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Deel 1; Algemene bepalingen

1.1 RuimtelijkeUltgangspunten

De voorgesteldê wêrken moetên optimaal geïntegre€rd worden in hun ruimtelijkê

terÍeinaanleg, vormgeving en matêriaalkeuze e€n harmonisch geheel vormen met de

omgeving.

Om êên zo groot mogêlijke privacy in dê achtertuinen te veaekeren binnên dê percêlon van de verkavêlÍng als binnên de aangrenzende percelen, en

gelijKljdlg eei zo efficíeni mogelijk grondgebruik te voaren, moeten dê diverse construcriiês zoveêl mogelijk aan de straakiJde wordên lngêplanl Hierdoor

Éan oór oa eigen kavêl maximaát blnut worden als tuin. Daar waar de oriëntatie een sterke impact heeft op de belevingswaarde van de privatieve delen

worden afwijkingen toegelaten.
Binnen het kavel streeft men naar een optimalo benufring van de ruimtê, waarbij eên minimate oppervlakte wordt ingenomen voor de bebouwing en de

verhardingon. Hiêrbij wordt uitgegaan van het bestaand reliëf, de aanwezige plántengroei, dê oriënlalie, enz.

Architecturale uitgangspunten

Oe architêclurale uitwerking dient hedendaags te zijn Ên moet op êen eigentijdse, lwaliteitsvolle manier de ruimtelijke integratie rêalisêren.

2o Àoeten inplanting, vornigeving, maatvoeing, máteriaalkeuzé, enz. niet aÍeen bepaald worden, rekening houdend met de êigen bouwkavel, maar

moet er in de eerste plaats ook gezorgd worden voor een lQvallteibvolle relatie met:
. het oponbaar domein door ínplanting, de buitenaanleg, enz.
. de omllggende kavels door het gJranderen van no=imale lichtinval, bezonning en privacy, enz. (vooral wat beÍeft de inplanting van de tweedê

bo$/vlaag, hêt voozien van terrassen op de verdiêping, enz)
. de andere woning van het bouwolumê in geval van geschakelde bebouwing.

Alle consirucfies, zowel hoofd- als bijgebouwen, moeten opgettokken worden uit matêrialen die qua voorkomen €n klêur.duu.zaam, estheísch en

cànstructief verahtwoord ziin. Ze móéten harmonisch pasàèn in de omgeving en bovendien moeten ze binnen de eigen kavel onderling een

samenhangend geheel vormen.
Alle zichtbaiar bllj-vende gevels, ook die op of tegên de perceelsgrenzên, moetên in dêzelfde volwaardige gevelmaterialen afgelverkt worden als de

ovèrigà gàtéis. ih gevalïàn géscnarcUé Oour,friormer; moêt dtafwerking van de zichtbaar bliJvende blinde gevels uitgevoerd worden door de

aanbouwende,

De vrijstaande bijgebouwen moeten complementair zijn aan de residentiële hoofdbestemming ên er, qua vorm en afwerking, eên architecturaal geheel

meë te vormen. Ze bestaan maximaal uit één bouwlaag,

Bestemming

De hoofdbestemming: residèntleel gebruik lndien de ruimtelijke contêxt en de bouwkavel hêt toelatên kan om sociale redenen een zogenaamde

meergenêratiewonin! toegestaan wóden. Dit moet dan ook o;dubbelzinnig blljkên uit de opbouw van de woning.

omgeving. Dit houdt in dat áj inzake tenêinbezetting, inplanting'

l€raKêíistiekê landschappelijke ên ruimtelijke contêxt van de dhecte

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1
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1.3.2 De nevenbestemmingen, zoals vÍije beroepen als diensten zijn toegestaan voor zover ze deel uitmaken van de normale uitÍusting van de woonomgeving
en voor zover ze gêen hinder vormen voor de normale woonklvaliteit. Kleinhandel en horeca wordên niêt toegeslaan.

1,4 lnplanting

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de l(waliteit van de bestaande ruímtêlilkê structuur. EÍ moêt
tevens gestreefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimteliike l(waliteit van het opênbaar domein, van de omliggende percelen en van
hêt êigên perceêl.

