
07/09/2022 

Dossier 	 2200797-1 

Naam persoon 

Identificatie persoon 

Detail van het geselecteerde artikel 

Kadastrale afdeling 	 44016 GAVERE 5 AFD/DIKKELVENNE/ 

Identificatie en eventuele rechten van de eigenaar(s) 
Naam Straat Gemeente Rechten Andere 

01.1=11111111.10 alialininalp VE 1/1 

00111111.I>! iiiIMMENa 011111111.111110 VE 1/1 

Betrokken goederen : Totale opp 285 - Toestand op : 07/09/2022 

Ligging Pol/Wa Sectie Nummer van het 
perceel Aard Opp. in ca Inhoud in 

m3 

Klassering en 
inkomen per ha 

of jaar van 
beëindiging van 

de opbouw 

Code Bedrag 

1 - ST-CHRISTIANASTR 
39 

B 0945BP0000 HUIS 285 --- 1967 2F 441 

Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die 
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn. 
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Bijlagen 

1 - Kadastrale afdeling : 44016 - GAVERE 5 AFD/DIKKELVENNE/ - Sectienummer : B - Nummer van het perceel : 0945BP0000 
Perceel Informatie 
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 44020 - GAVERE 
Code en beschrijving validatie van de oppervlakte : - - Oppervlakte - geen titel of geen verifica 
Volgorde van de onderdelen van het perceel : 01 
ID PUR toestand : 22845133 
X coordinaat : 101536 
Y coordinaat : 178924 
Bouw Informatie 
Aantal badkamers : 1 
Bloknummer : * 
Bebouwde oppervlakte : 122 
Code en beschrijving indicie van het gebouw : 40 - Huis zonder bewoonbare kelder 
Code en beschrijving kwaliteit van het gebouw : N - Normaal 
Code en beschrijving bouwtype (aantal gevels) : C - Open bebouwing 
Code en beschrijving kadastrale aard van de PUR : 200 - HUIS 
Detail code privatief deel : **** 
Aantal verdiepingen bovengrond : 1 
Aantal garages : 1 
Bewoonbare dakverdieping, mansarde : Ja 
Aantal woongelegenheden : 1 
Jaar van de laatste fysieke wijziging : 2007 
Aantal woonplaatsen : 6 
PUR nummer : AD37.XK39.JU 
Nuttige oppervlakte : 128 
Adres Informatie 
Postcode : 9890 
Code en beschrijving administratieve gemeente (NIS) : 44020 - GAVERE 
Huisnummer voor te sorteren : 39 
Begin versie timestamp adrestoestand : 1999-05-11 
Eigendomstoestand Informatie 
Vorige artikel inschrijving : 4401602427000000000003 
Artikel registratie : 4401603442000000000001 
Begin versie timestamp eigendomstoestand : 1999-05-11 
Fiscale beginjaar van de eigendomstoestand : 1998 
ID van de eigendomstoestand : 28202840 
Perceelstoestand Informatie 
Beginjaar perceelstoestand : 1998 
Detail code privatief deel : **** 
ID perceelstoestand : 22831580 
Begin versie timestamp perceelstoestand : 1999-05-11 
Bodeminformatie 
Code en beschrijving PUR aard : 200 - HUIS 
Code en beschrijving PUR type : 2 - Terrein 
PUR nummer : AD37.XK40.JT 
Ligging ongebouwd : ST-CHRISTIANASTR 

IF641111611111illb 

Deze kopij van kadastrale inlichtingen is toegelaten door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, dewelke deze aanlevert op basis van gegevensbanken die 
gekend zijn en dewelke in haar documentatie vervat zijn. 
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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op 

GAVERE 5 AFD/DIKKELVENNE/ 

Meest recente toestand 

Aangemaakt op 17/08/2022 

Schaal 1 : 1000 
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De AAPD is de auteur van het kadastraal perce&enp(an en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele 
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal perceienplan geleidelijk vervangen 
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de 
gebouwen op het kadastraal percelenp.an 





