
 
  

 Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften 

 
1 Vul dit addendum zo veel keer in als u verschillende groepen van voorschriften wil opmaken. 

 
2 Vul in op welke kavels deze specifieke voorschriften van toepassing zijn. 

  op één kavel. Geef het kavelnummer. 

       

  op meerdere kavels. Geef de kavelnummers. 

  

  op alle kavels.  

 
3 Kruis één van beide vakjes aan. 

  voor deze kavel(s) wil ik specifieke voorschriften opgeven.  

  voor deze kavels zullen de specifieke voorschriften van het geldende BPA of RUP van toepassing zijn. U vult de 
overige vragen van het addendum niet in. 

 
4 Geef aan welke functie voor de kavel(s) zal gelden. U kunt slechts één vakje aankruisen. 

  enkel eengezinswoning  

  enkel meergezinswoning 

  andere functie. Geef de functie. 

 Als nevenbestemming zijn uitsluitend laagdynamische activiteiten, zoals de uitoefening van een vrij beroep 
die alleen diensten verschaffen, toegelaten, op voorwaarde dat : 
1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie 
2° de oppervlakte voor bedrijfsdoeleinden beperkt blijft tot max. 1/3 van de vloeroppervlakte 
3° het één geheel vormt met de woongelegenheid. 

 
5 Geef aan welk type van bebouwing voor de kavel(s) zal gelden. U kunt meerdere vakjes aankruisen. 

  vrijstaande bebouwing (eventueel gekoppeld via bijgebouwen) 

  halfopen bebouwing 

  gesloten bebouwing 

  

6 Geef nu de voorschriften die betrekking hebben op de hoofdgebouwen in deze groep kavels. U bent niet verplicht om 
voor elk onderwerp een voorschrift in te vullen. Sommige onderwerpen kunnen immers niet relevant zijn. Een voorbeeld: 
als u enkel platte daken toelaat is het niet zinvol om een voorschrift over nokhoogte op te nemen. Een tweede 
voorbeeld: het maximale volume van het gebouw kan volledig volgen uit de voorschriften rond oppervlakte en 
bouwhoogte. Dan is het niet nodig om vraag 8 in te vullen. 

 
7 Oppervlakte van het gebouw 

 toelichting Op het verkavelingsplan wordt de inplantingszone van het hoofdgebouw 
voorgesteld. 

 voorschrift De maximale oppervlakte van het gebouw is aangeduid op het verkavelingsplan.  
Bij samenvoeging van de loten tot één lot voor open bebouwing is de bebouwbare 
oppervlakte beperkt tot max. 250m². 
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8 Volume van het gebouw 

 toelichting Het volume van de woning wordt bepaald door de bouwbreedte, de bouwdiepte 
en de maximale kroonlijst- en nokhoogte.  

 voorschrift Bouwbreedte: 

− max. zie aanduiding op het verkavelingsplan 

− bij samenvoeging van de loten tot één lot voor open bebouwing: max. 
14m.  

Bouwdiepte:  

− voor één gelijkvormig blok met plat dak: maximale bouwdiepte is 15m 

− voor een gebouw met hellend dak geldt als maximale bouwdiepte: 18m 
op het gelijkvloers, en 15m op de verdieping 

 
9 Nokhoogte van het gebouw 

 toelichting De nokhoogte wordt bepaald vanaf de pas van de onderste dorpel tot de 
bovenkant van de nok. 

 voorschrift Maximaal 6,00m boven de kroonlijst. 

 
10 Kroonlijsthoogte van het gebouw 

 toelichting De kroonlijsthoogte wordt bepaald vanaf de pas van de onderste dorpel tot de 
bovenkant van de kroonlijst. 

 voorschrift De kroonlijsthoogte mag maximaal 6,00m bedragen. De kroonlijst moet over de 
gehele lengte van de voorgevel doorlopen. 