Binnen de vooziênê zijtulnsfokên kunnen eventueel constructies (zowel hoofd- als vrijstaande bijgebouwen) aanvaard worden. Hlerbij moet uiteraard
rêkêning gehouden worden met de êerder geformulêêrdê uitgangspunten. Deze mogelijkheid wordt echter uitgesloten indien volgens punt 2.1.2. enkel
'open bebouwing" toegêlaten is.

Bij plaalsing op of tegen de perceelsgrens dient bijkomend rekening gehouden te woÍden met volgendê verplichtingen:
. de aanpalende eigenaar moet schrifrelijk in kennis worden gesteld indien de constructie bêsbat uit slechts één bouwlaag ên als ze zich bevindt

achter de achtêrgevellUn van de naastgelegen constÍuctie
. het akkoord van de aanpalênde eígenaar is vereist als dê constructie bestrat uit meer dan één bouwlaag, of als ze vóór de bêstaandê of gêplande

achtergevellijn van de naastgelegen percelen ligt

Tereinaanleg

De bestaande hoogstammige bomen en houtwallen moêtên worden bewaaÍd, BU bebouwing en teneininrichting moeten dêze elementen dan ook
maximaal geïntegreerd worden. Al deze groenelemênten moeten gesitueêrd worden op het inplantingsplan en biJ eventuele kapping uitdrukkêlilk en
afzonderlijk worden opgegevên bij de bouwaanvraag.

Aftluitingen moeten in principe worden uitgevoerd met groenaanplantingen (hagen, draad met klimop en dergêlijke). Bij specifreke ruimtelijke situatiês of
omwillê van de verkeersveiligheid kunnen sGeds beperkingen in hoogte worden opgelêgd.

Bli de inplanting van de gebouwen en bii de tuinaanleg moet het bestaande reliëf maximaal ger€specteerd worden. Eventuele reliëfuljzigingen kunnen
toegestaan worden, voor zover ze in hun ruimteliJke omgeving verantwoord zijn en mils grondvezet en wateroverlast op eigen tenein worden opgevangen.

lnritten voor (ondergrondse) garages worden enkel toegelatên aan de zijde van de WatersÍaat (lotên í 9, 20 en 22). Het hoogteverschil moêt tot êen
minimum bepêrkt worden Lo.v. het straatniveau en dient op êen architecfuraal verantwoorde wijze een geïntegreerd onderdeel te vormen van h6t
hoofdvolume.
lnritten voor garages moeten tot een minimum beperkt worden, zowel in de lengte (door de inplanting van de garagês zover mogêlijk vooraan op het
tênêin), als in de breedte (zeker ter hoogte van de aansluiting op het openbaar domein, waar een breedte van maximaal 3 meter toelaatbaar is).

Kleinere constructies, zoals een kippenhok, een hondenhok, êen fuinhuisje, enz. kunnen in andere materialen en vormen dan het hoofdgebouw
toegestaan worden op voorwaarde dat ze steeds een duuzaam en afgewerkt geheel vormen.
r Kleine constructies van max^ 12 mr worden toegelatên in de zone voor privatê achtertuinen behalve op de loten die reeds eên zone voor

bijgebouwen hebben (loten 7 t.e.m.10 en de loten 38 te.m. 41) en dê lot€n 33 tem 35.
. Kleine constructies van max. 24 m2 worden toegelatên in de zone voor private tuinen op de kavels > oÍ = 6 are.

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5
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1.6 Gefaseerdeontwlkkellng

Dê voorllggende vérkaveling wordt gefaseerd onMkkeld. Een eerste fase beteft 30 bouwkavelE (totên 't tem 30); een tweede fase bêÍoft I kavele

(lotên 32 t6m 40).
à" t"""ae fase í<an aangesneden wordên op hêt ogenblik dát 213 van de kavels van de 1s fase verkocht is,

5
TECHNUMnv 2a
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Deel 2

2.1

2.1.1

2.1.2,

2.1,3

2.1.4

2.1.5

: Bijzondere bepalingen

Zone voor hoofdgebouw type A (halfopen bebouwing aanslultend aan de Kruisvindlngsstraat)

Bestemming: zie ook artikel 1,3

. Ééngezinswoningen

Bouwvorm:
. De loten 1 t.ê.m.6 betrefÍen woonêenhêden onderdevoÍm van'halfopen bebouwing'.

lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnen de grafisch áangeduidê zone voor hoofdgêbouw zoals aangegeven op het vêrkavelingsplan.