BODEMATTEST 

Paul HENRIST 

Notaris 

Stas De Richellaan 8 / 

9820 Bottelare 

Vlaamse overheid 

Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij 

Stationsstraat 110 

2800 MECHELEN 

T 015 284 284 

F 015 203 275 

www.ovam.be  

uw bericht van 20.08.2020 afdeling Bodembeheer 

uw kenmerk LMb/2200797-1 contactpersoon Infolijn 015/284 458 

bijlagen ons kenmerk 20200486207 

Mechelen 

dossiernummer 

20.08.2020 aanvraagnummer 20200485088 

1 KADASTRALE GEGEVENS 

datum toestand op: 01.01.2020 

afdeling : 44016 GAVERE 5 AFD/DIKKELVENNE/ 

straat + nr. : ST-CHRISTIANASTR 39 

sectie : B 
nummer : 0945/008000 

Verder 'deze grond' genoemd. 

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST 

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. 

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS 

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. 

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT 

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. 

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN 

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient 
er pas vanaf een volume van 250m3  een technisch verslag opgemaakt te worden. 

Vlaanderen 
is materiaalbewust attestnummer: 20200486207 - volgnummer: 000 

formuliernummer: 20200485088 
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

3 OPMERKINGEN 

1 Voor meer informatie: 

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op 
ww kiV 0 vil? hr 	̀: 	r. 

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 

te Mechelen, 20.08.2020 

Wit 

Ann Cuyckens 
afdelingshoofd 

Vlaanderen 
is materiaalbewust attestnummer: 20200486207 - volgnummer: 000 

fo r m u l i e r n u m m e r: 20200485088 
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Uw bericht van 	Uw kenmerk 	Ons kenmerk 	Contactpersoon 
mail 17/08/2022 	D: 2200797-1/306 2022/5558 

Datum 
29 augustus 2022 Ann Sedeyn 
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STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL 
INLICHTINGENFORMULIER 

VASTGOEDINFORMATIE 

Naam HENRIST - DE MULDER - BULTERYS 

Beroep Geassocieerde notarissen 

Adres Ridder A. Stas de Richellelaan 8 9820 Merelbeke (Bottelare) 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 

Hierbij vindt u het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: 

Ligging onroerend goed ST-CHRISTIANASTR 39 

Kadastrale identificatie Afdeling GAVERE 5 AFD/DIKKELVENNE Sectie B Nr. 0945/OOB000 

Kadastrale aard HUIS 

Uittreksel uit Plannenregister: GG ministerieel besluit van 02 april 2003 

1. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie gegeven worden dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn; 

2. Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief uitgevoerd is; 

3. Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
conform artikel 5.1.1 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
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Onze gemeente beschikt over een goedgekeurd vergunningenregister. Het vergunningenregister werd in toepassing 
van art. 5.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd 1 september 2009 goedgekeurd op dd 4 november 
2008. 
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Alle informatie over plannen, bestemmingen en bijhorende voorschriften vind je ook terug op de website van 
DSI 
Plan Status beslissing Bestemming 
Gewestplan 2.22_11_1 - Oudenaarde goedgekeurd door 

Koninklijk Besluit op 
24/02/1977 

Wegens de schaal van het gewestplan is de 

bestemming voor interpretatie vatbaar !- 

- agrarisch gebied met landschappelijke (of 

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) 2.14_4_1 - Woningen Scheldetalud 
te Dikkelvenne 

goedgekeurd door 
Deputatie op 
11/12/2008 - Bestaande ééngezinswoningen buiten zone 

