letter 
c. In de deelzone met de letter c is het stallen van een auto onder de vorm van een garage niet 
toegestaan.

2. inplanting

2.1. hoofdgebouw
Het hoofdgebouw dient ingeplant te worden binnen de deelzone aan-
geduid met de letter H.

Het hoofdgebouw dient ingeplant te worden op de voorbouwlijn zoals 
grafisch aangeduid op het verkavelingsplan. Deze verplichting geldt 
voor minimaal de helft van de voorgevel van het hoofdgebouw.

Het hoofdgebouw dient opgericht te worden grenzend aan de deelzo-
nes g/c en c.

2.2. autostaanplaatsen
De autostaanplaatsen dienen verplicht ingeplant te worden binnen de 
deelzones g/c en c én op de zijdelingse perceelsgrens.

In het hoofdgebouw is het realiseren van (overdekte) autostaanplaat-
sen verboden.

De deelzone met de letters g/c is de inplantingszone voor de verplichte 
overdekte autostaanplaats onder de vorm van een garage of onder de 
vorm van een carport met open voorzijde zonder poort in de voorgevel.

De deelzone met de letter c is de verplichte inplantingszone voor een 
bijkomende overdekte autostaanplaats, onder de vorm van een carport 
met open voorzijde, zonder poort in de voorgevel.

artikel 1: zone voor  vrijstaande woningen type 1
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artikel 1: zone voor vrijstaande woningen type 1

3. gabariet

3.1. hoofdgebouw
Het aantal bouwlagen is vastgelegd op één bouwlaag en één onder-
dakse bouwlaag.

De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 4,00 meter. In het geval dat de 
gevel inspringt, kan hiervan afgeweken worden, waarbij dan de maxi-
male kroonlijsthoogte vastgelegd wordt op 6,00 meter. De nokhoogte 
bedraagt maximaal 9,00 meter.
Een schoorsteenelement of afvoerkanaal mag maximaal 1,00 meter 
boven de nok reiken.

De dakvorm is overwegend hellend, met een minimale helling van 35° 
en maximaal 45°. Maximaal 25% van de verticaal geprojecteerde dak-
oppervlakte mag afgewerkt worden als plat dak. De verplichte nokrich-
ting van het hoofdgebouw is grafisch aangeduid.

Dakterrassen en -uitbouwen zijn toegelaten op voorwaarde dat
 � de gezamelijke breedte niet meer dan 1/3 van de breedte van het 

betrokken dakvlak bedraagt;
 � in het geval van dakuitbouwen, deze op minimaal 1,00 meter van 

de uiterste hoeken van de gevels bevinden.

3.2. autostaanplaatsen
Het gabariet van de autostaanplaatsen in de deelzone g/c en c wordt 
als volgt vastgelegd:

 � maximale kroonlijsthoogte: 3,00 meter;
 � verplicht uit te voeren met een plat dak.

De afwatering van het plat dak dient volledig op eigen terrein te gebeu-
ren, overhangende goten of dakoversteken zijn niet toegestaan.
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Accenten toegelaten: in hout, alumunium, ...

Het betreft hier de gevels van de gebouwen en constructies in de deelzones g/c

artikel 1: zone voor  vrijstaande woningen type 1

4. architectuur en materialen

4.1. architectuur
Het bouwvolume dient een eenvoudige streekeigen architectuur met 
hedendaagse en kwalitatieve uitstraling te vertonen. De architectuur en 
de materialen dienen in harmonie te zijn met de omgeving.
De achter- en zijgevels dienen te getuigen van dezelfde kwaliteit als de 
voorgevels.

4.2. gevelmaterialen
De gebruikte materialen van alle gebouwen (hoofd-, en bijgebouwen, 
garage, carport) dienen zowel duurzaam als esthetisch verantwoord 
te zijn. Er dient een eenheid in materiaalkeuze te worden nagestreefd.
De gevels dienen verplicht uitgevoerd te worden in:

 � materiaal: baksteen of sierpleister;
 � kleur: in gele tinten.

Accenten in ondergeschikte orde bestaand uit ander materiaal dan 
baksteen/sierpleister zijn toegelaten.

Felle kleuren en betonpanelen zijn niet toegelaten.

De (delen van) gevels van gebouwen en constructies in één van de 
deelzones ter hoogte van de gemeenschappelijke (zij)perceelsgrens 
waar aanpalende bebouwing niet aansluit, dienen afgewerkt te worden 
met architecturaal kwalitatief gevelmateriaal.
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artikel 1: zone voor vrijstaande woningen type 1

Het betreft hier de platte daken van de garage/carport in de deelzone g/c en c. Een groendak is 
een dak waarop vegetatie groeit. Het groendak werkt als een waterbuffer en zorgt er zo voor dat 
een deel van het regenwater opgenomen wordt en vertraagd wordt afgevoerd.

Onder bebouwing wordt verstaan: het hoofdgebouw in de deelzone H, de garage/carport in de 
deelzones g/c en c.

Verhardingen: voorkeur voor waterdoorlatende verharding.