Afmetingen
. Bouwbreedte:zoalsaangegêven ophetverkavelingsplan. Bouwdiepte: max. '12 m zoals aangegeven op verkavelingsplan.
. Bouwhoogte: Verplicht 2 bouwlagen onder de dakrand, mêt een dakrandhoogte (bovenkant) van maximum 6,5 m gemetên to.v. de as van de

voorliggênde weg. De kroonlijstên van 2 geschakêlde volumes sluitên naar kroonlijsthoogte, dakgabariêt en dakhelling perfect op elkaar aan ter

hoogte van dE gêmeenschappeliJke muur op de laterale perceêlsgrens

Daken

. Dakvorm: verplicht hêllend met max. dakhelling van 40'.

. Dakmateriaal:pannen, leien of in het dakvlak geïntegreerde zonnepanelen.

ÏECHNUM N
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2.2.3

2.2

2.2,1

2j,2.

2,2.4

2,2,5

Zone voor hoofdgebouw $pe B (hedendaags strak wonen ln open bebouwing)

Bestemming: zie ook aÍtikel '1.3

. Ëéngezinswoningen

Bouvworm;
. Open bêbouwing, die onderling met elkaar kunnen verbondên worden voor de bebouwing op de loten 7 ên 8' I en 10 door een bljgebouw van í

bouwlaag met plat dak.

lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnên dê grafisch aangeduide zone voor hoofdgebouw zoals aangegevên op het verkavèlingsplan

Afmetingen
. Bouwbreedte: zoals aangegeven op hetverkavelingsplan.
. Bouwdiepte: zoats aangege,ie" àpï,àtve*"r"rinóipràn op tret gelïkvloers en de verdieping voor de loten 11 têm 17

. Zoats aangegeven op het verkaveilng"pr"n opï"iéiiir*ioeo voor de lóteÀ '.8,21 en 23. op verdieping mag slechts 800/o van de

oppervlaKe bebouwd worden.
. .Bouwhoogte: verpllcht 2 bouwlagen, met dakrand (bovenkant) van maximum 6,5m gêmeten t.o.v. hêt gemiddelde straatpêil van de as van

de voorliggende woonstraat.

Daken
. Dakvorm: platvoorde loten 1í tem 18, 21 en23

hellend/iaandevoorgevetbouwlijnondereenhoekVanmax.40.voordelotenTteml0.
. Dakmateriaal: pannen, leien, zink óf zonnepaáelen geÏntegreerd in het dakvlak bij hellende daken'

. Bij platte daken zfln zonnepanelên toêgêlaten in zovene zÀ niet zichtbaar zijn vanult het openbaar domêin'

nv
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2.3 Zone voor hoofdgebouwtype G (eÍgentijds wonen in open bebouwing)

2,3.1 Bestemming: zie ook artikel 1.3

. Ééngezinswoningen

Bouwvorm:
. Woningen in open bebouwing die op 3 meter van de noordelijke laterale perceelsgrens worden opgericht ( met uitsondering van lot 27) en hun

leefruimten aan de zuldzide hebben gesitueerd. De architecturalê uitwerking is eigentijds.

lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnên de grafisch aangeduide zone voor hoofdgebouw zoals aangêgevên op het verkavelingsplan.

' De voorgevel is gesitueerd voor minstens 2/3 op de voorgevelbouwlijn.

AÍmetingen
. Bouwbreedte: max, zoals aangegeven op het verkavelingplan
. Bouwdieptê: zoals aangegeván op het verkavelingsplan op het gêlljkvloers. Op verdieping mag max. 80% van de oppervlaKe van hêt bouwkader

bebouwd woÍden voor de loten 24 tem 27.
Voor lot 33 mag de bouwdiêpte zowel op het gelijl$/loers als op de verdieping binnen het bouwkader voor '100% bebouwd worden.