Art.1 
- Algemene bepalingen 

RUP Bestemming: Bestaande ééngezinswoningen buiten zone Art.1 
ART. 2: ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE ÉÉNGEZINSWONINGEN BUITEN ZONE ART. 1 
2.1. BOUWVOORSCHRIFTEN 
Zo een bestaande ééngezinswoning of bijgebouw niet verkrot is en bovendien behoorlijk vergund is of wordt geacht 
dit te zijn, is het volgende toegelaten: 
1 - Het verbouwen van de bestaande woning of bijgebouwen binnen het bestaand bouwvolume, met inbegrip van 
onderhouds- en instandhoudingswerken. 2 - Het uitbreiden van de woning, mits dit slechts leidt tot een maximaal 
bouwvolume van 1.000 m3, en mits deze uitbreiding de 20% volumevermeerdering niet overschrijdt. 
De verbouwde of uitgebreide woning dient zich maximaal te integreren in de omgeving. 
Bij verbouwing of uitbreiding van een bestaande woning dient dit te gebeuren met respect voor het karakter en de 
verschijningsvorm van de bestaande woning. 
Het aantal volle bouwlagen is steeds gelijk aan het bestaande aantal, eventueel vermeerderd met één onderdakse 
woonlaag, zonder evenwel hiervoor uit te breiden. Bijkomende woningen en/of woongelegenheden zijn niet 
toegelaten. Een funktiewijziging van een bestaande woning naar een vakantiewoning is toegelaten. 
2.2. INRICHTING VAN DE HUISKAVEL WAAROP DE WONING STAAT. 
Onder kleine bouwwerken, behorende tot de normale tuinuitrusting wordt verstaan: 
Maximaal één bijgebouw met een maximum oppervlakte van 40 m2 en een nokhoogte van 3,5m. Dit bijgebouw 
bestaat uit ofwel uit een tuinhuis, een garage/carport, een poolhouse, een hok voor dieren, een duiventil, een volière, 
een serre ofwel een aanééngesloten combinatie van deze mogelijke functies. -speeltoestellen, tuinornamenten, één 
brievenbus 
Afritten naar ondergronds gelegen garages zijn niet toegelaten. 
De perceelsafsluitingen moeten bestaan uit levende hagen, eventueel ondersteund met draadwerk van max. 1,5m en 
een betonplaat van max. 30 cm hoog. 
Alle andere vormen van harde afsluitingen op de kavelgrenzen zijn verboden. Het gaat onder andere over de 
volgende afsluitingsvormen: 
-Stenen of houten muurtjes -Palissades -Afsluitingen in betonplaten, in imitatie-houtplaten of andere kunstmatige 
materialen -Gevlochten rietmatten of afsluitingen bestaande uit andere gevlochten materialen -Houten panelen 
Reliëfwijzigingen en afgravingen zijn niet toegestaan, behoudens ten behoeve van de nieuwe kleine bouwwerken en 
behoudens in functie van een zwembad/waterpartij op voorwaarde dat 
- het terreinprofiel van de inplantingsplaats vlak is en er zijn buiten de uitgraving voor de waterpartij geen andere 
reliëfwijzigingen (uitgravingen of ophogingen) noodzakelijk. - maximale oppervlakte bedaagt 50m2. Het betreft de 
bruto-oppervlakte (technische installaties en verhardingen inbegrepen) 
2.3. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR LANDBOUWZETELS 
Een landbouwbedrijfswoning behorende tot een leegstaande landbouwzetel kan als ééngezinswoning gebruikt en 
ingericht worden. In dit geval zijn de voorschriften van 2.1 en 2.2 van toepassing. 
2.4. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE BESTAANDE HORECAZAAK 
De bestaande horecazaak op perceel 936GO kan behouden blijven en verbouwd worden binnen het bestaand ; 
volume. Een bijhorende en in het bouwvolume geïntegreerde woningfunctie is toegestaan en volgt de voorschriften 
van art. 2.1 en 2.2. 

RUP Bestemming: Algemene bepalingen 
ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN: 0.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP 
EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 
Volgende voorschriften/bepalingen worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig gemeentelijk RUP: 
- De voorschriften en bepalingen van het gewestplan (woongebied. woongebied met landelijk karakter) voor de 
percelen vallend onder art. 1. 
0.2. VERORDENENDE KRACHT VAN DE DIVERSE ELEMENTEN OPGENOMEN IN ONDERHAVIG 
GEMEENTELIJK RUP 
De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 
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De toelichting bij de voorschriften in de rechterkolom dienen als interpretatie van de voorschriften gelezen te worden 
samen met de stedenbouwkundige voorschriften. Deze bepalingen zijn echter niet verordenend. 
0.3. VOORRANGSREGELING VERKAVELINGEN 
Bestaande goedgekeurde en niet vervallen verkavelingen hebben steeds voorrang op de voorschriften van de zones 
van het bestemmingsplan. 
0.4. BEOORDELINGSCRITERIA TOT DUURZAME ONTWIKKELING 
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig gemeentelijk RUP zal. naast de toetsing aan 
de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften. onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: 
-Zuinig en compact ruimtegebruik -Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik -Landschappelijke integratie - 
Waterbeheersing 
De vergunningverlenende overheid kan aan de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning vragen om via 
een motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan. 
0.5. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR SITES MET CULTUURHISTORISCHE WAARDE 
Op het bestemmingsplan staan een aantal cultuurhistorisch waardevolle sites aangeduid. Bij elke 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen de contour van een dergelijke site zal het college van 
burgemeester en schepenen of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar een niet-bindend advies vragen 
aan de administratie bevoegd voor het onroerend erfgoed. 
Elke verbouwing of uitbreiding zal bovendien gebeuren met respect voor en rekening houden met de bestaande 
typologie en de verhoudingen van oorspronkelijke structuur van het gebouw. 
0.6. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR RELIËFWIJZIGINGEN 
Binnen de contouren van het RUP worden geen reliëfwijzigingen of afgravingen toegestaan. behalve indien zij in 
functie staan van toegelaten bouwwerken en functies volgens de onderstaande voorschriften. 