 
11 Dakvorm van het gebouw 

 toelichting Dit hoeft geen verdere toelichting.  

 voorschrift Hellende daken met helling: min. 5° en max. 50°, gemeten t.o.v. het horizontale 
vlak. Een gedeelte van het dak mag afgewerkt worden als plat dak.  
Lessenaars- en vlinderdaken zijn verboden. 

 
12 Type van het gebouw 

 toelichting De halfopen bebouwingen hebben één gemeenschappelijke gevel. 
Samenvoeging van de loten is toegestaan.  
De woningen zijn te voorzien van een garage/carport, op te richten binnen de 
bouwzone.  

 voorschrift Er wordt geopteerd voor twee halfopen bebouwingen. 
Samenvoeging van de twee loten tot één lot voor open bebouwing is toegestaan.  
De garage/carport moet binnen de zone voor hoofdgebouw worden opgericht. 

 
13 Materiaalgebruik van het gebouw 

 toelichting De gebruikte materialen moeten de bestaande omgeving respecteren. Ze moeten 
constructief en esthetisch verantwoord zijn.  

 voorschrift De materialen zijn vrij te kiezen, zonder helle kleuren. Gebruik van 
minderwaardige materialen is verboden. 
Gevels:  

− hoofdzakelijk gevelbaksteenmetselwerk 

− gevelelementen in hout zijn toegelaten. 
Dak:  

- pannen, natuurleien, kunstleien, EPDM, zink, koper, lood, teer-, bitumen- 
en asfaltproducten en andere gelijkwaardige materialen  

- gebruik van minderwaardige materialen zoals steeldek, golfplaten is 
verboden. 

− het integreren van dakvlakramen is toegelaten 

− glasdaken zijn toegelaten bij veranda’s en erkers 
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14 Inplanting van het gebouw 

 toelichting Op het verkavelingsplan wordt de inplantingszone van het hoofdgebouw 
voorgesteld. 
Voor de delen die niet bebouwd zullen worden, gelden de voorschriften van de 
zone voor tuinen. 

 voorschrift De inplanting van het hoofdgebouw dient te gebeuren  binnen de zone voor 
hoofdgebouwen (figurerend op het verkavelingsplan).  
De op het plan aangeduide, minimale afstanden van de bouwlijnen van het 
hoofdgebouw t.o.v. de rooilijnen en de zijdelingse perceelsgrenzen dienen te 
worden gerespecteerd. Bij samenvoeging van de twee loten tot één lot voor open 
bebouwing moeten de minimale afstanden tot de zijdelingse perceelsgrenzen 4m  
bedragen. 

 
15 Aantal bouwlagen van het gebouw 

 toelichting Rekening houdend met de omgeving zijn maximaal 2 bouwlagen toegestaan.  

 voorschrift Maximum 2 bouwlagen, afgewerkt met hellend dak. Een gedeelte van het dak 
mag plat zijn.  
In het dak mag een bewoonbare ruimte worden opgenomen 
De pas van de gelijkvloerse verdieping mag max. 0,35 boven het peil van het 
bestaande maaiveld of de as van de voorliggende weg liggen. 

 
16 Ondergronds gedeelte van het gebouw 

 toelichting Ondergrondse garages zijn verboden.  

 voorschrift Met uitzondering van een kelder zijn er verder geen ondergrondse constructies 
toegelaten. 

 
17 Uitbouwen van het gebouw op het gelijkvloers (veranda’s, carports, garages) 

 toelichting       

 voorschrift       

 
18 Terrassen op het gebouw 

 toelichting       

 voorschrift       

 
19 Oversteken van het gebouw op de verdieping 

 toelichting Standvensters in hellende daken zijn toegelaten mits naleving van de 
voorschriften.  

 voorschrift Standvensters zijn in functie van een architecturaal accent toegelaten, mits 
voldaan aan volgende voorwaarden: 

− de standvensters mogen een max. hoogte van 1,50m hebben, 
uitstekend boven het dakvlak 

− de standvensters moeten ten minste 0,40m achter de voorgevellijn 
liggen 

− de totale breedte van de uitsprongen wordt beperkt tot 1/2 van de 
individuele gevelbreedte van het gebouw 

− de onderlinge afstand tussen de standvensters en de afstand t.o.v. de 
zijgevels zal min. 1,00m bedragen. 