De toegang tot de deelzones g/c en c voor de kavel met nr. 12 is niet toegestaan via het binnen-
plein ( is het openbaar domein palend aan de kavels nrs. 14 tem 21) , maar dient te gebeuren via 
het openbaar domein.

4.3. dakmateriaal
Voor de dakbedekkingsmaterialen gelden volgende voorwaarden:

 � de hellende daken dienen te bestaan uit pannen of leien; verglaas-
de pannen, met dakpanprofilering voorziene metalen of kunststof-
fen dakbedekkingsplaten zijn niet toegelaten.

 � soepele dakbedekkingen zijn enkel toegestaan bij platte daken die 
als afwerkingsmateriaal aangewend worden en niet bij hellende of 
gebogen daken als zichtbaar blijvende afwerking;

 � platte daken kunnen uitgevoerd worden als groendak

De dakpannen of leien hebben een oranjerode of roodbruine kleur.

5. inrichting van de niet bebouwde 
perceelsdelen

De niet bebouwde perceelsdelen zijn de delen van het perceel die vrij 
blijven van bebouwing en een groene aanleg krijgen.

Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van toegangspaden en 
terrasen. Maximaal 30% van deze niet bebouwde ruimte mag verhard 
worden, beperkt tot een maximum van 120 m².

De breedte aan het openbaar domein van de toegangspaden tot de 
woning en de (overdekte) autostaanplaats wordt per kavel beperkt tot 
5,00 meter.

De toegang tot de deelzones g/c en c voor de kavel met nr. 12 is verbo-
den via het binnenplein.



32 v e r k a v e l i n g  S c h a e r d e k e  f a s e  2  |  f e b  ‘ 1 3  |  w v i

VeRoRdeNeNd
stedenbouwkundige voorschriften

toeLIcHteNd
toelichting en visie

artikel 1: zone voor vrijstaande woningen type 1

In dit gedeelte van het perceel zijn geen andere constructies of bijge-
bouwen toegelaten, uitgezonderd:

 � een brievenbuselement,
 � constructies voor nutsvoorzieningen,
 � een tuinberging onder de volgende voorwaarden:

 � de kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,00 meter;
 � uitgevoerd met een plat dak;
 � aansluitend op de deelzone g/c en op de zijperceelsgrens.

 � een serre onder de volgende voorwaarden:
 � kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,00 meter;
 � op minimum 1,00 meter van de zij- en/of achterperceelsgrenzen.

 � de totale oppervlakte van de bijgebouwen (tuinberging, serre) 
bedraagt maximaal 21 m².

Het plaatsen van een overdekte autostaanplaats en het stallen van ca-
ravans en motorhomes zijn niet toegelaten, alsook duiventillen, voliè-
res en dierenkennels voor andere dieren dan huisdieren.
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6. erfscheidingen

Erfscheidingen op de perceelsgrenzen zijn niet verplicht. Wanneer een 
erfscheiding voorzien wordt, dient deze te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

 � uit te voeren als streekeigen hagen en/of heesters al dan niet on-
dersteund door draad en palen. Gesloten panelen, muren, zeilen, 
matten zijn uitgesloten als erfscheiding;

 � met een maximale hoogte:
 � op de rooilijn: 1,20 meter;
 � op de overige perceelsgrenzen: 2,00 meter.

Indien de erfscheiding niet op de rooilijn wordt geplaatst, kan de hoogte 
van de erfscheiding onder een hoek van 45° toenemen met een maxi-
mum hoogte van 2,00 meter.

Voor de kavels met nrs. 6, 7, 8 en 9 is een erfscheiding op de achterper-
ceelsgrens verplicht onder de volgende voorwaarden:

 � uit te voeren als een streekeigen haag;
 � maximale hoogte: 2,00 meter.

Voorbeelden streekeigen heesters en/of hagen: beuk, haagbeuk, eenstijlige meidoorn, slee-
doorn, hulst.

De kavels met nrs. 6 tot en met 9 palen aan een waterloop beheerd door de Polder Noordwatering 
Veurne. Voor deze kavels wordt een specifieke erfscheiding opgelegd. De kavels worden afge-
scheiden van de waterloop door een eenvormige haag.

artikel 1: zone voor vrijstaande woningen type 1
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artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2

Het artikel 2 is van toepassing op de kavels met nrs. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21.

Dit houdt in dat vormen van zorgwonen mogelijk zijn. er kan dus geen opsplitsing gebeuren naar 
meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel.

Conform de algemene bepalingen is de nevenbestemming de bestemming die ondergeschikt  is 
aan de hoofdbestemming. De nevenbestemming beslaat maximaal 30% van de totale in gebruik 
zijnde vloeroppervlakte.

Er wordt de mogelijkheid geboden om per kavel maximaal 2 auto’s te stallen. Het stallen van de 
auto’s kan gebeuren ofwel onder de vorm van een garage of een carport.
Concreet betekent dit dat er de volgende mogelijke invullingen zijn:

 � ofwel 1 carport;
 � ofwel 1 garage;
 � ofwel 1 carport én 1 garage;
 � ofwel 2 carports.

