
PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN  ‘EVERSEL’ 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN JULI 2010 

 

 

     

 

 

TECHNUM – TRACTEBEL ENGINEERING NV - AFDELING RUIMTELIJKE PLANNING HASSELT 63-36430 

  



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  2 

 

COLOFON 

 
 

Opdrachtgever: 

Gemeente Heusden-Zolder 

Dienst Ruimtelijke Ordening: 011 80 80 87 

Contactpersoon: Els Jennen  

 

Data: 

 schetsontwerp:  14.05.07 / 15.09.08 

 voorontwerp: 12.06.2009 

 plenaire vergadering: 09.07.2009 

 ontwerp: 03.02.2010 

 openbaar onderzoek: 19.04.2010 – 18.06.2010 

 definitief ontwerp: 09.07.2010 

 

Opgesteld door: 

TECHNUM Afdeling Ruimtelijke Planning Hasselt 

Ilgatlaan 23   3500 Hasselt 011 28 86 00 

Projectteam: 

 Vera Peeters, ruimtelijk planner 

 Christel Verheyen 

 Anita Jaspers 

 Esther Jacobs 

 Liesbet Mullens 

 



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  3 

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER 

  

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (GEMRUP) ‘EVERSEL’ 

Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Hasselt, 09 juli 2010 

 

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

 

Vera Peeters, Ruimtelijk Planner opgenomen in het register BVR 05/05/2000, gewijzigd 07/07/2000, 07/11/2003, 23/04/2004, 23/06/2006 

 

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 18.03.2010 

  

De Secretaris, De Voorzitter van de gemeenteraad 

  

  

  

  

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd van 19.04.2010 tot 18.06.2010 

De Secretaris, De Burgemeester 

  

  

  

  

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van  

De Secretaris, De Voorzitter van de gemeenteraad 

  

  

  

  

 



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  4 

 



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  5 

0  INHOUDSTAFEL 

0 INHOUDSTAFEL 5 

1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN 7 

GRENS VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN „EVERSEL‟ 7 

BESTAANDE TOESTAND 7 

BEPLANTINGEN 7 

PUBLICITEIT 7 

NUTSVOORZIENINGEN 7 

WERKEN EN HANDELINGEN 7 

INTEGRAAL WATERBEHEER 7 

ALGEMEEN ARCHITECTONISCH VOORKOMEN 8 

AFSLUITINGEN 8 

TERMINOLOGIE 9 

2 BIJZONDERE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN PER ZONE 13 

CATEGORIE 1 WONEN 13 

ART. 1. ZONE VOOR WONEN 13 

ART. 2. ZONE VOOR GEMENGDE BESTEMMINGEN 19 

ART. 3. PROJECTZONE 1 25 

ART. 4. PROJECTZONE 2 28 

ART. 5. PROJECTZONE 3 31 

ART. 6. PROJECTZONE 4 34 

ART. 7. ZONE VOOR TUIN 37 

CATEGORIE 2 BEDRIJVIGHEID 38 

ART. 8. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID 38 

ART. 9. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID – OVERDRUK BUFFER 40 

CATEGORIE 3 RECREATIE 41 

ART. 10. ZONE VOOR SPORT EN SPEL 41 

CATEGORIE 5 BOS 43 

ART. 11. ZONE VOOR BOS – OVERDRUK MEDEGEBRUIK TUINEN 43 

CATEGORIE 6 RESERVAAT EN NATUUR 44 

ART. 12. ZONE VOOR NATUURGEBIED - OVERDRUK MEDEGEBRUIK TUINEN 44 

CATEGORIE 8 LIJNINFRASTRUCTUUR 45 

ART. 13. ZONE VOOR WEGEN 45 

CATEGORIE 9 GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN NUTSVOORZIENINGEN 46 

ART. 14. ZONE VOOR OPENBAAR NUT 46 

ART. 15. ZONE VOOR KERKHOF 47 

ART. 16. ZONE VOOR BUFFER 48 

OVERIGE AANDUIDINGEN 49 

ART. 17. ONTSLUITINGSPUNT 49 

ART. 18. LANGZAAM VERKEERVERBINDING 49 

ART. 19. WAARDEVOLLE BOMEN 50 

ART. 20. ONROEREND ERFGOED 51 

ART. 21. OVERDRUK BESTAAND HANDEL 51 

 

  



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  6 

  



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  7 

1  ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN 

GRENS VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘EVERSEL’ 

Deze grens duidt het gedeelte van het grondgebied aan, onderworpen aan de voorschriften van bijhorend plan. 

BESTAANDE TOESTAND 

De „bestaande toestand‟ is de toestand – activiteiten in een gegeven vorm en omvang – bij het opstellen van het RUP. 

BEPLANTINGEN 

De voorgeschreven beplantingen zullen bestaan uit inheemse bomen en struiken. Het betreft beplanting, of plantengroei, die van nature, spontaan voorkomt bij de fysische omstandig-

heden die zich in deze streek en/of op deze specifieke plaats voordoen.  Deze planten kunnen zowel van autochtone oorsprong zijn, dan wel in het verleden ingevoerd en inmiddels geïn-

tegreerd in het natuurlijk milieu. 

PUBLICITEIT 

De bestaande wetten en reglementen zijn hier van toepassing. 

NUTSVOORZIENINGEN 

Oprichting van openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteitscabines, verdeelkasten, telefooncellen, buswachthokjes, publieke infopanelen mogen in alle bestemmingszones. Deze nuts-

voorzieningen moeten zoveel mogelijk landschappelijk, ruimtelijk en vormelijk in de omgeving geïntegreerd worden, zodat ze niet als storende objecten worden waargenomen. 

Schotelantennes mogen nooit tegen het voorgevelvlak of kopgevelvlak worden aangebracht. Ze mogen ook niet zichtbaar vanaf de openbare weg op een plat dak voorkomen. 

WERKEN EN HANDELINGEN 

Werken en handelingen (heraanleg van terreinen, afbraak en heropbouw van bebouwing,…) in de toekomst dienen te gebeuren met zo weinig mogelijk hinder voor de beschermde land-

schappen en habitatten in de omgeving. Dit door gebruik te maken van de best mogelijke technieken. De mogelijke hinder die ontstaat door de werken (geluidshinder, stofhinder, geur-

hinder,…) dient dus tot een minimum beperkt. Dit betekent dat indien er door omstandigheden toch enige vorm van hinder te verwachten valt men de nodige voorzorgsmaatregelen dient 

te treffen om de hinder te beperken.  

 Deze maatregelen gelden voor zowel werken met impact op korte als op lange termijn. 

INTEGRAAL WATERBEHEER 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.  Artikel 8 van dat de-
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creet luidt: "... de overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren 

aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk 

wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van 

ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd …”. Dit decreet en latere wijzigingen gelden in alle omstandigheden. 

Daken en verharde oppervlakken die onder toepassing vallen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-

voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moet voldaan worden. 

Openbare wegenis, daken en verharde oppervlakken die niet onder toepassing vallen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

Ook voor de bestaande en nieuw aan te leggen openbare wegenis, de eventueel andere bestaande verharde oppervlakte of daken, voor de daken op percelen kleiner dan 3 are, de ver-

harde oppervlakken kleiner dan 200 m² en de andere uitzonderingen die opgenomen zijn in stedenbouwkundige verordening, moet de maximaal mogelijke afkoppeling, infiltratie (niet 

voor vervuild water) en buffering van hemelwater nagestreefd binnen het globale concept van het project. Dit wil zeggen dat een gescheiden stelsel moet aangelegd worden voor nieuwe 

infrastructuur en maximaal wordt nagestreefd voor bestaande infrastructuur. Indien geen hergebruik van regenwater mogelijk is, wordt in eerste instantie de maximale infiltratie van 

hemelwater vooral afkomstig van dakwater beoogd, afhankelijk van de infiltratiecapaciteit van de grond en in tweede instantie de eventuele infiltratie of buffering van hemelwater afkom-

stig van andere verharde oppervlakken. De normen voor infiltratie en buffering zijn minimaal de normen zoals beschreven in de Code van goede praktijk voor het aanleggen van riolerin-

gen (omzendbrief 16 juli 1996). 

 

Het aanleggen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is verplicht en wordt toegelaten in alle bestemmingszones. Het hemelwater moet in eerste instantie zo veel als 

mogelijk herbruikt worden. Hiertoe dienen de nodige voorzieningen getroffen te worden bij het oprichten van de gebouwen. 

Bij de aanleg van nieuwe structuren zal steeds gekozen worden voor open waterstructuren zoals grachten of wadi‟s, tenzij dit omwille van redenen eigen aan de locatie niet mogelijk is. 

Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst op te vangen, om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering 

van het infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan worden van een terugkeerperiode van de overloop van minimaal 10 jaar. 

ALGEMEEN ARCHITECTONISCH VOORKOMEN 

De architectuur van alle nieuwbouw zal waardig, eenvoudig en kwaliteitsvol zijn. Iedere constructie of groep constructies dient op architecturaal gebied in harmonie te zijn met de omge-

ving en tevens op zichzelf een harmonisch geheel te vormen o.a. door gepast gebruik van de aard en de kleur van de materialen, vormgeving en volume. 

Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze 

onderling een samenhorend geheel vormen. 

AFSLUITINGEN 

Vegetatieve afsluitingen: Hagen, struiken en bomen, allen bij voorkeur inheems. 

Niet-vegetatieve afsluitingen: Draad met metalen of houten palen al dan niet met klimopbegroeiing, muur in metselwerk, houten panelen.  

Betonplaten en metalen – en PVC – panelen zijn niet toegelaten. 

Materialen: Alle materialen, kleuren en vormen van de afsluitingen dienen in harmonie te zijn met de aanpalende gebouwen en/of de omgeving en met het straat-
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beeld. Desbetreffend kan niet verwezen worden naar bestaande afsluitingen die door hun materiaal, kleur of vormgeving de harmonische samenhang 

van het straatbeeld in het gedrang brengen. 

Vrijliggende perceelsgrenzen: Afsluitingen tussen twee bebouwde of nog te bebouwen terreinen mogen op de perceelsgrens geplaatst worden, indien de aanpalende eigenaar hiermee 

akkoord is. De hoogte mag de 2.20m niet overschrijden. Een muur in metselwerk en houten panelen zijn toegelaten tussen en achter de gebouwen tot 

maximum 6m achter de achtergevel van het hoofdgebouw. 

Bij gebrek aan akkoord, kan de afsluiting tegen de perceelsgrens geplaatst worden wanneer het niet-vegetatieve afsluiting betreft. Een muur in met-

selwerk en houten panelen zijn niet toegestaan. Vegetatieve afsluitingen worden geplaatst op 0.50m van de perceelsgrens.De maximale hoogte be-

draagt in alle gevallen 2.20m. 

Mandelige perceelsgrenzen: Bij halfopen en gesloten bebouwing mogen niet-vegetatieve afsluitingen worden ingeplant over een afstand van 6.00m te meten vanaf de achtergevel 

van de bebouwing.  Deze afsluitingen mogen op de perceelsgrens geplaatst worden, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is. Bij een gebrek 

aan akkoord, kan de afsluiting tegen de perceelsgrens geplaatst worden wanneer het een niet-vegetatieve afsluiting betreft. Een vegetatieve afsluiting 

wordt geplaatst op 0.50m van de perceelsgrens. De maximale toegelaten hoogte bedraagt in alle gevallen 2.20m. Zijdelingse perceelsgrenzen, verder 

dan 6.00m gelegen van de achtergevel, worden beschouwd als vrijliggende perceelsgrenzen. 

Afsluitingen langs het open-

baar domein: 

Afsluitingen langs het openbaar domein kunnen op minimum 0.50m van de rooilijn geplaatst en mogen de maximum hoogte van 2.00m boven het peil 

van de as van de voorliggende weg niet overschrijden, tenzij anders aangegeven in de bijzondere bepalingen per zone. Een muur in metselwerk of hou-

ten panelen is niet toegestaan. 

Uitzonderingen: Bij specifieke ruimtelijke situaties of omwille van de verkeersveiligheid kunnen steeds beperkingen in hoogte worden opgelegd. 

Voor afsluitingen langs gewestwegen zijn de richtlijnen en bepalingen van de beherende instantie van toepassing. 
 

TERMINOLOGIE 

Bebouwingsindex (B/T): De bebouwingsindex is de verhouding van het geheel van de bebouwde oppervlakte en/of overdekte terreinoppervlakte op de totale terreinoppervlakte 

van alle percelen die deel uitmaken van de betreffende zone. 

Bedrijf: Een bedrijf kan gezien worden als de materiële uiting van een economische activiteit.  Een bedrijf is het gebouw of de „inrichting‟ (cf. bijv. milieude-

creet) waarin een bepaalde economische activiteit wordt uitgeoefend.  Hiertoe behoren werkhuizen, alsook de bijhorende kantoor - en winkelruimten en 

opslagplaatsen.   

Beplantingsplan:  Plan dat de krachtlijnen van de beplanting op een perceel aangeeft en dus de hoogstammige bomen, de zones voor hoge en lage beplanting en de te 

verharden delen situeert. 

Bijgebouw: Vrijstaand opgericht gebouw dat niet beantwoord aan de voorschriften van het hoofdgebouw.  Gebouwen die enkel met een muur verbonden zijn met 

het hoofdgebouw worden beschouwd als bijgebouw. 