 
20 Andere 

 toelichting De gekoppelde woningen dienen ook qua uitzicht één architecturaal geheel te 
vormen. Voor de tweede woning zal de stedenbouwkundige vergunning van de 

eerste woning bindend zijn.  
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 voorschrift De stedenbouwkundige vergunning van de eerste woning bepaalt het profiel van 
de aanpalende woning met betrekking tot de kroonlijsthoogte, de nokhoogte, de 
dakhelling, de materiaalkeuze,…  
De dragende scheidingsmuren tussen de perceelsgrenzen dienen ontdubbeld te 
worden. Elke eigenaar van een te bouwen halfopen bebouwing moet op zijn eigen 
bouwperceel een dragende scheidingsmuur bouwen. Niet aangebouwde delen 
van de scheidingsmuur zullen thermisch geïsoleerd worden en als buitengevels 
van de woning afgewerkt worden. 

 
21 Geef nu de voorschriften die betrekking hebben op de tuinzone in deze groep kavels. U bent niet verplicht om voor elk 

onderwerp een voorschrift in te vullen. Sommige onderwerpen kunnen immers niet relevant zijn. Voor een goed begrip 
van de termen “voortuin”, “zijtuin” en “achtertuin” kan onderstaande tekening gebruikt worden. 
 

 
 
22 Voortuinstrook : verhardingen 

 toelichting De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. 
Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen 
verhardingen. 
Waterdoorlatende verharding is enkel functioneel indien ze voorzien is van een 
waterdoorlatende fundering. 

 voorschrift Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen zijn toegestaan om de woning 
bereikbaar te maken (oprit, parking, en pad naar de woning), en zijn beperkt tot 
max. 1/3e van de strookoppervlakte. 
Alle verhardingen voor oprit en toegang tot de woning dienen te gebeuren met 
waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg.  
De helling van de verhardingen mag max. 5% bedragen, opgaande naar de 
voorgevelbouwlijn. 

 
23 Voortuinstrook : groenaanleg 

 toelichting De voortuinzones dienen zoveel mogelijk te worden gevrijwaard van constructies 
en verhardingen, en maximaal te worden voorzien van groenaanleg. 

 voorschrift De onverharde delen worden ingezaaid of beplant.  

 
24 Voortuinstrook : constructies 

 toelichting De zones non-aedificandi dienen te worden gevrijwaard van constructies. 

 voorschrift Deze strook is principieel bouwvrij.  

 
25 Zijtuinstrook : verhardingen 

 toelichting De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. 
Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen 
verhardingen. 
Waterdoorlatende verharding is enkel functioneel indien ze voorzien is van een 
waterdoorlatende fundering. 
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 voorschrift Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg.  

 
26 Zijtuinstrook : groenaanleg 

 toelichting De zijtuinzones dienen zoveel mogelijk te worden gevrijwaard van constructies en 
verhardingen.  

 voorschrift De zijtuinzones dienen maximaal te worden ingericht als tuin, met zo weinig 
mogelijk verhardingen en constructies.  