1. bestemming

1.1. hoofdbestemming
De bouwpercelen zijn bestemd voor het oprichten van geschakelde  
ééngezinswoningen.

Een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een 
vorm van zorgwonen kan wel gerealiseerd worden, dit op voorwaarde 
dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het 
bestaande volume van de de woning. Het afsplitsen van deze onderge-
schikte wooneenheid is verboden.

1.2. nevenbestemming
Als nevenbestemming naast de woonfunctie zijn diensten toegelaten 
voor zover deze niet verkeersgenererend of niet hinderend zijn en de 
leefkwaliteit van de directe woonomgeving niet aantasten.

1.3. bijzondere bestemmingsvoorschriften
Per kavel zijn maximaal twee overdekte autostaanplaatsen toegestaan.

Per kavel is minstens één overdekte autostaanplaats verplicht. De 
overdekte autostaanplaats dient een ruimtelijke en architecturale een-
heid te vertonen met de woning. Als overdekte autostaanplaats wordt 
eveneens een carport aanvaard.

Gedeeltelijk of geheel ondergrondse garages zijn verboden.
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definitie voorbouwlijn: zie artikel 0 - algemene bepalingen.
Na 3,00 meter van de voorgevel op de voorbouwlijn, te rekenen vanaf de gemeenschappelijke 
perceelsgrens, kan de voorgevel naar achter inspringen.

Het betreft overdekte autostaanplaatsen
De deelzones g/c zijn telkens 3,5 meter breed.
Het voorzien van een inpandige garage of carport binnen de deelzone aangeduid met de letter 
H is verboden.

Per kavel is minstens één overdekte autostaanplaats verplicht. Deze autostaanplaats dient op-
gericht te worden in de deelzone met de letters g/c, én op de zijdelingse perceelsgrens. Deze 

2. inplanting

2.1. hoofdgebouw
Het hoofdgebouw dient ingeplant te worden binnen de deelzone aan-
geduid met de letter H.

Het hoofdgebouw dient op de voorbouwlijn ingeplant te worden. Deze 
verplichting geldt voor minimaal 3 meter van de voorgevel van het 
hoofdgebouw, gemeten vanaf de gemeenschappelijke perceelsgrens. 
Op de gemeenschappelijke perceelsgrens worden de hoofdgebouwen 
geschakeld.

De minimale gevelbreedte vanaf de gemeenschappelijke perceels-
grens bedraagt 8 meter. De minimale bouwdiepte vanaf de voorbouw-
lijn bedraagt 8 meter. De maximale gevelbreedte en bouwdiepte zijn 
grafisch aangegeven.

2.2. autostaanplaatsen
De autostaanplaatsen dienen verplicht ingeplant te worden binnen de 
deelzones g/c. In het hoofdgebouw is het realiseren van (overdekte) 
autostaanplaatsen verboden.

De voorgevel van de overdekte autostaanplaats dient verplicht inge-
plant te worden op de rooilijn.

De deelzone met de letters g/c is de inplantingszone voor de overdekte 
autostaanplaats onder de vorm van een garage of onder de vorm van 
een carport met open voorzijde zonder poort in de voorgevel.

De verplichte overdekte autostaanplaats dient ingeplant te worden op 
de zijdelingse perceelsgrens, gekoppeld aan de naastgelegen verplicht 

artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2
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artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2

zal dus tevens gekoppeld zijn aan de verplichte overdekte autostaanplaats van de naastgelegen 
kavel. De tweede overdekte autostaanplaats dient hieraan gekoppeld te worden in de naastlig-
gende deelzone g/c. Deze overdekte autostaanplaatsen worden ontsloten via het aanpalende 
openbaar domein (binnenplein).

De kavels met nrs 15, 16 en 17 zijn sociale kavels. Voor deze kavels wordt het volume beperkt tot  
maximaal 550 m³, te verhogen met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

Het minimale gabariet heeft als doel een harmonische aansluiting te realiseren tussen de gekop-
pelde hoofdgebouwen.

overdekte autotstaanplaats. De autostaanplaatsen worden ontsloten 
via het binnenplein.

3. gabariet

3.1. hoofdgebouw
Het aantal bouwlagen is vastgelegd op één bouwlaag en één onder-
dakse bouwlaag.

De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 4,00 meter. In het geval dat de 
gevel inspringt, kan hiervan afgeweken worden, waarbij dan de maxi-
male kroonlijsthoogte vastgelegd wordt op 6,00 meter. De nokhoogte 
bedraagt maximaal 9,00 meter.
Een schoorsteenelement of afvoerkanaal mag maximaal 1,00 meter 
boven de nok reiken.

De dakvorm is overwegend hellend, met een maximale helling van 45°. 
Maximaal 25% van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte mag 
afgewerkt worden als plat dak. De verplichte nokrichting van het hoofd-
gebouw is grafisch aangeduid.