Bouwdiepte: De bouwdiepte is de buitenwerks gemeten afstand tussen de voorgevel en de achtergevel. 

Bouwhoogte:  Hoogte van een bouwwerk, die indien niet anders is aangeduid, wordt gemeten vanaf de as van de voorliggende weg tot de bovenkant van de dakrand 

of de kroonlijst. 

Bouwlaag: Indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven elkaar in een gebouw, te rekenen vanaf de as van de weg.  De hoogte van één bouwlaag 
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bedraagt maximum 3m, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen.  Indien deze meer dan 3m bedragen, worden ze als dubbel meegerekend.  

Een bouwlaag is niet noodzakelijk gelijk aan een aparte wooneenheid, tenzij duidelijk in de bepalingen per zone vermeld staat dat meerdere wooneen-

heden per bouwvolume zijn toegelaten. 

- De 1° bouwlaag komt overeen met de gelijkvloerse vertrekken. 

- De 2° bouwlaag komt overeen met de vertrekken op de 1° verdieping, enz.. 

Bouwlijn:  Lijn waarop een gevel van een gebouw (hoofdgebouw en/of aanhorigheid) is of moet worden opgericht. 

Bouwzone: Zone die over haar gehele oppervlakte onder bepaalde bouwvoorschriften voor bebouwing in aanmerking komt. 

Bruto-vloeroppervlakte (V): Omvattend de gemeten oppervlakte (buitenomtrek) van alle bovengrondse bouwlagen van een gebouw, eventueel vloeren in het dak ingerekend voor 

zover er een vrije hoogte van 2m boven aanwezig is.  (Delen van) bouwlagen, met uitzondering van traphallen, met een vrije hoogte van meer dan 5m 

worden als dubbel meegeteld.  De kelderverdieping en niet – overdekte terrassen worden niet meegerekend. 

Buitenruimte: Zone voor tuinen, terrassen en patio‟s op gelijkvloers en verdieping. 

Carport:  Overdekte oppervlakte maar met open of halfopen wanden, geschikt voor het stallen van voertuigen. 

Lichte constructie:  Elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal, dat rechtstreeks of onrechtstreeks vast met de grond verbonden is, en waarin 

geen inwendige, afgeschermde ruimten aanwezig zijn. 

Dakkapel:  Een uit het dakvlak uitgebouwd venster voorzien van een eigen dakkap. 

Dakrand (kroonlijst):  Bovenafwerking van een gevel waar deze de dakvlakken snijdt (deksteen, kroonlijst, goot, …). 

Diensten en vrije beroepen: Onder diensten en vrije beroepen wordt verstaan: gebouw of gedeelte van een gebouw dat gebruikt wordt voor dienstverlenende of administratieve ac-

tiviteiten met een “open-deur” karakter of loketfunctie en met een frequent publiek bezoek vb. een zelfstandig kantoor (verzekering, boekhouder), kap-

salon, schoonheidsinstituten, manicuur – en pedicuursalons, een zelfstandig beroep, publiek of private socio - culturele informatiekantoren, bankfilialen.   

Gabarit:  Een opgegeven denkbeeldige lijn in de langsdoorsnede van een perceel waarbinnen de voorziene bebouwing in haar geheel, enkel met uitzondering van 

antennes, schouwen en verluchtingspijpen, moet passen.  Ook liftkokers, technische lokalen, dakkapellen, balkons en dergelijke moeten binnen het ga-

barit vallen. 

Garage:  Bijgebouw of carport die geschikt is voor het stallen van 1 of meerdere auto‟s met uitsluiting van enig bedrijf. 

In een gebouw opgenomen ruimte die geschikt is voor het stallen van 1 of meerdere auto‟s met uitsluiting van enig bedrijf. 

Gebouw:  Een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte. 

Gebogen dak: Dak dat een gebouw afdekt onder een bepaalde curve vertrekkende aan de dakrand, al dan niet op symmetrische wijze en uitgevoerd in met daarvoor 

geschikte materialen, zoals bvb zink.  Het hoogste punt van de boog wordt als nokhoogte beschouwd. 

Gesloten bebouwing: (en geschakelde bebouwing)  Bebouwingswijze waarbij gebouwen langs beide zijden, met scheidsmuren, (gedeeltelijk) worden geplaatst op de gemeen-

schappelijke zijgrens van de percelen.  De uiteinden van de reeks moeten als kopgevels esthetisch verantwoord afgewerkt worden. 

Gegroepeerde bebouwing: Bebouwingswijze waarbij kleine groepen van aaneensluitende gebouwen van elkaar gescheiden worden door bouwvrije zijtuinstroken.  Gegroepeerde 

bebouwing bestaat uit twee halfopen bebouwingen (aan het begin en einde) en een of enkele tussengelegen gesloten bebouwingen.  

Gekoppelde bebouwing: Bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebouwen (gedeeltelijk) worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, al dan 

niet op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen.  Gekoppelde bebouwing is een bijzondere situatie van halfopen en gegroepeerde 
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bebouwing. 

Grens der bestemmingszone: Is de lijn die de grens aangeeft tussen twee verschillende bestemmingszones. 

Halfopen bebouwing: Bebouwingswijze waarbij minstens één zijgevel van maximum 2 aaneensluitende gebouwen opgericht is op of tegen de perceelsgrens en waarvan de 

vrijstaande zijgevels afgewerkt worden als kopgevels.. 

Handel: Onder handel – winkelbedrijf wordt verstaan: elke publieke of private dienstverlening met een “open-deur” – karakter en met een frequent publiek be-

zoek.  

Harmonisch of in harmonie (zoals in harmonische samenhang, op harmonische wijze aansluiten op)  Het aangepast zijn van gebouwen aan elkaar en aan hun omgeving (qua vorm, 

structuur, afmetingen, verdeling van gevelvlakken, volume, materiaal, …), om te komen tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel.  Daar 

waar ruimtelijk verantwoord kunnen op een bewust doordachte en stedenbouwkundig verantwoorde manier bepaalde accenten gelegd worden. 

Hellend dak:  Dak dat een gebouw afdekt onder een helling die hoger is dan 10°. 

Herstellingswerken: Bouwwerken die worden uitgevoerd aan bestaande gebouwen of constructies om deze in een goede staat te houden of terug te brengen, zonder dat de 

aard en de vorm ervan wordt veranderd.  Instandhoudingswerken zijn preventieve herstellingswerken om een gebouw of constructie in goede staat te 

houden. 

Hoofdbestemming: De aangeduide hoofdbestemming is een verplichte bestemming zowel in bestaande als in nieuwe gebouwen.  In principe beslaat de hoofdbestemming 

minimaal 50% van de vloeroppervlakte per perceel.  Indien hiervan afgeweken wordt, zal dit aangegeven worden in het betreffende bebouwingsvoor-

schrift. 

Hoofdgebouw: Deel van een gebouw dat zich door zijn functie als dusdanig manifesteert ten opzichte van het openbaar domein en in een zone voor hoofdgebouwen 

gelegen is.   

Horeca: Onder horeca wordt hier verstaan: hotel, restaurants en cafés. 

Kantoren: Ruimten die in hoofdzaak gebruikt worden voor bezoldigde hoofdarbeid, dienstlokalen inbegrepen.  Kleine kantoorruimten ten behoeve van een winkel 

of een ambachtelijk bedrijf worden als een onderdeel van deze functies beschouwd. 

Lessenaardak: Schuin dak, gevormd door slechts één hellend dakvlak en een gevelvlak.   Het hoogste punt van het hellend dakvlak wordt als nokhoogte beschouwd. 

Mandelige perceelsgrenzen: Het betreft een zijdelingse perceelsgrens waarop een deel hiervan een mandelige muur van een halfopen of gesloten bebouwing kan worden geplaatst. 

Meergezinswoning: Elk gebouw, anders dan een eengezinshuis, dat meer dan één woning bevat (appartementsgebouwen en gebouwen met collectieve woningen). 

Nabootsende materialen: Onder nabootsende materialen wordt verstaan: nepgevelsteenplaten waaronder roofings die de textuur van gevelsteen nabootsen, PVC-planchetten. 

Recent ontwikkelde betonprodukten met uitzicht van natuursteen vallen hier niet onder. 

Open bebouwing: Bebouwingswijze waarbij de beide afgewerkte zijgevels van een gebouw op een minimum afstand van de zijperceelsgrenzen zijn geplaatst. Hierbij kan 

enkel vrijstaande bebouwing voorkomen. 

Open bebouwing op de per-

ceelsgrens 

Bebouwingswijze waarbij één van beide afgewerkte zijgevels van een gebouw tegen de zijperceelsgrens wordt geplaatst. In de regel is dit de meest 

noordgerichte zijgevel.  Hierbij kan enkel vrijstaande bebouwing voorkomen. 

Plat dak: Dak dat een gebouw afdekt onder een helling die lager is dan 10°, eventueel ook als dakterras uit te bouwen.  De privacy van de naburige panden moet 

gerespecteerd worden. 

Rooilijn: De grens tussen het perceel (privaat) en het openbaar domein. 
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Straatbeeld: Voorkomen van de bebouwde omgeving als begrenzing van het openbaar domein, zowel straat als plein.  Zichten op aanpalende straten en pleinen be-

horen hier eveneens toe. 

Terras: Buitengedeelte (insprong en/of uitsprong) van een gebouw met verblijfsfunctie, toegang hebbend tot een vertrek van het gebouw.  Het terras kan 

eveneens een balkon of een dakterras zijn, dat al dan niet als een daktuin wordt ingericht.  Iedere woongelegenheid moet minimum over één terras be-

schikken, met een minimum oppervlakte van 10.00 m², met een bruikbare diepte van minimum 2.00m.  De bruikbaarheid van deze terrasruimte staat 

voorop.  Ook moet bij de inrichting en de plaats van het terras rekening worden gehouden met het handhaven van de privacy van alle naburige bewo-

ners. 

Verdieping: Indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf de bovenkant van de gelijkvloerse bouwlaag. 

Vloeroppervlakte: De gemeten oppervlakte (buitenomtrek) van één bouwlaag die voor bewoning in aanmerking komt en zo uitgerust wordt.  Niet – overdekte terrassen 

worden niet meegerekend. 

Vloerindex (V/T): Dit is de verhouding van de bruto-vloeroppervlakte (V) van een gebouw, inclusief vloeroppervlakte van dakvolume met minimum een vrije hoogte van 

2m en exclusief niet – overdekte terrassen, op de totale terreinoppervlakte van alle percelen die deel uitmaken van de betreffende zone.   

Bouwlijn: Lijn waarop een gevel van een gebouw, hoofdgebouw is, kan of moet worden opgericht.  Deze lijn kan variabel zijn of verplicht samenvallen met de 

rooilijn. 

Verharding: Verharding kan gesloten verharding, half - verharding of open verharding zijn. Gesloten verhardingen zijn asfalt, klinkers of beton. Betonverharding is 

niet toegestaan. Half - verhardingen zijn: steenslag, grind, dolomiet, puin. Puin is niet toegelaten. Zij zijn waterdoorlatend. Open - verhardingen be-

staan uit ongebonden grofkorrelig materiaal. Dit is waterdoorlatend. 

Voorgevelzone (voortuin): Strook gelegen tussen de voorgevel en de rooilijn. 

Vrijliggende perceelsgrenzen: Het betreft een zijdelingse of achterliggende perceelsgrens waarop geen mandelige constructie is opgericht. 

Wonen:  Verblijven van personen in één – of meergezinswoningen, of/en in de vorm van appartementen, gemeenschap of studio‟s. 

Zadeldak: Hellend dak, gevormd door twee nagenoeg gelijkhellende dakvlakken. 

Zijtuin: Strook gelegen tussen de zijgevel en de laterale perceelsgrens. 
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TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

2  BIJZONDERE BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN PER ZONE 

CATEGORIE 1 WONEN 

ART. 1. ZONE VOOR WONEN 

 

 

Zone voor 

wonen 

 

Wonen is de hoofdbestemming, dit houdt in dat minimum 50% van de 

totale vloeroppervlakte een woonbestemming heeft. 

 

Maximaal 1 wooneenheid per theoretisch perceel. 

 

 

 

 

Overdruk: bestaande handel. 

Gebiedscategorie 

 

 Hoofdbestemming 

= wonen, minimum 

50% 

 Maximaal 1 woon-

eenheid per theo-

retisch perceel 

Mogelijke nevenbe-

stemming = be-

staande handelsza-

ken, nieuwe zijn niet 

toegelaten, diensten 

met of zonder loket-

functie, vrije beroe-

pen, openbare nuts-

functies. De neven-

bestemmingen mo-

gen niet hinderlijk 

zijn voor het wonen. 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze gebieden zijn bestemd voor wonen, minimum 50% van de vloeropper-

vlakte per perceel. Maximaal één wooneenheid per theoretisch perceel. 

Als nevenbestemming zijn toegelaten: bestaande handelszaken (geen nieuwe), 

diensten met of zonder loketfunctie, vrije beroepen, openbare nutsfuncties. 

 

In de zone met de overdruk bestaande handel, kunnen de bestaande volu-

mes, afwijkend van onderstaand voorschriften in stand gehouden worden,  

eventueel heropgericht worden en beperkt uitbreiden. Dit wil zeggen een uit-

breiding met maximaal 20% van de bestaande bebouwde oppervlakte op het 

ogenblik van de goedkeuring van dit RUP en dit op voorwaarde dat binnen de 

zone voor wonen  aangeduid op het grafisch plan mogelijk is. 