Verordening Status beslissing 

Bouwverordening 2.31_3_1 - Algemeen besluit VR inzake wegen voor 
voetgangersverkeer 

goedgekeurd door Vlaamse 
Regering op 29/04/1997 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_1_1 - Weekendverblijven 
en openluchtrecreatieve terreinen (provinciaal) 

goedgekeurd door Deputatie op 
13/07/2015 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_1_1 - Verordening 
kwalitatieve meergezinswoningen 

goedgekeurd door Gemeenteraad 
op 25/10/2021 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_2_1 - Hemelwater goedgekeurd door Vlaamse 
Regering op 5/07/2013 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_3_1 - Toegankelijkheid 
publieke gebouwen 

goedgekeurd door Vlaamse 
Regering op 5/06/2010 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_4_1 - Breedband goedgekeurd door Vlaamse 
Regering op 9/06/2017 

Bouwverordening: Algemeen besluit VR inzake wegen voor voetgangersverkeer 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 29 APRIL 1997 HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN 
ALGEMENE BOUWVERORDENING INZAKE WEGEN VOOR VOETGANGERSVERKEE 
ART. 1. Deze algemene bouwverordening bevat voorschriften inzake wegen voor voetgangersverkeer, aan te leggen 
of aan te passen in de bebouwde kom. 

ART. 2. Onder weg voor voetgangersverkeer wordt verstaan elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk 
gebruikt wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers. 

Onder loopweg wordt verstaan de ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen. 

ART. 3. Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2.00 meter, dient steeds een minimale obstakelvrije 
loopweg van 1.50 meter breedte te worden gegarandeerd. 

Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1.50 meter en 2.00 meter, mag slechts 0.50 meter 
hiervan door obstakels worden ingenomen. 

Wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1.50 meter mogen slechts aangelegd worden in straten 
met een rooilijnbreedte kleiner dan 9.00 meter. 

Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1.00 meter breed en en vrije 
hoogte van minstens 2.10 meter. 

ART. 4. De obstakelvrije loopweg verloopt in een vloeiende lijn. Hiertoe worden de eventueel op de weg voor 
voetgangersverkeer aangebrachte opstakels per weggedeelte aan dezelfde zijde van de loopweg aangebracht. 

ART. 5. Hellingsbanen van wegen voor voetgangersverkeer en, aan oversteekplaatsen, tussen de wegen voor 

A IA 
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voetgangersverkeer en de rijweg, moeten aan de volgende maatvoering voldoen: 

1° niveauverschillen tot 10 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 12 %, met een richtwaarde van 10 %; 

2° niveauverschillen van 10 cm tot 25 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 10 %, met een richtwaarde van 8,3 %; 

3° niveauverschillen van 25 cm tot 50 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 8 %, met een richtwaarde van 6,25 %; 

4° niveauverschillen groter dan 50 cm, helling kleiner dan of gelijk aan 5 %. 

Deze hellingsbanen dienen in acht genomen te worden, tenzij het natuurlijk maaiveld of de naastgelegen rijweg een 
grotere helling vertoont. 