De gebouwen die gekoppeld worden, dienen op de voorbouwlijn ter 
hoogte van de koppeling over een minimale gevelbreedte van 3,00 
meter het minimale gabariet te volgen over een bouwdiepte van 8 
meter:

 � kroonlijsthoogte is exact 4,00 meter;
 � nokhoogte is minimaal 8,00 meter;
 � zadeldak heeft een dakhelling van exact 45°.

Het minimale en maximale gabariet is grafisch weergegeven op het 
verkavelingsplan.
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Van deze verplichting kan enkel afgeweken worden in onderling over-
leg tussen de aanpalende eigenaars, weliswaar binnen het maximale 
gabariet.

Bij de koppeling dienen de kroonlijst en de nok op dezelfde hoogte 
harmonieus op elkaar aan te sluiten.

Dakterrassen en -uitbouwen zijn toegelaten op voorwaarde dat
 � de gezamelijke breedte niet meer dan 1/3 van de breedte van het 

betrokken dakvlak bedraagt;
 � ze op minimaal 1,00 meter van de dakrand van de zijdelingse 

dakrand bevinden.

3.2. autostaanplaatsen
Het gabariet van de autostaanplaatsen in de deelzone g/c en c wordt 
als volgt vastgelegd:

 � maximale kroonlijsthoogte: 3,00 meter;
 � verplicht uit te voeren met een plat dak.

De afwatering van het plat dak dient volledig op eigen terrein te gebeu-
ren, overhangende goten of dakoversteken zij niet toegestaan.

In onderling overleg kunnen de eigenaars van 2 gekoppelde woningen  afwijken van het minimale 
gabariet, maar niet van het maximaal vastgelegde gabariet.

artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2
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artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2

Doordat elk zijn verplichte scheidsmuur op eigen perceel opricht dient er geen gemeenheid van 
eigendom te ontstaan met alle daaraan verbonden juridische, constructieve en financiële perike-
len omtrent muurovernames.
Het spreekt van zelf dat de bescheiden kost voor het plaatsen van de tussenisolatie tussen beide 
scheidsmuren gelijk tussen de twee buren wordt verdeeld  teneinde een goed nabuurschap in de 
hand te werken.

Bij het navolgen van deze scheidsmuurbepalingen bekomt men telkens een muur die volledig 
behoort tot het gebouw aan de ene zijde van de perceelsgrens, de andere tot het naburige, aan-
gekoppelde gebouw, aangezien de gemeenschappelijke zijperceelsgrens onder de vide tussen 
beide constructies ligt.

Een isolatiemateriaal bestaande uit minerale wol levert de beste resultaten op naar akoestische 
demping binnen dit “massa-veer-massa-concept” of “ideale scheidsmuur-concpet”.

4. scheidsmuurbepalingen

Teneinde een voldoende akoestische isolatie te bekomen tussen de 
te koppelen gebouwen over een gemeenschappelijke zijperceelsgrens 
en om problemen betreffende scheidsmuren in het algemeen te voor-
komen, dient de laterale scheidingsmuur tussen beide gebouwen als 
volgt te worden opgebouwd:

 � op elk perceel afzonderlijk dient een volwaardige muur (minstens 
14 centimeter dik) als scheidingsmuur opgericht te worden;

 � tussen beide scheidingsmuren dient een vide van ongeveer 5 
centimeter gelaten te worden, alwaar een akoestische isolatie dient 
voorzien te worden. Er mogen geen ankers voorzien worden die 
beide muren verbinden, dus mogen er geen stijve verbindingen 
geplaatst worden tussen beide scheidsmuren opdat deze een 
akoestisch lek vormen.
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artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2

Accenten toegelaten: in hout, alumunium, ...

Het betreft hier de gevels van de gebouwen in de deezones H en g/c. De (delen van) gevels van 
deze gebouwen/constructies, waar aanpalende bebouwing niet met elkaar aansluiten, dienen 
afgewerkt te worden met volwaardig esthetisch gevelmateriaal door de eigenaars van deze niet 
afgewerkte muren. Het is aanbevolen dat bij nagenoeg gelijklopende stedenbouwkundige ver-
gunningsaanvragen van twee verplicht te koppelen gebouwen/constructies er een voorafgaande-
lijk overleg plaats vindt tussen de eigenaars teneinde tot een overeenstemming te komen aange-
aande het te realiseren profiel van de laterale scheidingsmuren.

5. architectuur en materialen

5.1. architectuur
Het bouwvolume dient een eenvoudige streekeigen architectuur met 
hedendaagse en kwalitatieve uitstraling te vertonen. De architectuur en 
de materialen dienen in harmonie te zijn met de omgeving.
De achter- en zijgevels dienen te getuigen van dezelfde kwaliteit als de 
voorgevels.

5.2. gevelmaterialen
De gebruikte materialen van al de gebouwen (hoofd-, en bijgebouwen, 
garage, carport) dienen zowel duurzaam als esthetisch verantwoord 
te zijn. Er dient een eenheid in materiaalkeuze te worden nagestreefd.

De gevels dienen verplicht uitgevoerd te worden in 
 � materiaal: baksteen of crepie;
 � kleur: in gele tinten.