   Bouwvorm 

Half open en open bebouwing. 
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ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Zone voor 

wonen 

 

 

 

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. 

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met het open-

baar domein, de omliggende kavels/woningen. 

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruci-

aal en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

 

 Architecturale uitgangspunten 

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen 

die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruik-

te materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, begla-

zing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie met 

de omgeving. Het gebruik van nabootsende materialen en kunststofpanelen 

is enkel in accenten toegelaten. De aanleg van groendaken en daktuinen is 

toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbou-

wende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Tijde-

lijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelma-

terialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander 

duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch 

geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, 

maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 

gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te ko-

men. 

Indien op het gelijkvloers een handelsfunctie wordt voorzien dient er voldoende 

aandacht geschonken te worden aan de toegangen tot de woonfunctie. De wo-

ningen moeten rechtstreeks ontsloten worden vanaf het openbaar domein met 

een voldoende brede toegang. Ook intern moeten de woningen vlot bereikbaar 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minimale en maxima-

le perceelsbreedte 

Perceelsbreedte 

Halfopen bebouwing: min 9.00m, max 15.00m 

Open bebouwing: min 15.00m, max 18.00m 

Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval van bestaande percelen. 

Samenvoeging van 2 percelen is toegelaten op voorwaarde dat de oorspronke-

lijke perceelsverdeling herkenbaar blijft in de gevelgeleding en het aantal 

wooneenheden overeenstemt met het aantal dat zou gerealiseerd kunnen wor-

den bij de strikte toepassing van de voorschriften. Het aantal toe te laten 

wooneenheden wordt in geval van samenvoeging bepaald door de theoretische 
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TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Zone voor 

wonen 

 

 

toepassing van de verkavelingsvoorschriften met een maximum van één woon-

eenheid per theoretisch perceel. 

 

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.00m. 

 

Maximaal 2 bouwla-

gen 

Geen woongelegen-

heden onder dak 

Bouwhoogte 

 hoofdgebouw: max 2 bouwlagen 

 meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag 

Slechts één laag mag in het dakvolume ingericht worden, enkel voor private 

lokalen van de woongelegenheden, zoals slaapvertrekken en sanitaire ruimten, 

... 

   

Bouwdiepte 

 

Bouwdiepte (hoofdgebouw + meerdiepte op het gelijkvloers) 

 in harmonie met de aanpalende bebouwing 

 gelijkvloers: max. 17.00m 

 verdieping: max. 12.00m 

  

 bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk reke-

ning gehouden worden met de kwaliteit van de bestaande ruimte-

lijke structuur. Er moet gestreefd worden naar het behoud en de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein, 

van de omliggende percelen en van het eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke 

omgeving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, 

vormgeving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel 

vormen). 

 alle constructies worden zoveel als mogelijk aan de straatzijde in-

geplant, met het oog de optimale vrijwaring van de open ruimte in 

de binnengebieden. 

 

Inplanting vooraan 

op de percelen 

 

Inplanting 

 Voorgevel 

o op minimum 4.00m en maximum 10.00m vanaf de rooilijn 

o in harmonie met de bebouwing in de omgeving, waarbij de woonkwali-

teit van de aangrenzende percelen bepalend is 

o in geval van twee of meer aaneengesloten volumes is een maximale 

verspringing van 2.00m van de voorgevel toegestaan 

 Zijgevel 

o gemene gevel: tegen de perceelsgrens  

o open gevel: op min. 3.00 m van de perceelsgrens 

 Voor bestaande gebouwen kunnen afwijkingen op de inplanting toegestaan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

  

Dakvorm vrij 

 

 

 

 

Dakvorm 

 hoofdgebouw: 

o dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. In geval van half-

open bebouwing dient de dakvorm op elkaar afgestemd te worden. 

o met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 5.50m 

boven de dakrand 
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TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Zone voor 

wonen 

Bij plat dak bijko-

mende bouwlaag 

mogelijk 

 

o bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht worden binnen het 

maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en 

max. nokhoogte van 5.50m boven de dakrand. De bijkomende bouw-

laag wordt eveneens plat afgedekt. 

o Afgeknotte daken zijn niet toegestaan. De afgeknotte hoogte kan niet 

als nok beschouwd worden. 

 meerdiepte op het gelijkvloers: 

o dakvorm vrij, in harmonie met het hoofdgebouw 

o met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 3.00m 

boven de dakrand 

   

Elke wooneenheid 

beschikt over een 

eigen private buiten-

ruimte met een op-

pervlakte van mini-

mum 10.00m² 

Private buitenruimte bij woningen  

Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte aansluitend bij de 

woning kunnen beschikken. Minimale oppervlakte van 10.00m² per wooneen-

heid. Dit kan onder de vorm van tuinen, terrassen of patio‟s. De lengte van de 

kleinste zijde bedraagt in alle gevallen minimum 2.00m. 

Terrassen, ondersteunend aan de woonfunctie worden op verdieping aan de 

voorgevelzijde steeds inpandig voorzien. Aan de achtergevel worden ze over 

minimum 1/3 van de diepte inpandig ingericht. De uitsprong bedraagt maxi-

maal 2.00m, met een uitzondering voor terrassen die ingericht worden op het 

dak van een onderliggende bouwlaag.  

De effectief bruikbare buitenruimtes worden ingericht als aangename verblijfs-

plek ter ondersteuning van de woonfunctie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Losstaande bijge-

bouwen toegelaten 

 

Bijgebouwen (=losstaande gebouwen) 

 Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is toege-

laten, voor zover zij de bestemming van de zone niet schaden. Onder bijge-

bouwen wordt verstaan: gebouwen in de vorm van bergingen (tuinmateriaal, 

houtopslag), stallingen (vb. kippen, honden, schapen,…), carports en gara-

ges. Losstaande bijgebouwen zijn dus qua bestemming complementair aan 

het hoofdgebouw en vormen er architecturaal één geheel mee. Zij worden 

met gelijkwaardige materialen afgewerkt. Bijgebouwen kunnen voorzien 

worden in de achtergevelzone en eventueel in de zijgevelzone. De eventuele 
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ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Zone voor 

wonen 

bebouwing in de zijgevelzone is ondergeschikt aan het hoofdvolume en kan 

een schakel vormen met de bebouwing op het aangrenzende perceel. 

 Inplanting: 

o ofwel minimum 2.00m van de perceelsgrenzen  

o ofwel op de perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van de aangrenzen-

de eigenaar 

o garages of autostandplaatsen worden binnen 1 perceel gegroepeerd 

voorzien. Nieuwe garages worden ingeplant binnen de 40m, gemeten 

vanaf de rooilijn.  

 Bouwvolume: 

o de globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt tot 10% van de 

zoneoppervlakte per perceel, met een maximum van 60m²  

o de maximum hoogte bedraagt 3m tot bovenkant dakrand 

o de maximum nokhoogte bedraagt 4.50m 

 Dakvorm 

o dakvorm is vrij 

o gekoppelde bijgebouwen zijn van éénzelfde dakbedekking voorzien  

 Materialen 

o hetzelfde materiaal als voor het hoofdgebouw 

o andere, esthetisch verantwoorde materialen, bij voorkeur hout, beton-

platen zijn niet toegelaten 

   

Niet bebouwde ruim-

te wordt ingericht als 

tuin 

Verhardingen zijn 

toegestaan 

Beplanting verplicht 

 

Niet - bebouwde zone 

 Voorgevelzone (voortuin): 

o De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als tuinzone 

o Een beplanting is verplicht 

o Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende materialen 

 Achtergevelzone en zijgevelzone: 

o De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als tuin 

o Een beplanting is verplicht 

o Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende materialen. 

 In geval van een zuivere woonfunctie worden verhardingen toege-
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staan onder andere i.f.v. tuinpaden en terrassen. Zij worden tot een 

minimum beperkt. De niet bebouwde zone is een privé groeninrichting 

horende bij de woonfunctie. 

 In geval van een toegestane nevenbestemming worden, naast de 

verhardingen ingeval van een woonfunctie, ook verhardingen toege-

staan voor de goede werking van de nevenbestemming.  

 In de voor- en zijgevelzones is de plaatsing van goederen, afval, wrakken, 

containers en dergelijke verboden. 
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ART. 2. ZONE VOOR GEMENGDE BESTEMMINGEN 

 

 

Zone voor 

gemengde 

bestem-

mingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdbestemming in de zone is wonen met een minimum van 25% 

van de totale vloeroppervlakte, handel, horeca en openbare nutsfunc-

ties.  

Voor zover deze functies behoren tot de normale uitrusting van de 

woonomgevingen en geen hinder vormen voor de normale woonkwali-

teit. 

Ambachtelijke bedrijvigheid: de toegelaten activiteiten hebben een „lo-

kaal‟ karakter en veroorzaken „geen‟ hinder voor de omgeving. D.w.z. 

bedrijven die door de aard van hun activiteiten een belangrijke ver-

keersdruk, water-, bodem- en luchtverontreiniging, geluidshinder, stof-

hinder, stank, trillingen, stralingen en/of een verhoogd brandgevaar 

veroorzaken zijn niet toegelaten. 

 

Maximaal 2 wooneenheden per theoretisch perceel. 

 

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. 

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met het open-

baar domein, de omliggende kavels/woningen. 

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruci-

aal en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie 

 

 

 Bestemming = 

wonen, minimum 

25%, handel, hore-

ca, openbare nuts-

functies, ambach-

telijke bedrijvig-

heid, diensten met 

of zonder loket-

functie, vrije be-

roepen. 

 Maximaal 2 woon-

eenheden per theo-

retisch perceel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze gebieden zijn bestemd voor wonen, de woonbestemming beslaat mini-

mum 25% van de vloeroppervlakte per perceel, maximaal twee wooneenheden 

per theoretisch perceel. Daarnaast zijn volgende bestemmingen toegelaten: 

handel, horeca, openbare nutsfuncties, diensten met of zonder loketfunctie, 

vrije beroepen. Ambachtelijk bedrijvigheid wordt toegelaten op voorwaarde dat 

de activiteiten een lokaal karakter hebben en geen hinder vormen voor de 

woonomgeving. 

Het wonen is een verplichte bestemming, de andere bestemmingen kunnen 

naast wonen alleen of samen toegelaten worden. 

Bouwvorm 

Half open bebouwing, open bebouwing en gesloten bebouwing in groepen tot 

maximaal 4 percelen. 

Architecturale uitgangspunten 

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materia-

len die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de ge-

bruikte materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, be-

glazing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie 

met de omgeving. Het gebruik van nabootsende materialen en kunststofpa-

nelen is enkel in accenten toegelaten. De aanleg van groendaken en daktui-

nen is toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de 

aanbouwende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. 

Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte ge-

velmaterialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een 

ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord archi-

tectonisch geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, 
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Zone voor 

gemengde 

bestem-

mingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogte van één bouwlaag bedraagt in principe 3.00m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimale en maxi-

male perceelsbreedte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal 2 bouwla-

gen 

 

 

 

 

 

 

Maximale bouwdiepte 

 

maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 

gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te ko-

men. 

 Indien op het gelijkvloers een handelsfunctie wordt voorzien dient er vol-

doende aandacht geschonken te worden aan de toegangen tot de woonfunc-

tie. De woningen moeten rechtstreeks ontsloten worden vanaf het openbaar 

domein met een voldoende brede toegang. Ook intern moeten de woningen 

vlot bereikbaar zijn. 

Perceelsbreedte 

Gesloten bebouwing: min 6.00m, max 9.00m 

Halfopen bebouwing: min 9.00m, max 15.00m 

Open bebouwing: min 15.00m, max 18.00m 

Van deze maatvoering kan afgeweken worden in geval van bestaande percelen. 

Samenvoeging van percelen is toegelaten op voorwaarde dat de oorspronkelij-

ke perceelsverdeling herkenbaar blijft in de gevelgeleding en het aantal woon-

eenheden overeenstemt met het aantal dat zou gerealiseerd kunnen worden bij 

de strikte toepassing van de voorschriften. Het aantal toe te laten wooneenhe-

den wordt in geval van samenvoeging bepaald door de theoretische toepassing 

van de verkavelingsvoorschriften met een maximum van twee wooneenheden 

per theoretisch perceel. 

Bouwhoogte 

 hoofdgebouw: max 2 bouwlagen 

 meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag 

 uitzondering: i.f.v. een nevenbestemming op het gelijkvloers kan de bouw-

hoogte van de meerdiepte op het gelijkvloers max. 4.00m bedragen 

Slechts één laag mag in het dakvolume ingericht worden, enkel voor private 

lokalen van de woongelegenheden, zoals slaapvertrekken en sanitaire ruimten, 

... 

Bouwdiepte (hoofdgebouw + meerdiepte op het gelijkvloers) 

 in harmonie met de aanpalende bebouwing 

 gelijkvloers: 
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Zone voor 

gemengde 

bestem-

mingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk reke-

ning gehouden worden met de kwaliteit van de bestaande ruimte-

lijke structuur. Er moet gestreefd worden naar het behoud en de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein, 

van de omliggende percelen en van het eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke 

omgeving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, 

vormgeving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel 

vormen). 

 alle constructies worden zoveel als mogelijk aan de straatzijde in-

geplant, met het oog de optimale vrijwaring van de open ruimte in 

de binnengebieden. 

