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Kavels en voorschriften 

 “Gebouwen” – Lot 1-2 
Toelichtend verordenend 

oppervlakte 
 
Vloeroppervlakte en bestemming. 
 
Slechts een beperkt gedeelte van de woning kan 
ingericht worden als nevenbestemming. Het accent 
van de verkaveling ligt uitdrukkelijk op wonen. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Oppervlakte 
 
De maximale vloeroppervlakte wordt bepaald door de 
inplantingsvoorschriften (bouwkader), de maximale 
bouwdiepte en het aantal bouwlagen. 
 
Hoofdbestemming 
 
Minimum 70% van de totale vloeroppervlakte dient 
bestemd te worden als woning. 
 
Nevenbestemming 
 
Enkel functies, complementair aan en verenigbaar met 
het wonen, zijn toegelaten, zoals kantoorfunctie, vrije 
beroepen en dienstverlening, mits aan alle van de 
volgende vereisten voldaan is: 

1° de woonfunctie blijft behouden als 
hoofdfunctie; 
2° de nevenfunctie wordt beperkt tot maximaal 
30% vann de totale vloeroppervlakte. 
 

Kroonlijsthoogte 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 
 

 
Lot 1: 
De kroonlijst- en nokhoogte moeten aansluiten op  
de aanpalende woning. 
Lot 2:
De kroonlijst- en nokhoogte moeten afgestemd
worden op de naastgelegen woning.
 
 

Dakuitvoering 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 
 

 
De dakvorm en dakhelling moeten identiek zijn 
 aan de omliggende woningen.
Kamers in het dak zijn toegelaten.  
 
 

Type gebouw 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 

 
Lot 1 is bestemd voor halfopen bebouwing. Lot 2 is 
bestemd voor open bebouwing. 
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Materiaalgebruik 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 
 

 
Enkel duurzame, kwalitatieve en eigentijdse 
materialen zijn toegelaten. PVC bekledingen, met 
uitzondering van ramen, deuren, rolluiken, dakgoten 
en afleiders zijn verboden. 
 
Daken: 
Pannen, leien en andere volwaardige esthetisch 
verantwoorde materialen. De plaatsing van 
fotovoltaïsche zonnecellen en zonneboilers is 
toegestaan. 
 

Inplanting  
 
De op plan aangeduide afstanden tot de rooilijn en 
overige perceelsgrenzen zijn minimumwaarden. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 
 
Lot 2: 
 
Om de uniformiteit in de wijk te behouden: 

- Voorbouwlijn lot 2 uit te lijnen op dezelfde 
lijn als de aanpalende woning. 

- Maximaal 2 bouwlagen. 
- Identieke kroonlijsthoogte en nokhoogte als 

de aanpalende linkse woning. 
- Verplicht hellend dak. 

 

 
Het volledige bouwvolume van het hoofdgebouw 
dient integraal ingeplant te worden binnen het op het 
verkavelingsplan aangeduide bouwkader voor 
hoofdgebouwen. 
 
Plaatsing t.o.v. de rooilijn: (zie plan) 
 
Voor lot 1 geldt: 
 
De afstand tussen de voorgevel en de rooilijn 
bedraagt 5.00 m. 
 
Plaatsing t.o.v. de zijkavelgrenzen: (zie plan) 
 
Voor lot  1 geldt: 

- Hetzij op 0.00m tot de gemeenschappelijke 
perceelsgrens bij gekoppelde bebouwing. 

- Hetzij op minimum 5.00 meter tot de 
zijkavelgrens. 
 

Voor lot 2 geldt: 
De afstand tot de zijkavelgrenzen bedraagt minimum 
3 meter. 
De afstand tot de grens met lot 1 is zoals 
aangeduid op het verkavelingsplan
(voorgevel in lijn met naastliggende woning).
 
Plaatsing t.o.v. de achterkavelgrenzen: (zie plan) 
 
De afstand tot de achterkavelgrens bedraagt 
minimum 8 meter. 
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Aantal bouwlagen 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften voor lot 1 zijn 
van tel bij afbraak en heropbouw van het 
hoofdgebouw. 
 

 
Er zijn maximaal 2 bouwlagen toegestaan. 
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Kavels en voorschriften 

“vrijstaande handelingen in de tuinzone” – Lot 1-2 
Toelichtend verordenend 

Voortuinstrook 
Verharding 
 
In het kader van een duurzame woonontwikkeling, is 
het de intentie om de verharding tot een minimum te 
beperken. 
 

 
Indien een voortuin aanwezig is, kan deze enkel 
minimaal verhard worden in functie van de toegang 
tot de woning, carport of garage. 

Carport  
 
In de zijtuinstrook is een carport toegestaan. 
 

 
Type: 
Een carport bestaande uit een open constructie in 
duurzame niet steenachtige materialen. 
 
Inplanting: 
Toegestaan aan één zijde van de woning aangebouwd 
aan de zijgevel.  

- Voorzijde: vanaf de uiterste voorgevel van de 
woning. 

- Zijkavelgrens: Een carport tot op de 
zijkavelgrens is toegestaan 

- Achterzijde: niet voorbij de uiterste 
achtergevel van de woning 

 
Volume: 

- De maximale oppervlakte bedraagt 30m² 
- De hoogte is maximaal 3,0 meter 

 
Verschijningsvorm: 
Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning 
is toegelaten, aan één zijde van de woning, in te 
planten vanaf de voorgevel. Max. 30 m², waarvan max. 
12 m² gesloten en achteraan (berging zonder carport 
kan niet). Max. 3 m hoog en aan drie zijden open 
(tenzij gekoppeld met een gelijkaardig buurgebouw). 
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Bijgebouwen 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 

 
Type: 
Losstaande bijgebouwen 
 
Inplanting: 

- achter de achtergevel van de woning 
- Op minimum 1 meter van de kavelgrenzen 
- Op de kavelgrens mits akkoord van de 

aanpalende buur/buren. 
 
Volume: 

- Hoogte maximaal: 3 meter 
- Oppervlakte: maximaal 20m² 

 

Afsluitingen op de perceelsgrens 
Uitvoering 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 
 

 
Voortuinzone: 
- Erfscheiding maximaal 1m hoogte (haag of gemetst 
muurtje).  
- Erfscheiding maximaal 2m hoogte (haag). 
 
Overige tuinzones (zij- en achtertuin): 

- Maximaal 2 meter hoogte (levende hagen) 
 

Andere voorschriften voor de tuinzone 
 
Dit behoeft geen verdere toelichting. 

 
Diverse 

- Bovengrondse brandstoftanks zijn 
verboden 

- permanente plaatsing van goederen, 
wrakken, containers, caravans is verboden. 
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