. Bouwhoogte: vèrplicht 2 bouwlagen onder de dàkrand, met dakrandhoogte (bovenkant) van max. 6,5 m gemeten t.o.v. de as van de voorliggende

weg.

Daken
. Dakvorm:

Overwegend hellend dak van max. 40', met nok loodrecht op voorgevel voor de loten 25, 26 en27.
Overuegend hellend dák van max. 40" met de nok evenwijdig aan de voorgevêl vooÍ dê loten 24.

. Ovenrvegend hellend dak van max. 40' met de nok evenwijdig of loodrecht aan de voorgevel voor lot 33.

Dê resteÍênde delên mogen plat of hellênd.
. Dakmateriaal: pannen, leien, zink ofzonnepanelen geïntegr€erd in het dakvlak.

2,3.2.

2.3.3

2.3.4

2.3.5

TECHNUMru
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2,4

2.4.1

Zone voor hoofdgebouw type D {taludbebouwlng aan de Waterstraal)

Bestemming: zie ook artikel 1.3

' Ëéngezinswoningen

Bouwvorm:
. 'opên en halfopen bebouwing' ingewerK in het besbande talud'

lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnên de grafisch aangeduide zonê voor hoofdgebouw zoals aangegeven op het vêrkavelingsplan'

Afmetingen
. Bouwbrêedtê: zoals aangegeven op hetverkavêlingsplan.
. Bouwdiepte: zoals aangègàven op het vêrkavelingsplan op gelijkvloers en met max. 'Í2 m op verdieping

. Bouwhoogte: maximum r,s uqu'itagen onder dË'oamlil óet een dakrandhoogte (bovenkant) van maximum 4,5 m gêmeten t'o'v' de het

bestaande maaiveld.

Daken

. Dakvorm: Ovenuegend hellend dak met een dakhêlllng van tot max. 40 ' loodrecht op de WaterstraaL De restêrende delên mogen afgedekt worden

mêt een hellend of Plat dak.
. Dakmateriaal: pannen, leien ofzonnepanelen geïntêgrêerd in hetdakvlak'

Parkeren - teneinaanleg
. Dê eigen parkeerbehoefte wordt op de eigen kavel voozien binnen het hoofdvolume of lngewêrK in het netuurlijk tallud mot daktuln die eên

geïntegreerd onderdeel vormt van de tuinaanleg'
. De toegang naar de ingewerKê parkeerplaats ligt max. 50 cm lager dan het bestaande straatpêil en hêt niveauvêrschil wordt opgelost binnen het

êlgen kavgl.

2.5 Zone voor hooÍdgêbouw type E (open bebouwing aansluitend op de Viséweg)

2.5.1 Bestemming: zie ook arilkel 1.3

. Ééngezinswonlngen

2.5.2. Bouwvorm:

Bouwvorm:

De loten 28 en 29 betÍeffen woonêenheden onder de vorm van 'open bebouwing'

2.4,2

2,4.3

2.4.4

2.4,5

2.4.6

ÍECHNUM nv
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lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnen de grafisch aangeduidê zone voor hoofdgebouw zoals aangegeven op het verkavellngsplan'

Afmetingen
. Bouwbreedte:zoalsaangegeven op hetverkavelingsplan

" Bouwdiepte: max. 12 m zoals aangegeven op verkavelingsplan.
eouíÉoógt"i;o. i,s touwujen o-nà!i de àakrand, mei 

'een 
dakrandhoogte (bovenkant) van maximum 4,5 m gemêtën t.o.v. de as van de

voorliggende weg.

Daken
. Dakvorm: verplicht hellend mêt max. dakhelling van 40'.
. Dakmat€riaal:pannen, leien of in het dakvlak geÏntegreerde zonnepanelen.

Zone voor hoofdgebouw type F (landelijk wonen in open bebouwlng)

Bestemming: zie ook artikêl 1.3

. Ééngezinswoningen

Bouwvorm:
, ,Open bebouwlng in êen baksteênarchitectuur die naar materiaalgebrulk eên samenhang met de bebouwing op de belendende percêlen

bewerkstelligd.

lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnen de grafisch aangeduidê zone vooÍ hoofdgebouw zoals aangegeven op het verkavêllngsplan.