Accenten in ondergeschikte orde bestaand uit ander materiaal dan 
baksteen/crepie zijn toegelaten.

Felle kleuren en betonpanelen zijn niet toegelaten.

De (delen van) gevels van gebouwen en constructies in één van de 
deelzones ter hoogte van de gemeenschappelijke (zij)perceelsgrens 
waar aanpalende bebouwing niet aansluit, dienen afgewerkt te worden 
met architecturaal kwalitatieve gevelbekleding.



41w v i  |  f e b  ‘ 1 3  |  v e r k a v e l i n g  S c h a e r d e k e  f a s e  2

VeRoRdeNeNd
stedenbouwkundige voorschriften

toeLIcHteNd
toelichting en visie

5.3. dakmateriaal
Voor de dakbedekkingsmaterialen gelden volgende voorwaarden:

 � de hellende daken dienen te bestaan uit pannen of leien; verglaas-
de pannen, met dakpanprofilering voorziene metalen of kunststof-
fen dakbedekkingsplaten zijn niet toegelaten.

 � soepele dakbedekkingen zijn enkel toegestaan bij platte daken die 
als afwerkingsmateriaal aangewend worden en niet bij hellende of 
gebogen daken als zichtbaar blijvende afwerking;

 � platte daken mogen uitgevoerd worden als groendak

De dakpannen of leien hebben een oranjerode of roodbruine kleur.

6. inrichting van de niet bebouwde perceeldelen

De niet bebouwde perceelsdelen zijn de delen van het perceel die vrij 
blijven van bebouwing en een groene aanleg krijgen.

Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van toegangspaden en 
terrassen. Maximaal 30% van deze niet bebouwde ruimte mag verhard 
worden, beperkt tot een maximum van 100 m².

De breedte aan het openbaar domein van de toegangspaden tot de 
woning en de (overdekte) autostaanplaats wordt per kavel beperkt tot 
5,00 meter.

In dit gedeelte van het perceel zijn geen andere constructies of bijge-
bouwen toegelaten, uitgezonderd:

 � een brievenbuselement,
 � constructies voor nutsvoorzieningen,
 � een tuinberging onder de volgende voorwaarden:

 � kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,00 meter,

Het betreft hier de platte daken van de garage in de deelzone g/c. Een groendak is een dak 
waarop vegetatie groeit. Het groendak werkt als een waterbuffer en zorgt er zo voor dat een deel 
van het regenwater opgenomen wordt en vertraagd wordt afgevoerd.

Onder bebouwing wordt verstaan: het hoofdgebouw in de deelzone H en de garage/carport in de 
deelzone g/c.

Verhardingen: voorkeur voor waterdoorlatende verharding

artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2
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artikel 2: zone voor geschakelde bebouwing type 2

 � uitgevoerd met een plat dak;
 � aansluitend op de deelzone g/c en op de zijperceelsgrens.

 � een serre onder de volgende voorwaarden:
 � kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,00 meter;
 � op minimum 1,00 meter van de zij- en/of achterperceelsgrenzen.

 � de totale oppervlakte van de bijgebouwen (tuinberging, serre) 
bedraagt maximaal 21 m².

Het plaatsen van een overdekte autostaanplaats en het stallen van ca-
ravans en motorhomes zijn niet toegelaten, alsook duiventillen, voliè-
res en dierenkennels voor andere dieren dan huisdieren.

7. erfscheidingen

Erfscheidingen op de perceelsgrenzen zijn niet verplicht. Wanneer een 
erfscheiding voorzien wordt, dient deze te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

 � uit te voeren als streekeigen hagen en/of heesters al dan niet on-
dersteund door draad en palen of in hetzelfde gevelmateriaal van 
de woning voor de scheiding tussen terrassen over een maximale 
diepte van 3,00 meter. Gesloten panelen, muren, zeilen, matten 
zijn uitgesloten als erfscheiding;

 � met een maximale hoogte van 2,00 meter.

Voorbeelden streekeigen heesters en/of hagen: beuk, haagbeuk, eenstijlige meidoorn, slee-
doorn, hulst.
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artikel 3: projectzone voor sociale huisvesting type 3

Het artikel 3 is van toepassing op de kavel met nrs. 22 en 23.
We onderscheiden een oostelijke projectzone (kavel nr. 22) en een westelijke projectzone (kavel 
nr. 23)..

Dit houdt in dat vormen van zorgwonen mogelijk zijn. er kan dus geen opsplitsing gebeuren naar 
meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel.

Voor de sociale woningen kunnen op de kavels met nrs. 22 en 23 (overdekte) autostaanplaatsen 
worden voorzien, onder de vorm van een individuele staanplaats per woning, meerdere staan-
plaatsen geschakeld of gegroepeerd. De ontsluiting van deze autostaanplaatsen naar het open-
baar domein dient via één ontsluitingspunt te gebeuren. Dit betekent concreet dat er geen indivuel 
toegang mogelijk is per autotstaanplaats vanaf het openbaar domein. Voor kavel nr. 22 werd de 
de ontsluiting voorzien via het aanpalend openbaar domein, zijnde het binnenplein zoals weerge-
geven op het verkavelingsplan middels een pijlaanduiding.