 

 

 

 

 

 

Inplanting vooraan 

op percelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakvorm vrij 

 

 

 

 

Bijkomende bouw-

laag toegelaten bij 

plat dak 

 

o i.f.v. zuivere woonfunctie max. 17.00m 

o i.f.v. nevenbestemming op gelijkvloerse verdieping max. 35m, uitslui-

tend in te vullen met een nevenbestemming 

 verdieping: max. 12.00m 

Inplanting 

 Voorgevel 

o op minimum 4.00m en maximum 10.00m vanaf de rooilijn 

o in harmonie met de bebouwing in de omgeving, waarbij de woonkwali-

teit van de aangrenzende percelen bepalend is 

o in geval van twee of meer aaneengesloten volumes is een maximale 

verspringing van 2.00m van de voorgevel toegestaan 

 Zijgevel 

o gemene gevel: tegen de perceelsgrens  

o open gevel: op min. 3.00 m van de perceelsgrens 

 Achtergevel 

o Op minimum 10m van de achterste eigendomsgrens, behalve voor be-

staande bebouwing. Aan bestaande bebouwing zijn alle werken toegela-

ten, uitbreidingen zijn toegelaten binnen de contouren van de voor-

schriften van dit RUP met uitzondering van de bepaling betreffende de 

afstand tot de achterste eigendomsgrens. Deze afstand wordt in dat 

geval bepaald door de bestaande bebouwing. 

Dakvorm 

 hoofdgebouw: 

o dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. In geval van half-

open bebouwing dient de dakvorm op elkaar afgestemd te worden. 

o met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 5.50m 

boven de dakrand 

o bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht worden binnen het 

maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en 

max. nokhoogte van 5.50m boven de dakrand. De bijkomende bouw-

laag wordt eveneens plat afgedekt. 
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Zone voor 

gemengde 

bestem-

mingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke wooneenheid 

beschikt over een 

eigen private buiten-

ruimte met een op-

pervlakte van mini-

mum 10.00m² 

 

 

 

 

 

 

Losstaande bijge-

bouwen toegelaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Afgeknotte daken zijn niet toegestaan. De afgeknotte hoogte kan niet 

als nok beschouwd worden. 

 meerdiepte op het gelijkvloers: 

o dakvorm vrij, in harmonie met het hoofdgebouw 

o met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 3.00m 

boven de dakrand 

Private buitenruimte bij woningen  

Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte aansluitend bij de 

woning kunnen beschikken. Minimale oppervlakte van 10.00m² per wooneen-

heid. Dit kan onder de vorm van tuinen, terrassen of patio‟s. De lengte van de 

kleinste zijde bedraagt in alle gevallen minimum 2.00m. 

Terrassen, ondersteunend aan de woonfunctie worden op verdieping aan de 

voorgevelzijde steeds inpandig voorzien. Aan de achtergevel worden ze over 

minimum 1/3 van de diepte inpandig ingericht. De uitsprong bedraagt maxi-

maal 2.00m, met een uitzondering voor terrassen die ingericht worden op het 

dak van een onderliggende bouwlaag.  

De effectief bruikbare buitenruimtes worden ingericht als aangename verblijfs-

plek ter ondersteuning van de woonfunctie.  

Bijgebouwen (=losstaande gebouwen) 

 Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is toege-

laten, voor zover zij de bestemming van de zone niet schaden. Onder bijge-

bouwen wordt verstaan: gebouwen in de vorm van bergingen (tuinmateriaal, 

houtopslag), stallingen (vb. kippen, honden, schapen,…), carports en gara-

ges. Losstaande bijgebouwen zijn dus qua bestemming complementair aan 

het hoofdgebouw en vormen er architecturaal één geheel mee. Zij worden 

met gelijkwaardige materialen afgewerkt. Bijgebouwen kunnen voorzien 

worden in de achtergevelzone en eventueel in de zijgevelzone. De eventuele 

bebouwing in de zijgevelzone is ondergeschikt aan het hoofdvolume en kan 

een schakel vormen met de bebouwing op het aangrenzende perceel. 

 Inplanting: 

o ofwel minimum 2.00m van de perceelsgrenzen  
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Zone voor 

gemengde 

bestem-

mingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet bebouwde ruim-

te wordt ingericht als 

tuin 

Verhardingen zijn 

toegestaan 

Beplanting verplicht 

 

o ofwel op de perceelsgrens, mits schriftelijk akkoord van de aangrenzen-

de eigenaar 

o garages of autostandplaatsen worden binnen 1 perceel gegroepeerd 

voorzien. Nieuwe garages worden ingeplant binnen de 40m, gemeten 

vanaf de rooilijn. 

 Bouwvolume: 

o de globale oppervlakte van alle bijgebouwen is beperkt tot 10% van de 

zoneoppervlakte per perceel, met een maximum van 60m²  

o de maximum hoogte bedraagt 3m tot bovenkant dakrand 

o de maximum nokhoogte bedraagt 4.50m 

 Dakvorm 

o dakvorm is vrij 

o gekoppelde bijgebouwen zijn van éénzelfde dakbedekking voorzien  

 Materialen 

o hetzelfde materiaal als voor het hoofdgebouw 

o andere, esthetisch verantwoorde materialen, bij voorkeur hout, beton-

platen zijn niet toegelaten 

Niet - bebouwde zone 

 Voorgevelzone (voortuin): 

o De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als tuinzone 

o Een beplanting is verplicht 

o Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende materialen 

 In geval van een zuivere woonfunctie worden verhardingen toege-

staan tot 30%. 

 In geval van een toegestane nevenbestemming worden verhardingen 

toegestaan tot 70%.  

 Achtergevelzone en zijgevelzone: 

o De niet bebouwde zone dient te worden ingericht als tuin 

o Een beplanting is verplicht 

o Verhardingen gebeuren in duurzame waterdoorlatende materialen. 

 In geval van een zuivere woonfunctie worden verhardingen toege-
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staan onder andere i.f.v. tuinpaden en terrassen. Zij worden tot een 

minimum beperkt. De niet bebouwde zone is een privé groeninrichting 

horende bij de woonfunctie. 

 In geval van een toegestane nevenbestemming worden, naast de 

verhardingen ingeval van een woonfunctie, ook verhardingen toege-

staan voor de goede werking van de nevenbestemming.  

 In de voor- en zijgevelzones is de plaatsing van goederen, afval, wrakken, 

containers en dergelijke verboden. 

 



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  25 

TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

ART. 3. PROJECTZONE 1 

 

 

Projectzo-

ne 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De projectzone is gelegen langs de Everselkiezel en wordt omsloten 

door wonen en openbare nutsvoorzieningen. Hoofdbestemming voor 

deze zone is dan ook wonen. Langs de Everselkiezel worden op het ge-

lijkvloers, als nevenbestemming, ook handel, horeca, kantoren, dien-

sten, vrije beroepen, openbare nutsfuncties en gemeenschapsvoorzie-

ningen toegestaan. In het binnengebied zijn enkel vrije beroepen als 

nevenbestemming toegestaan. 

De ontsluiting van de zone voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via de 

Everselkiezel. Daarnaast gaat er bijzondere aandacht naar het langza-

me verkeer. De doorwandelbaarheid van het gebied is in dit geval be-

langrijk gelet op de ligging aansluitend bij de zone voor openbaar nut, 

waarin het ontmoetingscentrum, het speelbos, de kerk en het jeugdhuis 

zich situeren. 

 

Richtdichtheid van 24 wo/ha, wat overeenstemt met 30 wooneenheden. 

Oppervlakte zone 12.600 m² 

 

Architecturale uitgangspunten 

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. 

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waar-

devolle erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende ka-

vels en/of woningen.  

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruci-

aal en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening 

gehouden worden met: 

 de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet ge-

Gebiedscategorie 

 

Hoofdbestemming: 

wonen (eengezins-

woningen of combi-

natie van eengezins-

woningen en meer-

gezinswoningen) 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen langs 

Everselkiezel 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen in het 

binnengebied 

 

 

 

 

 

Architecturale uit-

gangspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Dit gebied is bestemd voor wonen.  

Als nevenbestemming zijn toegelaten ter hoogte van de Everselkiezel: handel, 

horeca, kantoren, diensten met of zonder loketfunctie, vrije beroepen, openba-

re nutsfuncties en gemeenschapsvoorzieningen. 

Als nevenbestemming zijn toegelaten in het binnengebied: vrije beroepen. 

De nevenbestemmingen kunnen enkel op de gelijkvloerse verdieping en mo-

gen niet hinderlijk zijn voor het wonen. 

De aanleg van openbare wegen, pleinen, private buitenruimte, parken, … is 

eveneens toegelaten. 

Bouwvorm 

 In de hele zone: eengezinswoningen in half open, open bebouwing en/of 

open bebouwing op de perceelsgrens 

 Langs de Everselkiezel: eengezinswoningen in half open, open bebouwing 

en/of open bebouwing op de perceelsgrens, gesloten bebouwing in groepen 

tot maximaal 4 percelen of gestapelde woningbouw  

Architecturale uitgangspunten 

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen 

die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruik-

te materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, begla-

zing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie met 

de omgeving. Het gebruik van nabootsende materialen en kunststofpanelen 

is enkel in accenten toegelaten. De aanleg van groendaken en daktuinen is 

toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbou-

wende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Tijde-

lijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelma-

terialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander 
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Projectzo-

ne 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en 

van het eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vorm-

geving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal 2 bouwla-

gen 

Geen losstaande bij-

gebouwen 

 

Dakvorm vrij 

 

 

 

Bijkomende bouw-

laag toegelaten bij 

plat dak 

 

 

Geen woonruimten 

onder dak 

 

 

 

duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch 

geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, 

maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 

gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te ko-

men. 

 Indien op het gelijkvloers een handelsfunctie wordt voorzien dient er vol-

doende aandacht geschonken te worden aan de toegangen tot de woonfunc-

tie. De woningen moeten rechtstreeks ontsloten worden vanaf het openbaar 

domein met een voldoende brede toegang. Ook intern moeten de woningen 

vlot bereikbaar zijn. 

Bouwhoogte 

 max 2 bouwlagen  

Bijgebouwen 

 Er mogen geen bijgebouwen opgericht worden. Bergruimte, tuinberging, 

garages, … dienen voorzien binnen het hoofdvolume. 

Dakvorm 

 Dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. In geval van halfopen 

en/of gesloten bebouwing dient de dakvorm op elkaar afgestemd te worden. 

 Maximale dakhelling van 45° en een maximale nokhoogte van 5.50m boven 

de dakrand 

 Bij plat dak kan één bijkomende bouwlaag opgericht worden binnen het 

maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en max. 

nokhoogte van 5.50m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag wordt 

eveneens plat afgedekt. Eventuele borstweringen worden eveneens voorzien 

binnen het maximale gabarit zoals hiervoor beschreven. 

 In het dakvolume bij  hellende daken mag slechts één laag ingericht worden 

en dit enkel in functie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals 

slaapvertrekken en sanitaire ruimten, … 

 Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.  
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Projectzo-

ne 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure 

Gelet op de eigenheid van de plek en aangezien er bovendien gestreefd 

wordt naar een kwalitatieve invulling van de gebieden, wordt de ont-

wikkeling van de projecten begeleid door een werkgroep van de GE-

CORO. De wettelijk voorziene termijnen voor de behandeling van ste-

denbouwkundige vergunningsaanvragen worden gerespecteerd. 

Om de beoordeling van de projecten te ondersteunen wordt een inrich-

tingsstudie opgemaakt. De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorge-

nomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 

en/of tot de mogelijke realisatie van de rest van het gebied. De inrich-

tingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van 

stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 

de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke proce-

dure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunnings-

aanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of een 

nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

Ontsluiting indicatief 

weergegeven 

 

 

 

Verhardingen 

 

 

Elke wooneenheid 

beschikt over een 

eigen private buiten-

ruimte met een op-

pervlakte van mini-

mum 10.00m² 

 

 

 

 

 

 

Niet bebouwde ruim-

te: openbaar domein 

>< privé 

 

 

Inrichtingsstudie 

Ontsluiting 

De minimale ontsluiting van de zone en de aangrenzende gebieden wordt indi-

catief weergegeven op het grafisch plan. De exacte ligging en afmetingen wor-

den bepaald door de inrichting van de zone. Daarnaast wordt tevens een hoge 

doorloopbaarheid vooropgesteld voor langzaam verkeer. 

Verhardingen 

Verhardingen worden toegestaan. De verharding dient te gebeuren in duurza-

me en waterdoorlatende materialen.  

Private buitenruimte bij woningen  

Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte aansluitend bij de 

woning kunnen beschikken. Minimale oppervlakte van 10.00m² per wooneen-

heid. Dit kan onder de vorm van tuinen, terrassen of patio‟s. De lengte van de 

kleinste zijde bedraagt in alle gevallen minimum 2.00m. 

Terrassen, ondersteunend aan de woonfunctie worden op verdieping aan de 

voorgevelzijde steeds inpandig voorzien. Aan de achtergevel worden ze over 

minimum 1/3 van de diepte inpandig ingericht. De uitsprong bedraagt maxi-

maal 2.00m, met een uitzondering voor terrassen die ingericht worden op het 

dak van een onderliggende bouwlaag.  