AÍmetingen
. Bouwbreedte: zoals áangegeven op hêt verkavelingsplan met uiEondering van lot 37 waarvoor op de verdieping max. 80% ven het bouwkader mag

bebouwd wordên.
. Bouwdiepte: zoals aangegeven op het verkavêlingsplan met uiEondering van lot 37 waarvoor op verdieping max 80% van het bouwkader mag

bêbouwd wordên.
. Bouwhoogtê: maximum 2 bouwlagen onder de dakrand, met een dakrandhoogte (bovenkant) van maximum 6,5 m gemeten t'o'v' de as van de

voorliggende weg.

Daken
. Dakvorm: hellend dak met de nok evenwijdig met de straat.
. De dakhelling is gesitueerd tot max. 40'
. Dakmateriaal: pannen, leien ofzonnepanelen geïntegreerd in het dakvlak'

t0

2,5.3

2.5.4

2.5.5

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5
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2.7 Zone voor bijgebouwen

Het betreft êên zone waar binnen het kavel een beperK bouwolume bestaande uit 1 bouwlaag met plat of hellend dak kan geïntegrêêrd wordên en
architectureal, vormel[k en naar materiaalgêbruik eên geïntegreerd onderdêel van het bouwvólume in dê zone voor hoofdgebouw op het betrêffendê lot
vormt

Bestemming
. Hoofdbestêmming: ondersteunênd aan het wonên (berging, garage,...)
. Nevenbestêmming: vrije beroepen of handelsruimte worden niet toegelaten.

lnplanting gebouwen: zie ook artikel 1.4

. Binnen de graÍisch aangeduide zonê voor 'bÍgêbou\iy of doorlopend in de zonê voor hoofdgebouw zoals aangegeven op hêt verkavelingsplan

Afmetingen
. Bouwvorm:. Geschakêld met belendend bouwolume op de pêrceeÍsgrens
. Bouwbreedte:

' Max. 5 m mêt eên uitbreiding in de zone voor hooídgebouw
. Bouwdiepte:

' Max. 10 m voor de loton 7, 8, I en 10
. Max. I m voordê lotên 37, 38,39 en 40

. Bouwhoogtê:
- Maximum í bouwlaag ondêr dê dakrand, mêt een dakrandhoogtê (bovênk€nt) van maximum 3,2 m gemetên t.o.v. dê as van de voorÍiggende

weg

Daken

. Dakvorm: plat en direct aansluitend op naar bouwhoogte en kroonlijst op hêt bouwvolume binnen de belêndênde zone voor biJgebouwen.

Materialisatie
. De materiaalkeuze voor de zichtbare gevels díent uniÍorm te zijn met hêt bestaandê bfigebouw binnên deze zone vooÍ bijgebouwen op het

belendende perceel.

2.7,1

2.7.2

2.7,3

2.7.4

2,7,5
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2,8

2.9

Zone voor private achtertuin
Het tênein, op het bebouwde gedeelte na, wordt ingericht als tuinzone. Ma;<. 40% van de totale oppervlakte mag verhard worden in de vorm van
tenassen, wandelpaden, toegangon en waterpartiien. Minstens 60010 dient êffectief als groen mêt gras, bodembedekkers, planten en heesters te worden
aangelegd.
Abluitingen: zie artikel 1.5.2

Zone voor vooÉuinstrook
Deze zones zÍn voorbehouden voor de inrichting van een representatieve voortuin waaóii ênkel verharding wordt toegelaten in functje van de opriften en
toegangen tot de woning,
Het oprichten van gebouwên en constructies is ni€t toegelaten.
Toegangen tot de woning en ga€ge ziin mogelijk evenals de inpassing van niet -verdekte autostaanplaatsen. De toegangen tot de garagê worden
uitgevoerd in dezelfde bestratingsmaterialen als de aanzet die reeds gegeven werd binnen het openbaar domein.
Binnen de zone voor voortuinstíook zijn geên erfafscheidlngen toegelaten. De aanleg van de vooriuinsfokên dient tê gebeurên in overleg en
landschappelijke samenhang met de linker en rechter buur. De aanplanting dient over de pêrceelsgrênzen heen ên ruimtelijk-landschappelijk gêhêel ie
vormen.