1. bestemming

1.1. hoofdbestemming
De bouwpercelen zijn bestemd voor het oprichten van geschakelde  
sociale woningen. Binnen de projectzone worden in totaal 16 sociale 
woningen opgericht.

Een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een 
vorm van zorgwonen kan wel gerealiseerd worden, dit op voorwaarde 
dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het 
bestaande volume van de de woning. Het afsplitsen van deze onderge-
schikte wooneenheid is verboden.

1.2. bijzondere bestemmingsvoorschriften
Per kavel dienen de (overdekte) autostaanplaatsen voor de op te rich-
ten sociale woningen via één toegang ontsloten te worden naar het 
openbaar domein. Voor kavel nr. 22 verloopt de ontsluiting via het 
binnenplein zoals weergegeven op het verkavelingsplan middels een 
pijlaanduiding. De infrastructuur voor de ontsluiting kan overgedragen 
worden naar het openbaar domein.

Norm parkeerplaatsen: minimaal 1 autostaanplaatsen per 
woongelegenheid.

2. inplanting

Het hoofdgebouw dient in hoofdzaak ingeplant te worden op de rooi-
lijn zoals aangegeven op het verkavelingsplan. De gevel kan achteruit 
springen waarbij gelet dient te worden op de architecturale eenheid van 
de gevels binnen de projectzone en op de aansluiting met de bouwlijn 
van de aanpalende bebouwing (kavels nr. 21 en 17).
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grafisch weergeven van min. en max. gabariet

Het gabariet van het hoofdgebouw op de kavels nrs. 17 en 21 is vastgelegd op één bouwlaag en 
één onderdakse bouwlaag.

3. gabariet

3.1. hoofdgebouw
Het aantal bouwlagen is vastgelegd op maximaal twee bouwlagen en 
één onderdakse bouwlaag. Het gabariet wordt verplicht vanaf de kop 
van de projectzone afgebouwd in de richting van de kavels met nrs. 17 
en 21 zodat het aansluit bij het gabariet van deze kavels.

De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7,00 meter. In het geval dat de 
gevel inspringt, kan hiervan afgeweken worden, waarbij dan de maxi-
male kroonlijsthoogte vastgelegd wordt op 9,00 meter. De nokhoogte 
bedraagt maximaal 12,00 meter.

Een schoorsteenelement of afvoerkanaal mag maximaal 1,00 meter 
boven de nok reiken.

De dakvorm is overwegend hellend. Maximaal 25% van de verticaal 
geprojecteerde dakoppervlakte van het hoofdgebouw mag afgewerkt 
worden als plat dak. 

artikel 3: projectzone voor sociale huisvesting type 3
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artikel 3: projectzone voor sociale huisvesting type 3

Voorbeelden/foto’s van baksteen in gele tinten:

Accenten toegelaten: in hout, alumunium, 

4. architectuur en materialen

4.1. architectuur
Het bouwvolume dient een eenvoudige streekeigen architectuur met 
hedendaagse en kwalitatieve uitstraling te vertonen. De architectuur en 
de materialen dienen in harmonie te zijn met de omgeving.
De achter- en zijgevels dienen te getuigen van dezelfde kwaliteit als de 
voorgevels.

4.2. gevelmaterialen
De gebruikte materialen van al de gebouwen (hoofd-, en bijgebouwen, 
garage, carport) dienen zowel duurzaam als esthetisch verantwoord 
te zijn. Er dient een eenheid in materiaalkeuze te worden nagestreefd.
De gevels dienen verplicht uitgevoerd te worden in:

 � materiaal: baksteen of crepie;
 � kleur: in gele tinten.

Accenten in ondergeschikte orde bestaand uit ander materiaal dan 
baksteen/crepie zijn toegelaten.

Felle kleuren en betonpanelen zijn niet toegelaten.
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4.3. dakmateriaal
Voor de dakbedekkingsmaterialen gelden volgende voorwaarden:

 � de hellende daken dienen te bestaan uit pannen of leien; verglaas-
de pannen, met dakpanprofilering voorziene metalen of kunststof-
fen dakbedekkingsplaten zijn niet toegelaten.

 � soepele dakbedekkingen zijn enkel toegestaan bij platte daken die 
als afwerkingsmateriaal aangewend worden en niet bij hellende of 
gebogen daken als zichtbaar blijvende afwerking;

 � platte daken mogen uitgevoerd worden als groendak

De dakpannen of leien hebben een oranjerode of roodbruine kleur.

5. inrichting van de niet bebouwde 
perceelsdelen

De niet bebouwde perceelsdelen zijn de delen van het perceel die vrij 
blijven van bebouwing en een groene aanleg krijgen.

Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van toegangspaden en 
terrassen.