De effectief bruikbare buitenruimtes worden ingericht als aangename verblijfs-

plek ter ondersteuning van de woonfunctie.  

Niet bebouwde ruimte 

De niet bebouwde ruimte die niet behoort tot het openbaar domein wordt inge-

richt als groene buitenruimte ten behoeve van de bewoners. Verhardingen in 

functie van paden en terrassen zijn toegelaten, maar worden tot een minimum 

beperkt. 

Realisatie 

Bij vergunningsaanvragen die structurele werken of handelingen beogen wordt 

een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 

voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 

vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 

stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
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Projectzo-

ne 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De projectzone beslaat de site van de oude school. Ze is gelegen langs 

de Everselkiezel en wordt omsloten door wonen. De hoofdbestemming 

is wonen met het oog op het realiseren van kleine wooneenheden voor 

bijzondere doelgroepen, onder andere bejaarden, alleenstaanden, ... 

Als nevenbestemming zijn openbare nutsfuncties, gemeenschapsvoor-

zieningen, diensten zonder loketfunctie en vrije beroepen toegestaan.  

Het inrichtingsvoorstel dat opgenomen is in de memorie van toelichting 

is richtinggevend voor de ontwikkeling van de zone. 

 Oppervlakte zone 2.040 m² 

 Bestaande bebouwing: 378 m² 

 Maximaal te bebouwen oppervlakte: 714 m² 

 Maximaal toegelaten vloeroppervlakte: 1 836 m² 

 

Architecturale uitgangspunten 

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. 

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waar-

devolle erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende ka-

vels en/of woningen.  

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruci-

aal en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening 

gehouden worden met: 

 de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet ge-

streefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en 

van het eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

Gebiedscategorie 

 

Hoofdbestemming: 

wonen (eengezins-

woningen of combi-

natie van eengezins-

woningen en meer-

gezinswoningen) 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen langs 

Everselkiezel 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen in het 

binnengebied:  

 

Architecturale uit-

gangspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Dit gebied is bestemd voor wonen voor doelgroepen.  

Als nevenbestemming zijn toegelaten: openbare nutsfuncties, gemeenschaps-

voorzieningen, sociale functies, diensten zonder loketfunctie en vrije beroepen. 

De nevenbestemmingen kunnen enkel op de gelijkvloerse verdieping en mogen 

niet hinderlijk zijn voor het wonen. 

De aanleg van openbare wegen, pleinen, private buitenruimte, parken, … is 

eveneens toegelaten. 

Bouwvorm 

 eengezinswoningen of meergezinswoningen 

Architecturale uitgangspunten 

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen 

die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruik-

te materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, begla-

zing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie met 

de omgeving. Het gebruik van nabootsende materialen en kunststofpanelen 

is enkel in accenten toegelaten. De aanleg van groendaken en daktuinen is 

toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbou-

wende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Tijde-

lijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelma-

terialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander 

duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch 

geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, 

maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 

gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te ko-

men. 
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Projectzo-

ne 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vorm-

geving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal 2 bouwla-

gen 

 

Geen losstaande bij-

gebouwen 

 

B/T – V/T 

 

 

Dakvorm vrij 

 

 

Bij plat dak bijko-

mende bouwlaag 

toegelaten 

 

 

Geen woonruimten 

onder dak 

 

 

 

Verhardingen 

 

 

Elke wooneenheid 

beschikt over een 

eigen private buiten-

ruimte met een op-

pervlakte van mini-

mum 10.00m² 

Bouwhoogte 

 max 2 bouwlagen  

Bijgebouwen 

Er mogen geen bijgebouwen opgericht worden. Bergruimte, tuinberging, gara-

ges, … dienen voorzien binnen het hoofdvolume. 

Bebouwingscoëfficiënt 

 B/T: 0,35 

 V/T: 0,90 

Dakvorm 

 Dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. 

 Maximale dakhelling van 45° en een maximale nokhoogte van 5.50m boven 

de dakrand 

 Bij plat dak kan één bijkomende bouwlaag opgericht worden binnen het 

maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en max. 

nokhoogte van 5.50m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag wordt 

eveneens plat afgedekt. Eventuele borstweringen worden eveneens voorzien 

binnen het maximale gabarit zoals hiervoor beschreven. 

 In het dakvolume bij hellende daken mag slechts één laag ingericht worden 

en dit enkel in functie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals 

slaapvertrekken en sanitaire ruimten, … 

 Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.  

Verhardingen 

Verhardingen worden toegestaan. De verharding dient te gebeuren in duurza-

me en waterdoorlatende materialen.  

Private buitenruimte bij woningen  

Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte aansluitend bij de 

woning kunnen beschikken. Minimale oppervlakte van 10.00m² per wooneen-

heid. Dit kan onder de vorm van tuinen, terrassen of patio‟s. De lengte van de 

kleinste zijde bedraagt in alle gevallen minimum 2.00m. 

Terrassen, ondersteunend aan de woonfunctie worden op verdieping aan de 

voorgevelzijde steeds inpandig voorzien. Aan de achtergevel worden ze over 
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Projectzo-

ne 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure 

Gelet op de eigenheid van de plek en aangezien er bovendien gestreefd 

wordt naar een kwalitatieve invulling van de gebieden, wordt de ont-

wikkeling van de projecten begeleid door een werkgroep van de GE-

CORO. De wettelijk voorziene termijnen voor de behandeling van ste-

denbouwkundige vergunningsaanvragen worden gerespecteerd. 

Om de beoordeling van de projecten te ondersteunen wordt een inrich-

tingsstudie opgemaakt. De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorge-

nomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 

en/of tot de mogelijke realisatie van de rest van het gebied. De inrich-

tingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van 

stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 

de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke proce-

dure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunnings-

aanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of een 

nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

 

 

 

 

 

 

Niet bebouwde ruim-

te: openbaar domein 

>< privé 

 

 

Inrichtingsstudie 

minimum 1/3 van de diepte inpandig ingericht. De uitsprong bedraagt maxi-

maal 2.00m, met een uitzondering voor terrassen die ingericht worden op het 

dak van een onderliggende bouwlaag.  

De effectief bruikbare buitenruimtes worden ingericht als aangename verblijfs-

plek ter ondersteuning van de woonfunctie. 

Niet bebouwde ruimte 

De niet bebouwde ruimte die niet behoort tot het openbaar domein wordt inge-

richt als groene buitenruimte ten behoeve van de bewoners. Verhardingen in 

functie van parkeren, paden en terrassen zijn toegelaten, maar worden tot een 

minimum beperkt. 

Realisatie 

De projectzone wordt in 1 fase gerealiseerd. 

Bij vergunningsaanvragen die structurele werken of handelingen beogen wordt 

een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 

voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 

vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 

stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
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ART. 5. PROJECTZONE 3 

 

 

Projectzo-

ne 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze projectzone is gelegen op de hoek Everselkiezel – Sint-

Jacobsstraat en wordt omsloten door wonen. Hoofdbestemming voor 

deze zone is dan ook wonen. Langs en gericht naar de Everselkiezel 

worden op het gelijkvloers, als nevenbestemming, ook handel, horeca, 

kantoren, diensten, vrije beroepen, openbare nutsfuncties en gemeen-

schapsvoorzieningen toegestaan. In de Sint-Jacobsstraat zijn enkel 

vrije beroepen toegestaan. 

Richtdichtheid van 40 wo/ha, wat overeenstemt met 12 wooneenheden. 

Indien andere functies dan wonen worden voorzien, dient het aantal 

woningen beperkt te worden in relatie tot het effectieve aandeel wonen 

binnen de zone. 

Oppervlakte zone 2.940 m² 

 Maximaal te bebouwen oppervlakte: 735 m² 

 Maximaal toegelaten vloeroppervlakte: 1 822 m² 

Het inrichtingsvoorstel dat opgenomen is in de memorie van toelichting 

is richtinggevend voor de ontwikkeling van de zone. 

 

 

Architecturale uitgangspunten 

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. 

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waar-

devolle erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende ka-

vels en/of woningen.  

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruci-

aal en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening 

gehouden worden met: 

Gebiedscategorie 

 

Hoofdbestemming: 

wonen (eengezins-

woningen, meerge-

zinswoningen of een 

combinatie van een-

gezinswoningen en 

meergezinswonin-

gen) 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen langs 

Everselkiezel 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen Sint-

Jacobsstraat 

 

 

 

Architecturale uit-

gangspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Dit gebied is bestemd voor wonen.  

Als nevenbestemming zijn toegelaten ter hoogte van de Everselkiezel: handel, 

horeca, kantoren, diensten met of zonder loketfunctie, vrije beroepen, openba-

re nutsfuncties en gemeenschapsvoorzieningen. 

Als nevenbestemming zijn toegelaten ter hoogte van de Sint-Jacobsstraat: 

vrije beroepen. 

De nevenbestemmingen kunnen enkel op de gelijkvloerse verdieping en mogen 

niet hinderlijk zijn voor het wonen. 

De aanleg van openbare wegen, pleintjes, private buitenruimte, terrassen, … is 

eveneens toegelaten. 

Toegelaten bouwvormen 

 eengezinswoningen in gesloten, half open, open bebouwing en/of open be-

bouwing op de perceelsgrens 

 gestapelde woningen 

 een combinatie van de voorgaande twee 

Architecturale uitgangspunten 

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen 

die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruik-

te materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, begla-

zing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie met 

de omgeving. Het gebruik van nabootsende materialen en kunststofpanelen 

is enkel in accenten toegelaten. De aanleg van groendaken en daktuinen is 

toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbou-

wende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Tijde-

lijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelma-

terialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander 
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Projectzo-

ne 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet ge-

streefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en 

van het eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vorm-

geving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal 2 bouwla-

gen 

 

Geen losstaande bij-

gebouwen 

 

Maximale bebou-

wings- en vloerindex 

 

Dakvorm vrij 

 

 

Bij plat dak bijko-

mende bouwlaag 

toegelaten  

 

 

Geen volwaardige 

woningen onder het 

dak  

 

 

 

Verhardingen 

 

duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch 

geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, 

maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 

gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te ko-

men. 

Bouwhoogte 

 max 2 bouwlagen  

Bijgebouwen 

Er mogen geen bijgebouwen opgericht worden. Bergruimte, tuinberging, gara-

ges, … dienen voorzien binnen het hoofdvolume. 

Bebouwingsindex 

 B/T: 0,25 

 V/T: 0,62 

Dakvorm 

 Dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. 

 Maximale dakhelling van 45° en een maximale nokhoogte van 5.50m boven 

de dakrand 

 Bij plat dak kan één bijkomende bouwlaag opgericht worden binnen het 

maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en max. 

nokhoogte van 5.50m boven de dakrand. De bijkomende bouwlaag wordt 

eveneens plat afgedekt. Eventuele borstweringen worden eveneens voorzien 

binnen het maximale gabarit zoals hiervoor beschreven. 

 In het dakvolume bij hellende daken en in de bijkomende bouwlaag in geval 

van platte daken mag slechts één laag ingericht worden en dit enkel in func-

tie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals slaapvertrekken en 

sanitaire ruimten, … 

 Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.  

Verhardingen 

Verhardingen worden toegestaan. De verharding dient te gebeuren in duurza-

me en waterdoorlatende materialen.  
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Projectzo-

ne 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure 

Gelet op de eigenheid van de plek en aangezien er bovendien gestreefd 

wordt naar een kwalitatieve invulling van de gebieden, wordt de ont-

wikkeling van de projecten begeleid door een werkgroep van de GE-

CORO. De wettelijk voorziene termijnen voor de behandeling van ste-

denbouwkundige vergunningsaanvragen worden gerespecteerd. 

Om de beoordeling van de projecten te ondersteunen wordt een inrich-

tingsstudie opgemaakt. De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorge-

nomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 

en/of tot de mogelijke realisatie van de rest van het gebied. De inrich-

tingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van 

stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 

de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke proce-

dure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunnings-

aanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of een 

nieuwe inrichtingsstudie bevatten. 

 

 

Elke wooneenheid 

beschikt over een 

eigen private buiten-

ruimte met een op-

pervlakte van mini-

mum 10.00m² 

 

 

 

 

 

 

Niet bebouwde ruim-

te: openbaar domein 

>< privé 

 

 

 

Inrichtingsstudie 

Private buitenruimte bij woningen  

Elke woongelegenheid moet over een private buitenruimte aansluitend bij de 

woning kunnen beschikken. Minimale oppervlakte van 10.00m² per wooneen-

heid. Dit kan onder de vorm van tuinen, terrassen of patio‟s. De lengte van de 

kleinste zijde bedraagt in alle gevallen minimum 2.00m. 

Terrassen, ondersteunend aan de woonfunctie worden op verdieping aan de 

voorgevelzijde steeds inpandig voorzien. Aan de achtergevel worden ze over 

minimum 1/3 van de diepte inpandig ingericht. De uitsprong bedraagt maxi-

maal 2.00m, met een uitzondering voor terrassen die ingericht worden op het 

dak van een onderliggende bouwlaag.  

De effectief bruikbare buitenruimtes worden ingericht als aangename verblijfs-

plek ter ondersteuning van de woonfunctie. 