ART. 6. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Stedenbouwkundige verordening: Provinciale verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve 
terreinen 
HOOFDSTUK I Normen voor weekendverblijven 
Afdeling 1 Algemene bepalingen 
Art. 1.1.1. 
§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op openluchtrecreatieve verblijven die gelegen zijn in bestemmingsgebieden 
waar verblijfsrecreatie is toegestaan maar permanent wonen niet toegestaan is. Een openluchtrecreatief verblijf is 
elke verblijfsvorm die niet is ontworpen om als vaste woonplaats te dienen en/of niet als dusdanig wordt gebruikt of 
mag worden gebruikt. 
§ 2. Dit hoofdstuk is, onverminderd de bepalingen van §1, ook van toepassing op loten binnen de grenzen van een 
van kracht zijnd bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan en binnen bestaande verkavelingen, tenzij de 
bepalingen van het hoofdstuk expliciet strijdig zouden zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van de plannen 
van aanleg en uitvoeringsplannen, of de verkavelingsvoorschriften. Bij strijdigheid hebben de stedenbouwkundige 
voorschriften van de bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en de 
verkavelingsvoorschriften voorrang. 
§3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op openluchtrecreatieve terreinen. Een openluchtrecreatief terrein is een 
uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve 
verblijven of dat daarvoor bestemd of ingericht is. "Openluchtrecreatief terrein" moet geïnterpreteerd worden volgens 
het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, en latere wijzigingen, en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten. 
Art. 1.1.2. 
Definities. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
1° groepsbouwproject: een project waarvan de stedenbouwkundige aanvraag voorziet in de gezamenlijke en 
gelijktijdige oprichting van een aantal openluchtrecreatieve verblijven door één en dezelfde bouwheer en dat 
dusdanig is geconcipieerd en, na het oprichten van de openluchtrecreatieve verblijven, zodanig wordt beheerd dat 
een afsplitsing van individuele loten niet in de bedoeling van de bouwheer of beheerder ligt; 
2° nieuwbouw: een constructie bouwen daar waar er voordien geen constructie aanwezig was; 
3° herbouw: een constructie volledig afbreken of meer dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie 
afbreken en al dan niet binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een 
nieuwe constructie bouwen; 
4° koppeling of schakeling van openluchtrecreatieve verblijven: het fysiek aaneen bouwen van twee of meer 
verblijven op hun onderscheiden, individuele percelen. 