Het plaatsen van een overdekte autostaanplaats en het stallen van ca-
ravans en motorhomes zijn niet toegelaten, alsook duiventillen, voliè-
res en dierenkennels voor andere dieren dan huisdieren.

Een groendak is een dak waarop vegetatie groeit. Het groendak werkt als een waterbuffer en 
zorgt er zo voor dat een deel van het regenwater opgenomen wordt en vertraagd wordt afgevoerd.

Onder bebouwing wordt verstaan: het hoofdgebouw, gebouw voor garage/carport.

Verhardingen: voorkeur voor waterdoorlatende verharding

artikel 3: projectzone voor sociale huisvesting type 3
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artikel 3: projectzone voor sociale huisvesting type 3

Voorbeelden streekeigen heesters en/of hagen: beuk, haagbeuk, eenstijlige meidoorn, slee-
doorn, hulst.

6. erfscheidingen

Erfscheidingen op de perceelsgrenzen zijn niet verplicht. Wanneer een 
erfscheiding voorzien wordt, dient deze te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

 � uit te voeren als streekeigen hagen en/of heesters al dan niet on-
dersteund door draad en palen of in hetzelfde gevelmateriaal van 
de woning voor de scheiding tussen terrassen over een maximale 
diepte van 3,00 meter. Gesloten panelen, muren, zeilen, matten 
zijn uitgesloten als erfscheiding;

 � met een maximale hoogte van 2,00 meter.
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artikel 4: projectzone voor wonen type 4

Het artikel 4 is van toepassing op de kavel met nr. 5.

Voor de ontwikkeling van deze projectzone wordt samengewerkt met Vlabo.

Dit houdt in dat vormen van zorgwonen mogelijk zijn. er kan dus geen opsplitsing gebeuren naar 
meerdere afzonderlijke woonentiteiten binnen één perceel.

Conform de algemene bepalingen is de nevenbestemming de bestemming die ondergeschikt  is 
aan de hoofdbestemming. De nevenbestemming beslaat maximaal 30% van de totale in gebruik 
zijnde vloeroppervlakte.

Er wordt de mogelijkheid geboden om per ééngezinswoning maximaal 2 auto’s te stallen. Het stal-
len van de auto’s kan gebeuren ofwel onder de vorm van een garage of een carport.

1. bestemming

1.1. hoofdbestemming
De projectzone is bestemd voor het oprichten van 11 ééngezinswo-
ningen, dit onder de vorm van gesloten, geschakelde of vrijstaande 
bebouwing.

Een ondergeschikte wooneenheid met het oog op de creatie van een 
vorm van zorgwonen kan wel gerealiseerd worden, dit op voorwaarde 
dat de ondergeschikte wooneenheid verwezenlijkt wordt binnen het 
bestaande volume van de de woning. Het afsplitsen van deze onderge-
schikte wooneenheid is verboden.

1.2. nevenbestemming
Als nevenbestemming naast de woonfunctie zijn diensten toegelaten 
voor zover deze niet verkeersgenerend of niet hinderend zijn en de 
leefkwaliteit van de directe woonomgeving niet aantasten.

1.3. bijzondere bestemmingsvoorschriften
Per ééngezinswoning zijn maximaal twee overdekte autostaanplaat-
sen toegestaan.

Per ééngezinswoning is minstens één overdekte autostaanplaats ver-
plicht. De overdekte autostaanplaats dient een ruimtelijke en architec-
turale eenheid te vertonen met de woning.

Gedeeltelijk of geheel ondergrondse garages zijn verboden.
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Het voorzien van een inpandige garage is niet wenselijk vanuit duurzaamheidsstandpunt.
De autostaanplaatsen kunnen gerealiseerd worden per ééngezinswoning of gegroepeerd op een 
locatie voor verschillende ééngezinswoningen (bundelen van de autostaanplaatsen in bv. een 
parkeerhaventje).

2. inplanting

De inplanting van het hoofdgebouw en de bijhorende autostaanplaat-
sen is vrij.

3. gabariet

3.1. hoofdgebouw
Het aantal bouwlagen is maximaal twee bouwlagen en één onderdak-
se bouwlaag.

De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7,00 meter. In het geval dat de 
gevel inspringt, kan hiervan afgeweken worden, waarbij dan de maxi-
male kroonlijsthoogte vastgelegd wordt op 9,00 meter. De nokhoogte 
bedraagt maximaal 12,00 meter.

Een schoorsteenelement of afvoerkanaal mag maximaal 1,00 meter 
boven de nok reiken.

De dakvorm is overwegend hellend. Maximaal 25% van de verticaal 
geprojecteerde dakoppervlakte mag afgewerkt worden als plat dak. De 
verplichte nokrichting van het hoofdgebouw is grafisch aangeduid.

3.2. autostaanplaatsen
Het gabariet van de autostaanplaatsen wordt als volgt vastgelegd:

 � maximale kroonlijsthoogte: 3,00 meter;
 � verplicht uit te voeren met een plat dak.

artikel 4: projectzone voor wonen type 4
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artikel 4: projectzone voor wonen type 4

De materiaal- en kleurkeuze van gevel- en dakmateriaal dient in harmonie te zijn met de omgeving.