Niet bebouwde ruimte 

De niet bebouwde ruimte die niet behoort tot het openbaar domein wordt inge-

richt als groene buitenruimte ten behoeve van de bewoners. Een beplanting is 

verplicht. Verhardingen in functie van paden en terrassen zijn toegelaten, maar 

worden tot een minimum beperkt. Het inrichten van een buitenruimte in functie 

van een andere bestemming dan wonen is in het binnengebied niet toegelaten. 

Realisatie 

Bij vergunningsaanvragen die structurele werken of handelingen beogen wordt 

een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 

voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 

vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 

stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
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ART. 6. PROJECTZONE 4 

 

 

Projectzo-

ne 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De projectzone is gelegen achter de school en sluit aan bij de de wo-

ningen langs de Everselkiezel en de Bovenstraat. Hoofdbestemming 

voor deze zone is dan ook wonen. Als nevenbestemming zijn enkel vrije 

beroepen en diensten zonder loketfunctie toegelaten. 

De ontsluiting van de zone gebeurt via de Sint-Jacobsstraat. Daarnaast 

gaat er bijzondere aandacht naar het langzame verkeer. De doorwan-

delbaarheid van het gebied is in dit geval belangrijk gelet op de ligging 

aansluitend bij de school. Het gebied zal tevens een toegang tot de 

school verzorgen. 

 

Richtdichtheid van 18 wo/ha, wat overeenstemt met 18 wooneenheden. 

De 4 woningen langs uitgeruste weg en 7 woningen in binnengebied-

zuidzijde worden in een eerste fase in de periode 2007-2012 gereali-

seerd. De tweede fase, 7 woningen in het binnengebied – noordzijde, 

wordt gerealiseerd in de periode 2012-2017. 

Oppervlakte zone 10.380 m² 

Het inrichtingsvoorstel dat opgenomen is in de memorie van toelichting 

is richtinggevend voor de ontwikkeling van de zone. 

 

Architecturale uitgangspunten 

Er wordt gestreefd naar een eigentijdse en kwaliteitsvolle architectuur. 

Bij de inplanting, de vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze dient 

niet enkel rekening gehouden te worden met het eigen perceel, maar 

dient men tevens te zorgen voor een kwalitatieve relatie met de waar-

devolle erfgoedelementen, het openbaar domein en de omliggende ka-

vels en/of woningen.  

De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is cruci-

aal en dient te allen tijde gegarandeerd te worden. 

Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening 

Gebiedscategorie 

 

Hoofdbestemming: 

wonen (eengezins-

woningen) 

 

Toegelaten nevenbe-

stemmingen 

 

 

Bouwvorm  

 

 

Architecturale uit-

gangspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Dit gebied is bestemd voor wonen. In het binnengebied maximum 1 wooneen-

heid per perceel. 

Als nevenbestemming zijn enkel vrije beroepen en diensten zonder loketfunctie 

toegelaten. 

De aanleg van openbare wegen, pleinen, private buitenruimte, parken, … is 

eveneens toegelaten. 

Bouwvorm 

 Eengezinswoningen in half open, open bebouwing en/of open bebouwing op 

de perceelsgrens 

Architecturale uitgangspunten 

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame materialen 

die harmonisch inpassen in de omgeving. Voor alle gevels dienen de gebruik-

te materialen zoals gevelmaterialen, dakbedekking, schrijnwerkerij, begla-

zing en buitenschrijnwerk esthetisch verantwoord te zijn en in harmonie met 

de omgeving. Het gebruik van nabootsende materialen en kunststofpanelen 

is enkel in accenten toegelaten. De aanleg van groendaken en daktuinen is 

toegestaan. Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbou-

wende, met materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw. Tijde-

lijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte gevelma-

terialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of in een ander 

duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een verantwoord architectonisch 

geheel vormt met de totaliteit van het bouwvolume.  

 Volumes dienen op een harmonische wijze aan te sluiten enerzijds op elkaar, 

maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van 

gevelvlakken, volume, materiaal, …), om tot een ruimtelijke eenheid te ko-

men. 
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Projectzo-

ne 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehouden worden met: 

 de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet ge-

streefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en 

van het eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vorm-

geving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal 2 bouwla-

gen 

 

 

 

 

Inplanting van ge-

bouwen 

 

 

 

 

 

 

Vooraan op perceel 

 

 

 

 

Dakvorm vrij 

 

 

 

Bij plat dak bijko-

mende bouwlaag 

toegelaten 

 

 

 

Geen losstaande bij-

Bouwhoogte 

 Max 2 bouwlagen  

 meerdiepte op het gelijkvloers: max. 1 bouwlaag 

Slechts één laag mag in het dakvolume ingericht worden, enkel voor private 

lokalen van de woongelegenheden, zoals slaapvertrekken en sanitaire ruimten, 

... 

Inplanting 

 bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening ge-

houden worden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er 

moet gestreefd worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het 

eigen perceel. 

 optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke omgeving 

(dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en mate-

riaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen). 

 alle constructies worden zoveel als mogelijk aan de straatzijde ingeplant, 

met het oog de optimale vrijwaring van de open ruimte in de binnengebie-

den. 

Dakvorm 

 hoofdgebouw: 

o dakvorm vrij, doch in harmonie met de omgeving. In geval van half-

open bebouwing dient de dakvorm op elkaar afgestemd te worden. 

o met een maximale helling van 45° en een max. nokhoogte van 5.50m 

boven de dakrand 

o bij plat dak kan een bijkomende bouwlaag opgericht worden binnen het 

maximale gabarit voorzien voor een hellend dak onder max. 45° en 

max. nokhoogte van 5.50m boven de dakrand. De bijkomende bouw-

laag wordt eveneens plat afgedekt. 

o Afgeknotte daken zijn niet toegestaan.  

Bijgebouwen 

 Er mogen geen bijgebouwen opgericht worden. Bergruimte, tuinberging, 
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ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Projectzo-

ne 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure 

De zone zal gerealiseerd worden door middel van een verkavelingsver-

gunning, waarin de voorschriften van het RUP verder verfijnd worden. 

Gelet op de eigenheid van de plek en aangezien er bovendien gestreefd 

wordt naar een kwalitatieve invulling van de gebieden, wordt de ont-

wikkeling van het project begeleid door een werkgroep van de GE-

CORO. De wettelijk voorziene termijnen voor de behandeling van ste-

denbouwkundige vergunningsaanvragen worden gerespecteerd. 

Om de beoordeling van de projecten te ondersteunen wordt een inrich-

tingsstudie opgemaakt. De inrichtingsstudie geeft aan hoe het voorge-

nomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 

en/of tot de mogelijke realisatie van de rest van het gebied. De inrich-

tingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van 

stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 

de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke proce-

dure voor de behandeling van de aanvragen.  

gebouwen toegelaten 

 

Ontsluiting indicatief 

weergegeven 

 

 

 

Verhardingen 

 

 

Niet bebouwde ruim-

te: openbaar domein 

>< privé 

 

 

Inrichtingsstudie 

 

 

 

 

 

 

garages, … dienen voorzien binnen het hoofdvolume. 

Ontsluiting 

De minimale ontsluiting van de zone wordt indicatief weergegeven op het gra-

fisch plan. De exacte ligging en afmetingen worden bepaald door de inrichting 

van de zone. Daarnaast wordt tevens een hoge doorloopbaarheid vooropge-

steld voor langzaam verkeer. 

Verhardingen 

Verhardingen worden toegestaan. De verharding dient te gebeuren in duurza-

me en waterdoorlatende materialen.  

Niet bebouwde ruimte 

De niet bebouwde ruimte die niet behoort tot het openbaar domein wordt inge-

richt als groene buitenruimte ten behoeve van de bewoners. Verhardingen in 

functie van paden en terrassen zijn toegelaten, maar worden tot een minimum 

beperkt. 

Realisatie 

De zone wordt gefaseerd ontwikkeld.  

Bij de vergunningsaanvragen die de inrichting van deze zone betreffen, wordt 

een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 

voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 

vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 

stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
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TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

ART. 7. ZONE VOOR TUIN 

 

 

Zone voor 

tuinen 

Deze zones beslaan de delen van percelen gelegen op meer dan 50m 

van de rooilijn. Deze gronden maken deel uit van de private tuinen van 

de voorliggende woningen. Gelet op de diepte van de huiskavels, heeft 

deze zone tot doel zones grotendeels bouwvrij te houden. Enkel het 

oprichten van kleinschalige stallingen voor dieren is toegelaten 

Gebiedscategorie 

 

 

Private tuinen 

Bouwvrij met uitzon-

dering van stalling 

voor dieren 

Gebiedscategorie: Wonen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming en inrichting 

Deze zones zijn bestemd voor de inrichting van private tuinen  

Een beplanting in deze zone is verplicht. Verhardingen (o.a. terrassen, tuinpa-

den) dienen te gebeuren in duurzame waterdoorlatende materialen en worden 

in oppervlakte tot een minimum beperkt. 

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is niet toe-

gelaten.  

 

Uitzondering: een stalling voor weidedieren en pluimvee: een stalling is een 

omsloten ruimte dat dient tot het verblijf van weidedieren of pluimvee. Weide-

dieren zijn weidebehoevende, grazende dieren zoals paarden, runderen, scha-

pen, geiten, ezels, enz. De oppervlakte van de stalling wordt beperkt tot max. 

12.00m² met een max. hoogte van 3.00m. Zij wordt opgebouwd uit duurzame 

materialen, bij voorkeur hout. Per huiskavel wordt slechts één stalling toegela-

ten. 
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TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

CATEGORIE 2 BEDRIJVIGHEID 

ART. 8. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID 

 

 

Zone voor 

lokale be-

drijvigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze zone wordt momenteel ingenomen door verschillende bedrijven. 

Doel van deze zone is de bestaande bedrijvigheid verder te laten uitoe-

fenen. 

Er is slechts een uitbreiding van de bestaande bebouwing toegelaten tot 

maximum 10% van de bestaande vloeroppervlakte op het ogenblik van 

de goedkeuring van het rup, zoals aangegeven op het plan bestaande 

toestand. Vervangen van bestaande vloeroppervlakte door nieuwbouw 

is toegestaan. 

 

 

Gebiedscategorie 

 

 

Bedrijvigheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande bebouwing 

met beperkte uitbrei-

ding 

 

Binnen de bestem-

mingszone 

 

 

Gebiedscategorie: Bedrijvigheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 

van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze zone heeft als bestemming „lokale bedrijvigheid‟.  

De volgende bestemmingen zijn in functie van toegelaten: 

hoofdbestemming  werkplaats en/of atelier 

 opslagruimte 

nevenbestemming  kantoor 

 showroom, voor producten die ter plaatse 

geproduceerd, behandeld of bewerkt worden 

 tentoonstellingsruimte in open lucht 

 laad- en losruimte 

 parkeer- en manoeuvreerruimte  

 waterbufferingsinstallaties 

Aard van de bedrijvigheid 

Deze zone is bestemd voor de uitoefening van lokale bedrijfsactiviteiten. 

Seveso-bedrijven zijn niet toegelaten. 

Volume 

Maximaal toegelaten vloeroppervlakte: bestaande vloeroppervlakte + 10%. 

Inplanting van gebouwen 

De bebouwing wordt voorzien binnen de grenzen van de bestemmingszone.  

De voorgevel wordt op minimum 5,00 m van de rooilijn ingeplant. De afstand 

tot de overige perceelsgrenzen is minimaal gelijk aan de hoogte van de dak-

rand met een minimum van 5,00 m. Uitzondering hierop wordt enkel toegela-

ten voor bestaande constructies. Indien deze om eender welke reden verwij-

derd worden dienen de voorschriften van het rup te worden toegepast. 
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ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 

 

Zone voor 

lokale be-

drijvigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulatie en parke-

ren op eigen terrein 

Beplantingsplan 

 

 

Opslag integreren in 

het landschap 

 

 

 

 

 

 

 

Publiciteit toegelaten 

onder voorwaarden 

 

Bouwhoogte 

Dakrandhoogte: max. 8.00m, nokhoogte 10.00m. 

Verhardingen 

De materialen die voor verharding gebruikt worden moeten bij voorkeur water-

doorlatend zijn. Materialen als beton, asfalt, klinkers, ed kunnen toegelaten 

worden indien dit om milieutechnische of stabiliteitsredenen noodzakelijk is. 

Het gebruik van puin en afbraakmateriaal is niet toegelaten.  

Terreininrichting 

Parkeerplaatsen ten behoeve van het personeel worden op eigen terrein voor-

zien. 

Bij elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag die een structurele wijziging 

van de zone tot gevolg heeft, dient een beplantingsplan gevoegd te worden 

voor het bedrijf, met weergave van de plantensoorten, hun aantal en maat. 

Opslag van grondstoffen, afgewerkt en niet afgewerkte materialen in open 

lucht is enkel toegelaten indien dit landschappelijk ingekleed wordt. 

Opslag en storten van afvalstoffen is niet toegelaten. 

Materialen 

De architectuur dient ook wat vorm, aard en kleur der materialen betreft te 

harmoniëren met de omgeving, zodat ze niet opvallen. Het gebruik van esthe-

tisch verantwoorde materialen en eenvormigheid in dit materiaalgebruik staan 

daarbij centraal.  