2.10 Zonevoorhagen
Om de privacy op de individuele kavels te vezekeren en toch eên zekere samênhang in het openbaar domein te vezekeren wordt gekozên om op de
meest cruciale plaatsen wear de private tuinen grenzen aan het openbaar domein streekeigen hagen te vooziên.
Deze hagen worden aangeplant voor de definitleve oplevering van het openbaar domein door de verkavelaar en lopen over de perceelsgrenzen heen.
De hagen kunnen ondersteund worden door een aÍsluiting van geplastificeerde staaldraad. De keuze uit strêekeígen hagen (groene beukenhaag (Fagus
sylvatica), haagbeuk (Carpinus Bêtulus), meidoornhaag (Crataegyna mongyna), taxushaag (Taxus baccata)) worden als samenhangendê gehelen per
cluster bepaald waardoor een sterke ruimtelijke samenhang tussen de beteffende kavels onderling vêzekerd wordt vanuit het openbaar domein.
De max. hoogte is 2,20 m. Doorgangen van max. 1 meter breedte worden toegelaten op voorwaarde dat deze openingen door uniformê houten of
metalen tulnpoortjes worden aÍgeschermd,

2,11 Zone voor muur
Op d€ privacy in de zone voor private achteÍtuinen van de loten 7 en 32 lê vetzêkeren en de samênhang in de beeldwerking belendend aan het
openbaar domeÍn te krijgen wordt gekozen om op de zuidoostelijke laterale pêrcêêlsgrens van de loten 7 en 32 êen (tuin) muur te voozien. Voor de
definÍtieve oplevering van het openbaar domein wordt de muur door de verkavelaar gebouwd. De bouwhoogte is gesitueerd tussen min,. 1,70 m en max,
3,00 m t.o.v. het belendende openbaar domêin. De rand van het muurvlak vormt ovêr dê beidê kavêls heen één continue lijn.
Max. 1i6 van dêzê tuinmuur mag bestaan ult openingen. Deze openingen kunnen worden afgeslotên door beweegbare delen bestaande uit een
weêrsbestendigê houtsoort, door glas of door een metalên hel$/erk waarvan de materiaalstralen en hêt palet van de ral-kleuren bij de vergunnende
overheid of de vêrkavelaar gekozen kan worden. Op de rooilijn van dê tuinzon€ met het openbaar domein ls het vêrplicht ovêr min. 5/6 van de
kaveldiepte een tuinmuur op te richten. De muur moet als êên éénhêid gêbouwd worden in één gevelmateriaal (baksteen, beton, breeksteen of
grindkorven).

2,12 Zone voor openbare nutsvoozieningèn
Lot 3í wordt bestêmd voor de inplanting van een elec'triciteitscabine voor de voorliggende verkaveling.
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Aan de àjde van hêt openbaar domein wordt een nafuurlljk groênscherm voozien dat ruimtelfk landschapp€lilk aansluit op de zone voor hagên in de diÍectê

omgeving en er naaÍ hoogte en haagkeuze op aansluil
Oehax-hoogto van deze hagen È 2,20 m, Doorgangen van max. 3 meter breedte worden toêg€laten op voonrrraarde dat dezê openingen door een

uniforme houten of meblen aÊluiting wodt afgescheÍmd.

2.13 Zone voor erfdien6tbaarheden
Op d6 kavels mêt lotnummers 28 en 29 wordt aan de achtez'rjde ven het lot eendiènslbaarheid van 2 meter voozien voor de aanleg van een

afuoerleiding naar de riolering. Op de kavels met lotnummers 1, 2, 3 ên 4 wordt eên erfdienstbaarheid van 2 mêtêr aan de voozijde van hêt lot opgelegd

voor de aanleg van de afvóedeidingên. Bij het verlijden van dê acrte zel dêze erfdienstbaarheid opgenomen worden. Dit VaaA zdl ten allen tiJde

vrïgêhoudên worden van private constructiês en toegankelijk zijn voor openbare nutsbêdrilven.
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