Een groendak is een dak waarop vegetatie groeit. Het groendak werkt als een waterbuffer en 
zorgt er zo voor dat een deel van het regenwater opgenomen wordt en vertraagd wordt afgevoerd.

4. architectuur en materialen

4.1. architectuur
Het bouwvolume dient een eenvoudige streekeigen architectuur met 
hedendaagse en kwalitatieve uitstraling te vertonen. De architectuur en 
de materialen dienen in harmonie te zijn met de omgeving.
De achter- en zijgevels dienen te getuigen van dezelfde kwaliteit als de 
voorgevels.

4.2. gevel- en dakmaterialen
De gebruikte materialen van al de gebouwen (hoofd-, en bijgebouwen, 
garage, carport) dienen zowel duurzaam als esthetisch verantwoord 
te zijn. Er dient een eenheid in kleur- en materiaalkeuze te worden 
nagestreefd.

Felle kleuren en betonpanelen zijn niet toegelaten.

Voor de dakbedekkingsmaterialen gelden volgende voorwaarden:
 � de hellende daken dienen te bestaan uit pannen of leien; verglaas-

de pannen, met dakpanprofilering voorziene metalen of kunststof-
fen dakbedekkingsplaten zijn niet toegelaten.

 � soepele dakbedekkingen zijn enkel toegestaan bij platte daken die 
als afwerkingsmateriaal aangewend worden en niet bij hellende of 
gebogen daken als zichtbaar blijvende afwerking;

 � platte daken mogen uitgevoerd worden als groendak.
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5. inrichting van de niet bebouwde 
perceelsdelen

De niet bebouwde perceelsdelen zijn de delen van het perceel die vrij 
blijven van bebouwing en een groene aanleg krijgen.

Verhardingen zijn enkel toegelaten in functie van toegangspaden en 
terrasen. Maximaal 30% van deze niet bebouwde ruimte mag verhard 
worden, beperkt tot een maximum van 120 m².

De breedte aan het openbaar domein van de toegangspaden tot de 
woning en de (overdekte) autostaanplaats wordt per kavel beperkt tot 
5,00 meter.

In dit gedeelte van het perceel zijn geen andere constructies of bijge-
bouwen toegelaten, uitgezonderd:

 � een brievenbuselement,
 � constructies voor nutsvoorzieningen,
 � een tuinberging onder de volgende voorwaarden:

 � kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,00 meter,
 � uitgevoerd met een plat dak;
 � aansluitend op het hoofdgebouw of overdekte 

autostaanplaatsen.
 � een serre onder de volgende voorwaarden:

 � kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,00 meter;
 � op minimum 1,00 meter van de zij- en/of achterperceelsgrenzen.

 � de totale oppervlakte van de bijgebouwen (tuinberging, serre) 
bedraagt maximaal 21 m².

Verhardingen: voorkeur voor waterdoorlatende verharding

artikel 4: projectzone voor wonen type 4
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artikel 4: projectzone voor wonen type 4

Voorbeelden streekeigen heesters en/of hagen: beuk, haagbeuk, eenstijlige meidoorn, slee-
doorn, hulst.

Het plaatsen van een overdekte autostaanplaats en het stallen van ca-
ravans, motorhomes zijn niet toegelaten, alsook duiventillen, volières 
en dierenkennels voor andere dieren dan huisdieren.

6. erfscheidingen

Erfscheidingen op de perceelsgrenzen zijn niet verplicht. Wanneer een 
erfscheiding voorzien wordt, dient deze te voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

 � uit te voeren als streekeigen hagen en/of heesters al dan niet on-
dersteund door draad en palen of in hetzelfde gevelmateriaal van 
de woning voor de scheiding tussen terrassen over een maximale 
diepte van 3,00 meter. Gesloten panelen, muren, zeilen, matten 
zijn uitgesloten als erfscheiding;

 � met een maximale hoogte van 2,00 meter.
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artikel 5: openbaar domein

1. bestemming

Deze zone is bestemd voor openbare wegenis met verblijfsfunctie en 
daarbij horende vrije ruimtes, mogelijk plaatselijk verruimd  tot open-
bare parkeerplaats, voetpaden, pleingehelen en openbaar groen.

Alle voorzieningen en installaties in het kader van een goede water-
huishouding zijn toegelaten.

2. inrichting

Het publiek domein dient kwalitatief ingericht te worden, afgestemd op 
zijn verblijfskarakter. De inrichting dient dermate te zijn dat het gemoto-
riseerd verkeer wordt afgeremd.

Binnen deze zone zijn voorzieningen toegelaten voor het normaal func-
tioneren van het verkeer zoals straatmeubilair, verlichting.

Verlichtingselementen kunnen aldaar worden ingeplant mits voldoende 
aandacht wordt besteed aan de gewenste verkeersfunctie en de bele-
vingswaarde bij deze woonverkaveling.

De onverharde stroken dienen aangeplant te worden met gras en/of 
bomen.
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