Publiciteit 

Publiciteit is toegelaten onder volgende voorwaarden: 

 gevelreclame op het bedrijfsgebouw;  

 reclameborden op palen of gelijkaardige steunen; 

 de maximumhoogte voor reclame is in alle gevallen de dakrand van de be-

drijfsgebouwen. 

Het aanbrengen van publiciteits- of uithangborden boven op de daken van de 

gebouwen is verboden. 
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ART. 9. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID – OVERDRUK BUFFER 

 

 

Zone voor 

lokale be-

drijvig-

heid– over-

druk buffer 

 

 

Deze zone wordt gereserveerd voor de inrichting van een buffer tussen 

de woonfunctie en de lokale bedrijfsactiviteiten.  

De overdruk buffer heeft een esthetische en afschermende functie tot 

doel. Teneinde deze functies ten volle te vervullen wordt deze zone 

gekenmerkt door een specifieke inrichting. 

Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting 

een dichte structuur hebben: de buffer is permanent en gelaagd. Per-

manent in die zin dat het een aaneengesloten geheel is. Doorbreken 

van de bufferzone is enkel toegelaten, om toegang tot de zone voor 

lokale bedrijvigheid te realiseren. Deze toegang is op indicatieve wijze 

op het grafisch plan aangegeven. De beplanting is gelaagd in die zin dat 

er verschillende lagen in onderscheiden worden die overgaan in elkaar: 

een bodembedekkende kruidlaag, heestermassieven en hoogstammig 

groen. Slechts op deze manier kan de buffer zijn functie ten volle ver-

vullen.  

De bedrijven staan in voor de aanleg en het beheer. De gemeente zal 

er steeds zorg voor dragen dat de vooropgestelde doelstelling, namelijk 

de afschermende functie ten opzichte van de woningen, wordt gegaran-

deerd. 

 

Gebiedscategorie 

 

 

Buffer  

 

Permanent en ge-

laagd 

 

 

Streekeigen soorten 

 

 

Doorbreken enkel in 

functie van indicatief 

aangegeven ontslui-

ting 

 

Geen bebouwing, 

geen opslag van ma-

terialen, afsluiting 

 

Gebiedscategorie: Bedrijvigheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 

van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze zone heeft als bestemming „buffer‟.  

Inrichting  

Een zone als buffer is verplicht op de aangeduide plaatsen, met de respectieve-

lijke omvang. 

Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dich-

te structuur hebben: de buffer is permanent en gelaagd. De landschappelijke 

waarde van deze zones zal verhoogd worden door het gebruik van inheemse 

soorten, in harmonie met de omringende begroeiing.  

Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. 

De aanleg van één toegang tot de zone voor lokale bedrijvigheid is toegelaten. 

Deze toegang is op indicatieve wijze weergegeven op het grafisch plan en heeft 

een breedte van maximum 7.00m. 

De aanleg van bufferbekkens voor de opvang van hemelwater is in deze zone 

niet toegelaten. 

Alle bebouwing, reclame of stapelen van materialen erin is verboden. Het op-

richten van een afsluiting is mogelijk onder de vorm van een draad- en/of 

haagafsluiting of van een draad met klimplanten. De hoogte ervan is beperkt 

tot 2.20 m. 

Realisatie 

De beplanting in deze zone dient te gebeuren uiterlijk in het eerste plantsei-

zoen dat volgt op de realisatie van de eerste stedenbouwkundige vergunning 

die afgeleverd wordt na de goedkeuring van dit rup. 
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CATEGORIE 3 RECREATIE 

ART. 10. ZONE VOOR SPORT EN SPEL 

 

 

Zone voor 

sport en 

spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gebied is aangeduid voor de inrichting van recreatieve voorzienin-

gen op lokaal niveau. 

 

Ruimtelijke uitgangspunten 

Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen worden volgende ruimte-

lijke uitgangspunten gehanteerd: 

 Optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke om-

geving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vorm-

geving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel vormen). 

 De inrichting van de zone dient als één geheel ontworpen te worden. 

De aanduidingen zoals ontsluiting, groenassen, wandelpaden, par-

keergelegenheid, positionering van de bebouwing, … staan in relatie 

met elkaar. Bij ieder initiatief of bij iedere stedenbouwkundige ver-

gunningsaanvraag moet aangetoond worden dat de inrichting van de 

totale zone niet gehypothekeerd wordt.  

 

Bebouwingscoëfficiënt  

Oppervlakte van de zone: 27.697 m² 

Bestaande bebouwde oppervlakte: 338 m² 

Maximaal mogelijke bebouwde oppervlakte: 830 m² 

 

Bouwhoogte 

In functie van bijzondere activiteiten kan van de maximale bouwhoogte 

afgeweken worden, indien dit voldoende wijze gemotiveerd wordt. De 

vergunningverlenende overheid zal deze aanvragen voor advies voor-

leggen aan de GECORO 

Gebiedscategorie 

 

 

 Een bundeling van 

recreatieve activi-

teiten  

 Beperkte bebou-

wingsmogelijkhe-

den worden voor-

zien  

 Alle randinfrastruc-

tuur nodig voor de 

uitrusting van de 

open lucht terrei-

nen wordt toege-

staan. 

 Voldoende aan-

dacht voor de land-

schappelijke inpas-

sing van infrastruc-

tuur en bebouwing 

in de omgeving: 

verbetering van de 

buffering ten op-

zichte van het om-

liggende woonge-

Gebiedscategorie: Recreatie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van 

het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze zone is bestemd voor de inrichting van een recreatieve cluster met ver-

schillende mogelijkheden wat betreft volgende bestemmingen:  

 Mogelijke hoofdbestemmingen: 

o sport,  

o recreatieve activiteiten,  

o jeugdactiviteiten.  

 Mogelijke nevenbestemming: 

o Café en/of restaurant deel uitmakend van de hoofdbestemming 

 Door een gepaste inrichting moet de toegankelijkheid van het gebied voor 

voetgangers verzekerd worden,  

 Alle randvoorzieningen die technisch vereist zijn maken integraal deel uit van 

de zone. Er moet voldoende parkeergelegenheid voorzien worden. 

 Alle constructies en voorzieningen in functie van binnen en buiten sport- en 

recreatieve activiteiten zijn toegestaan. Straatmeubilair zoals verlichting, zit-

banken, vuilbakken, … zijn eveneens toegestaan. 

Inplanting van gebouwen 

 Alle volumes worden zoveel mogelijk landschappelijk geïntegreerd.  

 Alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame, functionele 

en esthetisch verantwoorde materialen die harmonisch inpassen in de omge-

ving. Voor alle gevels dienen de gebruikte materialen zoals gevelmaterialen, 

dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschrijnwerk esthetisch 

verantwoord te zijn en in harmonie met de omgeving. Het gebruik van be-

tonplaten is niet toegelaten.  
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Zone voor 

sport en 

spel 

 

bied. 

 

Bebouwingscoëfficiënt  

 B/T : maximum 0,03 

Bouwhoogte 

 maximaal 1 bouwlaag, dit is maximum 5m tot de bovenkant van de dakrand, 

steeds te meten van het niveau van het bestaande maaiveld. Indien gemoti-

veerd, kunnen voor bijzondere activiteiten uitzonderingen worden toege-

staan. 

Beplanting 

De begroening vervult een belangrijke rol. Daarom dient deze zone naast de 

sport- en spelvoorzieningen ingericht te worden met groenelementen. De land-

schappelijke waarde van deze zone zal verhoogd worden door een gepaste 

groenaanplanting, voornamelijk bestaande uit opgaande kleine landschapsele-

menten, zodanig dat een optimale integratie in de omgeving bereikt wordt. Bij 

de aanleg zal gebruik gemaakt worden van overwegend inheemse standplaats-

geschikte soorten 

Materiaalgebruik 

 Alle constructies bestaan uit duurzame, functionele en esthetisch verant-

woorde materialen die harmonisch inpassen in de omgeving. Het gebruik van 

betonplaten is niet toegelaten.  

 De verhardingen, nodig voor het uitoefenen van de activiteiten, worden tot 

een minimum beperkt. Verhardingen (o.a. paden) dienen te gebeuren in wa-

terdoorlatende materialen of kleinschalige verhardingsmaterialen, met uit-

zondering van de technische eisen die aan sportvelden worden gesteld. Het 

hemelwater dient ter plaatse te worden opgevangen en gebufferd.  
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CATEGORIE 5 BOS 

ART. 11. ZONE VOOR BOS – OVERDRUK MEDEGEBRUIK TUINEN 

 

 

Zone voor 

bos - over-

druk me-

degebruik 

tuinen 

Deze zones beslaan delen van percelen gelegen in goedgekeurde ver-

kavelingen die op het gewestplan de bestemming bosgebied hebben. 

De bestemming bosgebied als grondkleur blijft behouden, maar een 

medegebruik als private tuin wordt toegestaan gelet op de ligging in 

goedgekeurde verkaveling. 

De zone wordt bouwvrij gehouden en het bestaande bomenbestand 

wordt maximaal behouden. 

 

Gebiedscategorie 

 

 

Bosgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medegebruik tuinen 

Bouwvrij 

Behoud bestaand 

bomenbestand. 

Gebiedscategorie: Bos, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 van het 

besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze zone heeft de bestemming bosgebied. De bosgebieden zijn de beboste of 

de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen 

toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, 

evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt 

worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

De overschakeling naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig de be-

palingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de 

landbouw- en bosgebieden. 

Overdruk medegebruik tuinen 

Het gebruik en de inrichting van deze zones als private tuin bij de woningen is 

toegelaten. Verhardingen worden tot een minimum beperkt en uitgevoerd in 

waterdoorlatende materialen. 

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is niet toe-

gelaten. Met uitzondering van een stalling voor weidedieren en pluimvee. Een 

stalling is een omsloten ruimte die dient tot het verblijf van weidedieren of 

pluimvee. Weidedieren zijn weidebehoevende, grazende dieren zoals paarden, 

runderen, schapen, geiten, ezels, enz. De oppervlakte van de stalling wordt 

beperkt tot max. 10.00m² met een max. hoogte van 3.00m. Zij wordt opge-

bouwd uit duurzame materialen, bij voorkeur hout. Per huiskavel wordt slechts 

één stalling toegelaten. 
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ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

CATEGORIE 6 RESERVAAT EN NATUUR 

ART. 12. ZONE VOOR NATUURGEBIED - OVERDRUK MEDEGEBRUIK TUINEN 

 

 

Zone voor 

natuurge-

bied – 

overdruk 

medege-

bruik tui-

nen 

Deze zones beslaan delen van percelen gelegen in goedgekeurde ver-

kavelingen die op het gewestplan de bestemming natuurgebied hebben. 

De bestemming natuurgebied als grondkleur blijft behouden, maar een 

medegebruik als private tuin wordt toegestaan gelet op de ligging in 

goedgekeurde verkaveling. 

De zone wordt bouwvrij gehouden en het bestaande bomenbestand 

wordt maximaal behouden. 

 

Gebiedscategorie 

 

 

Natuurgebied 

 

 

 

 

 

Medegebruik tuinen 

Bouwvrij 

Behoud bestaand 

bomenbestand 

Gebiedscategorie: Reservaat en Natuur, overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 1 van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming en inrichting 

De groengebieden, waaronder de natuurgebieden, zijn bestemd voor het be-

houd, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu. 

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, 

duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. 

In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover 

deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

Overdruk medegebruik tuinen 

Het gebruik en de inrichting van deze zones als private tuin bij de woningen is 

toegelaten. Verhardingen worden tot een minimum beperkt en uitgevoerd in 

waterdoorlatende materialen. 

Het oprichten van bijgebouwen aanvullend op de hoofdbestemming is niet toe-

gelaten. Met uitzondering van een stalling voor weidedieren en pluimvee. Een 

stalling is een omsloten ruimte die dient tot het verblijf van weidedieren of 

pluimvee. Weidedieren zijn weidebehoevende, grazende dieren zoals paarden, 

runderen, schapen, geiten, ezels, enz. De oppervlakte van de stalling wordt 

beperkt tot max. 10.00m² met een max. hoogte van 3.00m. Zij wordt opge-

bouwd uit duurzame materialen, bij voorkeur hout. Per huiskavel wordt slechts 

één stalling toegelaten. 
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CATEGORIE 8 LIJNINFRASTRUCTUUR 

ART. 13. ZONE VOOR WEGEN 

 

 

Zone voor 

wegen 

Deze zone behelsen de openbare wegen binnen het plangebied. 

Ze worden aangelegd met voldoende aandacht voor zowel de ontslui-

tingsfunctie als de verblijfsfunctie, gelet op de rol van het plangebied 

als woonkern  

 

Gebiedscategorie 

 

 

zone voorbehouden 

voor de aanleg van 

wegeninfrastructuur 

en aanhorigheden 

 

Gebiedscategorie: Lijninfrastructuur, overeenkomstig de bepalingen van arti-

kel 1 van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming en inrichting 

De zone is bestemd voor wegeninfrastructuur en aanhorigheden.  