 
27 Zijtuinstrook : constructies 

 toelichting       

 voorschrift       

 
28 Achtertuinstrook : verhardingen 

 toelichting De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. 
Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen 
verhardingen. 
Waterdoorlatende verharding is enkel functioneel indien ze voorzien is van een 
waterdoorlatende fundering. 

 voorschrift Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of 
materialen toegepast met een brede voeg.  
Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verharding van terrassen toegelaten, mits: 

− ze afwateren naar de tuin  

− een onmiddellijke bezinking mogelijk is 
− de oppervlakte beperkt blijft tot max. 40m² 

 
29 Achtertuinstrook: groenaanleg 

 toelichting De tuinzones dienen zoveel mogelijk te worden gevrijwaard van constructies en 
verhardingen. 

 voorschrift De tuinzones dienen maximaal te worden ingericht als tuin, met zo weinig mogelijk 
verhardingen en constructies. 

 
30 Achtertuinstrook: constructies 

 toelichting De tuinzones dienen zoveel mogelijk te worden gevrijwaard van constructies en 
verhardingen.  
Als uitgangspunt voor toegelaten werken wordt het besluit van de Vlaamse 
regering dat bepaalde handelingen vrijstelt van een stedenbouwkundige 
vergunning, gehanteerd. 
Bij de afweging tot het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen zal o.a. 
rekening worden gehouden met de perceelsomvang, de afstand tot aanpalende 
percelen, impact op het aanwezige groen. 

 voorschrift De tuinzones dienen maximaal te worden ingericht als tuin, met zo weinig mogelijk 
verhardingen en constructies. Per lot is er één tuinhuisje/tuinberging en 
poolhouse toegestaan en één waterpartij (openluchtzwembad, (zwem)vijver) 
toegestaan. De totale oppervlakte van alle constructies in de tuinzone is te 
beperken tot 25% van de tuinzone. 
Handelingen die niet vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning, worden 
beoordeeld in het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.  
Het tuinhuisje / tuinberging / poolhouse mag vrij opgericht worden in de tuinzone 
op min. 2m van de perceelsgrenzen. De vloeroppervlakte mag maximaal max. 
32m² zijn, de kroonlijsthoogte max. 3,00m, met een plat of hellend dak. Het 
vloerpeil mag max. 0,35m boven het maaiveld liggen. Het materiaal dat mag 
gebruikt worden voor de tuinberging / tuinhuisje / poolhouse is hout. 
De waterpartij mag maximaal ingeplant worden op min. 3m van de zijdelingse 
perceelsgrenzen. De oppervlakte bedraagt max. 50m². 
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31 Afsluitingen: materiaal 

 toelichting Afsluitingen dienen de gangbare normen binnen de gemeente te volgen.  
Om voldoende privacy tussen de percelen te garanderen zijn hogere afsluitingen 
toegestaan, behalve in de voortuin. 

 voorschrift Afsluitingen op perceelsgrenzen:  
- bestaande afsluitingen mogen behouden blijven 
- als nieuwe perceelsafsluitingen worden al dan niet versterkte, 

doorlevende hagen van inheemse soort toegelaten (beuk, haagbeuk, 
veldesdoorn, meidoorn, hulst of taxus) 

- coniferen zijn verboden 
- draadafsluitingen 
- houten afsluitingen zijn toegelaten mits akkoord tussen de aanpalenden 
- in het verlengde van de scheidingsmuur op de gemeenschappelijke 

perceelsgrens tussen de twee halfopen woningen is een terrasmuur in 
gevelsteen of een houten afsluiting toegelaten over een lengte van 4m, 
en met een hoogte van 2,5m. 

- hoogte afsluitingen in de voortuin: max. 1m, in de rest van de tuin max. 
2,00m 

 
32 Afsluitingen: uitvoeringswijze 

 toelichting Niet gemene hagen dienen op minimum 0,50m van de perceelsgrens te worden 
geplant. 

 voorschrift De plantafstand voor niet gemene hagen bedraagt minstens 0,50m t.o.v. de 
perceelsgrenzen.  

 
33 Andere 

 toelichting Het gaat hier om een vlak terrein waar geen reliëfwijzigingen toegestaan worden. 

 voorschrift Reliëfwijzigingen van meer dan 0,5m worden niet toegestaan, behalve voor 
waterpartijen. 

  