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de 

aanleg, het functioneren of de aanpassing van de wegeninfrastructuur en aan-

horigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het 

oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen kruisende 

infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokaal openbaar 

vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet gemotoriseerd verkeer toegela-

ten. 
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CATEGORIE 9 GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN NUTSVOORZIENINGEN 

ART. 14. ZONE VOOR OPENBAAR NUT 

 

 

Zone voor 

openbaar 

nut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze zone zijn enkel gebouwen en gebouwencomplexen voor open-

bare nuts - en gemeenschapsvoorzieningen toegelaten. De betrokken 

werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten, onge-

acht het publiek- of privaatrechtelijke statuut van de initiatiefnemer of 

het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk. 

Daarnaast zijn ook alle werken en handelingen toegestaan, die nodig 

zijn voor de kwalitatieve inrichting en ontsluiting van de zones. 

 

Alvorens om het even welk bouwwerk op te richten, zal voorafgaande-

lijk een gedetailleerde inplantings- en volumestudie ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en 

Ruimte en Erfgoed Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscategorie 

 

 

 Bestemming = 

functies met een 

openbaar karakter 

 Nevenbestemming: 

1 woongelegenheid 

als conciërgewo-

ning in de zone 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Bestaande volumes 

richtinggevend 

voor bouwhoogte 

nieuwe volumes 

 Maximum 2 bouw-

lagen 

 

 

 

Gebiedscategorie: Gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen, over-

eenkomstig de bepalingen van artikel 1 van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

Deze zone is voorbehouden voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzienin-

gen, zoals: 

 de oprichting van openbare gebouwen of gebouwencomplexen van open-

baar nut;  

 gemeenschapsvoorzieningen; 

 sportvoorzieningen; 

 de inrichting van publieke ruimten;  

 parkeervoorzieningen; 

 groenvoorzieningen; 

 speelpleintjes; 

 …. 

Als nevenbestemming is in de zone 1 de inrichting van één conciërgewoning 

toegelaten. 

Inplanting en volume 

De uitbreiding van de bebouwing dient te harmoniëren met bestaande bebou-

wing en met de omgeving. 

Bij uitbreidings- en verbouwingswerken zullen de bestaande gabarieten (behal-

ve deze van de kerk) en materialen als uitgangspunt gebruikt worden. 

Dakrandhoogte maximaal 8.00m, nokhoogte maximaal 12.00m. 

De afstand van de zijgevels tot de laterale grens van de kavel zal in principe 

gelijk zijn aan de hoogte van het gebouw en bedraagt minimaal 5.00 m. Uit-

zondering kan toegestaan worden in functie van het behoud van bestaande 

bebouwing. Bij structurele verbouwingen of na afbraak moeten de voorschrif-
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Zone voor 

openbaar 

nut 

 

Zone 1 

 Oppervlakte zone 26.430 m² 

 Bestaande bebouwing 3.689 m² 

 Toegelaten bebouwing 7.929 m² 

Zone 2 

 Oppervlakte zone 9.410 m² 

 Bestaande bebouwing 1.522 m² 

 Toegelaten bebouwing 2.350 m² 

 

 

 

 

 Maximale bebou-

wingsindex 

 Maximale vloerin-

dex 

 

 

 

 Verplicht aanplan-

ten van inheemse 

soorten. 

 

ten van het rup toegepast worden. 

Bebouwings- en vloerindex 

Zone 1 

Bebouwingsindex B/T maximaal 0,30 

Vloerindex V/T maximaal 0,60 

Zone 2 

Bebouwingsindex B/T maximaal 0,25 

Vloerindex V/T maximaal 0,50 

Beplanting 

De vrije ruimten dienen met een beplanting te worden ingekaderd. Bij de aan-

leg zal gebruik gemaakt worden van overwegend inheemse soorten van hoog-

stammen met een onderbeplanting. 

 

ART. 15. ZONE VOOR KERKHOF 

 

 

Zone voor 

kerkhof 

Zone voorbehouden voor de aanleg van kerkhof. 

Constructies in relatie met de zone zijn toegelaten. 

Voor de inrichting en de aanplanting op het terrein dient een land-

schapsplan opgemaakt te worden 

 

 Oppervlakte zone 5.164 m² 

 Bestaande bebouwing 0 m² 

 Toegelaten bebouwing 150 m² 

 

Columbaria worden niet als bebouwing beschouwd. 

 

Gebiedscategorie 

 

 

 Zone voor de in-

richting van een 

kerkhof 

 Constructies zijn 

toegelaten in func-

tie van de inrich-

ting van de zone 

als kerkhof 

Gebiedscategorie: Gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen, over-

eenkomstig de bepalingen van artikel 1 van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming en inrichting 

De zone wordt behouden en ingericht als kerkhof. 

In de zone zijn enkel constructies toegelaten in relatie met de zone. De maxi-

mum bebouwde oppervlakte mag de 150m² niet overschrijden. De maximum 

bouwhoogte van het gebouw is bepaald op 1 bouwlaag.  

Voor de zone dient een landschapsplan opgemaakt te worden, waarbij ten op-

zichte van de aangrenzende zones een groenzone van 5 m zal worden aange-

legd.  

 



Gemeente Heusden-Zolder – GemRUP „Eversel‟   Stedenbouwkundige Voorschriften 

 

TECHNUM - Afdeling Ruimtelijke Planning  48 

TOELICHTEND VERORDENEND 

ZONE TOELICHTING BIJ DE GEWENSTE ORDENING ESSENTIËLE ASPECTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

ART. 16. ZONE VOOR BUFFER 

 

 

Zone voor 

buffer 

Deze zone heeft een esthetische en afschermende functie. Teneinde 

deze functies ten volle te vervullen wordt deze zone gekenmerkt door 

een specifieke inrichting. 

De aanleg van een aarden wal is toegelaten. 

Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting 

een dichte structuur hebben: de buffer is permanent en gelaagd. Per-

manent in die zin dat het een aaneengesloten geheel is. Doorbreken 

van de bufferzone is enkel toegelaten, om een relatie tussen de zone 

voor wonen en de zone voor openbaar nut te realiseren. Gelaagd in die 

zin dat er verschillende lagen in onderscheiden worden die overgaan in 

elkaar: een bodembedekkende kruidlaag, heestermassieven en hoog-

stammig groen. Slechts op deze manier kan de buffer zijn functie ten 

volle vervullen.  

De bufferzone wordt eigendom van de gemeente. De gemeente staat 

ofwel zelf in voor het beheer of zal het uitbesteden aan derde. De ge-

meente zal er steeds zorg voor dragen dat de vooropgestelde doelstel-

ling, namelijk de afschermende functie ten opzichte van de woningen, 

wordt gegarandeerd. 

 

 

Gebiedscategorie 

 

 

 Buffergroen 

 

 Afscherming van 

wonen ten opzichte 

van de zone voor 

openbaar nut 

 Permanent en ge-

laagd 

 Enkel doorbreking 

in functie van lang-

zaam verkeerver-

binding 

Gebiedscategorie: Gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen, over-

eenkomstig de bepalingen van artikel 1 van het besluit van 11 april 2008 

Bestemming 

De bestemming is buffergroen.  

Inrichting  

Een zone als buffer is verplicht op de aangeduide plaatsen, met de respectieve-

lijke omvang. 

Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dich-

te structuur hebben: de buffer is permanent en gelaagd. 

De aanleg van bufferbekkens voor de opvang van hemelwater is in deze zone 

niet toegelaten. 

Doorbreken van de zone is enkel toegelaten in functie van de realisatie van een 

verbinding voor langzaam verkeer.  

Beplanting 

De landschappelijke waarde van deze zones zal verhoogd worden door het ge-

bruik van inheemse soorten, in harmonie met de omringende begroeiing.  

Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. 

Constructies 

Alle bebouwing, constructies, reclame of stapelen van materialen erin is verbo-

den. 

Realisatie 

De beplanting in deze zone dient te gebeuren uiterlijk in het eerste plantsei-

zoen dat volgt op de realisatie van de wegeninfrastructuur van de zone voor 

wonen. 
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OVERIGE AANDUIDINGEN 

ART. 17. ONTSLUITINGSPUNT 

 

 

Ontslui-

tingspunt 

Deze aanduiding geeft op indicatieve wijze de ontsluiting van de be-

trokken zones aan.  

De aanduiding is indicaief en de exacte ligging wordt bepaald door de 

inrichting van de zone aangegeven door de grondkleur. De breedte van 

het openbaar domein ter hoogte van de ontsluiting moet het mogelijk 

maken om zowel een rijweg als eventueel een voetpad en grachten 

voor de opvang van hemelwater aan te leggen. Daarom wordt de mini-

male breedte van het openbaar domein vastgelegd op 12.00m 

 

 Openbaar domein 

 Breedte minimaal 

12.00m 

 

De zone is bestemd voor de aanleg van openbare wegen, fiets- en voetpaden 

grachten, parkeerplaatsen en beplantingen.  

De eacte ligging van de ontsluiting wordt bepaald door de inrichting van de 

betrokken zone, aangegeven door de grondkleur. 

De breedte van het openbaar domein bedraagt minimaal 12.00m. 

 

ART. 18. LANGZAAM VERKEERVERBINDING 

 

 

Langzaam 

verkeer-

verbinding 

Op indicatieve wijze geven deze aanduidingen de gewenste langzaam 

verkeerverbindingen aan. De aangeduide relateis moeten gerealiseerd 

worden maar de exacte ligging van de paden wordt bepaald door de 

inrichting van de zone aangegeven door de grondkleur.  

De breedte van een langzaam verkeerverbinding bedraagt minimaal 

1,50m. 

 

 Indicatieve aandui-

ding van gewenste 

langzaamverkeer-

verbinding 

 Breedte minimum 

1,50m 

 

Ter hoogte van deze indicatieve aanduiding is de aanleg van een fiets- en 

voetverbinding verplicht. De exacte ligging wordt bepaald door de inrichting 

van de zone. 

De minimale breedte van de paden bedraagt 1,50 m. 
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ART. 19. WAARDEVOLLE BOMEN 

 

 

Waardevol-

le bomen 

De op het grafisch plan aangeduide bomen worden behouden, ongeacht 

de bestemmingszone waarin ze zich bevinden. Indien één van deze 

bomen afsterft, om welke reden dan ook, wordt hij vervangen, bij voor-

keur door een exemplaar van dezelfde soort. 

Om het behoud te ondersteunen worden bijzondere beschermingsmaat-

regelen opgelegd. 

Te behouden bomen 

Te vervangen 

 

Beschermingsmaat-

regelen 

De op het plan aangeduide bomen dienen optimaal behouden te blijven en ver-

vangen te worden indien zij om één of andere reden afsterven. 

Volgende beperkte beschermingsmaatregelen worden opgelegd: 

 op alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen moeten alle bomen met 

hun juiste plaats vermeld worden, evenals de grootte van hun kruinprojec-

tie; 

 in elk bestek zowel van wegenis, riolering, waterleiding, elektriciteit dienen 

de nodige beschermingsmaatregelen genomen te worden. 

Algemeen dienen volgende beschermingsmaatregelen toegepast: 

 geen materialen noch machines stapelen binnen de kruinprojectie der bo-

men; 

 tijdens de bouwwerkzaamheden een afrastering rond de bomen aanbren-

gen ter bescherming van hun schors, op een afstand gelijk aan de kruin-

projectie der bomen; 

 geen sleuven, noch bedrading in de lucht, aanbrengen binnen de kruinpro-

jectie; 

 bij eventuele beschadiging: de wonde gladsnijden en instrijken met een 

beschermings- en ontsmettingsmiddel; 

 geen ondoordachte snoeiingen uitvoeren; 

 geen ophoging of afgraving binnen de kruinprojectie der bomen. 
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ART. 20. ONROEREND ERFGOED 

 

 
Onroerend 

erfgoed 

De panden die opgenomen zijn in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed of in de lijst van de bakens in het GRS, 

zijn in het grafisch plan aangeduid met een paarse bol. 

Omwille van hun historische waarde, authenticiteit en/of 

beeldbepalend karakter krijgen zij binnen dit RUP een bij-

zondere bescherming. 

Bij werken of handelingen aan deze panden zal het advies 

van de bevoegde instantie worden ingewonnen. 

Waardevol omwille 

van historische waar-

de  

 

Te beschermen 

 

Advies bevoegde in-

stantie 

Onder onroerend erfgoed worden gebouwen en constructies verstaan, die zich omwille 

van hun historische waarde, authenticiteit en/of beeldbepalend karakter onderscheiden in 

hun omgeving.  

Het onroerend erfgoed is op het grafisch plan aangeduid met een paarse bol. Het onroe-

rend erfgoed dient in de mate van het mogelijke in vorm en voorkomen behouden te 

worden en geïntegreerd in zijn omgeving. Indien het behoud niet mogelijk is, zal de ver-

vangende nieuwbouw verwijzen naar de waardevolle elementen van het bestaande volu-

me. 

Omwille van het waardevolle karakter zal voor alle werken en handelingen aan het onroe-

rend erfgoed, het advies van de bevoegde instantie worden ingewonnen. 

 

ART. 21. OVERDRUK BESTAAND HANDEL 

 

 

Overdruk 

bestaande 

handel 

Overdruk: bestaande handel Uitzonderingsmaatre-

gel voor bestaande 

handel 

Ter hoogte van de overdruk bestaande handel, kunnen de bestaande volumes, afwij-

kend van de voorschriften bepaald door de grondkleur in stand gehouden worden en 

eventueel heropgericht worden onder voorwaarden zoals beschreven in art. 1 Zone voor 

wonen. 

 