Afdeling 2 Normen voor het openluchtrecreatief verblijf, de nutsvoorzieningen, de inplanting en de toegangswegen 
Art. 1.2.1. 
§1. Behoudens in het geval van een groepsbouwproject mag per perceel slechts één openluchtrecreatief verblijf 
opgericht worden. 
§2. Het is verboden tenten, caravans, mobilhomes, kampeerauto's en woonauto's als openluchtrecreatief verblijf te 
gebruiken op een perceel gelegen in een gebied voor verblijfsrecreatie. Het perceel mag niet gebruikt worden als 
gewoonlijke of tijdelijke standplaats. 
Art. 1.2.2. 
§1. Bij het oprichten van een nieuw openluchtrecreatief verblijf mag, ingeval het bouwterrein bebost is, nooit meer 
dan de helft van het bouwterrein ontbost worden. Wanneer het bouwterrein bebost is en groter is dan 400 m2, mag 
sowieso niet meer dan 200 m2  worden ontbost. 
§2. Het natuurlijk reliëf van het bouwperceel dient behouden te blijven. Elke vorm van reliëfwijziging is verboden. 
Art. 1.2.3. 
§1. Elk openluchtrecreatief verblijf heeft een maximale grondoppervlakte van 60 m2, inclusief overdekte terrassen en 
bijgebouwen. Alle boven- en ondergrondse, toegankelijke constructies hebben samengeteld maximaal een volume 
van 200 m3. 
§2. Een openluchtrecreatief verblijf kan enkel een gelijkvloerse verdieping omvatten. Bijkomende ondergrondse of 
bovengrondse verdiepingen zijn verboden. 
§3. Elk bijgebouw dient bouwfysisch verbonden te zijn met het hoofdgebouw. Vrijstaande bijgebouwen zijn niet 
toegelaten. 
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§4. Bij nieuwbouw en herbouw dient een peil van globale warmte-isolatie (K-peil) van 30 of lager behaald te worden. 
Dit dient aangetoond te worden met een nota gevoegd bij de vergunningsaanvraag. 
Voor de berekening van het K-peil van een gebouw geldt de formule zoals gegeven in bijlage 3 'transmissie referentie 
document' van het ministerieel besluit van 1 december 2010 houdende aanpassing van de regelgeving inzake het 
energiebeleid. 
Art. 1.2.4. 
§1. De totale verharde oppervlakte van het openluchtrecreatief verblijf, de terrassen, parkeerplaats en eventuele 
andere verhardingen inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 100 m2, en wordt in elk geval beperkt tot maximaal de 
helft van de oppervlakte van het bouwperceel. 
§2. Per verblijf mag maximaal 1 autostandplaats in waterdoorlatend materiaal worden voorzien. Deze standplaats 
heeft een maximale oppervlakte van 15 m2  en moet worden voorzien aan de perceelsgrens die paalt aan de 
ontsluitingsweg. 
§3. Zwembaden, zwemvijvers, vaste tuinconstructies en tuinverlichting zijn verboden. 
Art. 1.2.5. 
De minimumafstand van de gebouwen tot de perceelsgrenzen bedraagt ten minste 2 m. Gekoppelde of geschakelde 
openluchtrecreatieve verblijven zijn verboden. 
Art. 1.2.6. 
Het hoogste punt van eender welke constructie op een perceel waarop zich een openluchtrecreatief verblijf bevindt, 
mag, gemeten vanaf het maaiveld, niet meer dan 5 m bedragen. 
De kroonlijsthoogte van eender welke constructie is beperkt tot maximaal 3 m, de nokhoogte tot 5 m. 
Art. 1.2.7. 
§1. Bij nieuwbouw of herbouw moet het openluchtrecreatief verblijf volledig worden opgetrokken in hout, met 
uitzondering van die elementen die technisch niet in hout kunnen worden uitgevoerd. 
§2. Bij nieuwbouw of herbouw dient het dak van het openluchtrecreatief verblijf als extensief, niet-begaanbaar 
groendak te worden uitgevoerd. Dit betekent dat de dakbedekking hoofdzakelijk dient te bestaan uit levende planten. 
Het groendak moet worden gerealiseerd volgens de regels van de kunst. 
De aanleg van het groendak en de daarvoor noodzakelijke technische vereisten van de (dak)constructie moeten in 
een nota bij de vergunningsaanvraag worden aangetoond. 
§3. Het verblijf wordt verplicht uitgevoerd in een in diens natuurlijke omgeving passende, donkere kleur. 
Art. 1.2.8. 
Er zijn geen ondoorzichtige, dichte afsluitingen toegelaten op een perceel waarop zich een openluchtrecreatief verblijf 
bevindt, noch op de perceelsgrenzen, noch op enige afstand daarvandaan. 
Enkel een open draadafsluiting met een maximale hoogte van 1,5 m mag op de perceelsgrenzen worden geplaatst. 
Art. 1.2.9. 
Alle nieuwe toegangswegen die meerdere openluchtrecreatieve verblijven ontsluiten, hebben een minimale 
hindernisvrije breedte van 4 m en zijn voorzien van een elektriciteitsnet. De aard en breedte van de eventuele 
verharding, die wordt uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, wordt bepaald in functie van de plaatselijke 
noodwendigheden. 
Art. 1.2.10. 
§1. Het hemelwater dient zoveel mogelijk op eigen terrein te worden vastgehouden en mag enkel vertraagd worden 
afgevoerd naar een oppervlaktewater of gescheiden riolering. 
§2. Het is verboden vervuild water in het oppervlaktewater te lozen. Er dient verplicht te worden aangesloten op een 
bestaande riolering. Indien dit niet mogelijk is, dient een systeem van Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) of 
een betonnen opvangput van 10 m3  zonder overloop op eigen terrein te worden voorzien. 

Afdeling 3 Bijkomende normen van toepassing op een groepsbouwproject of een voor de plaatsing van 
openluchtrecreatieve verblijven bestemde verkaveling 
Art. 1.3. 
Voor een groepsbouwproject of voor een gegroepeerde inplanting op een voor de plaatsing van openluchtrecreatieve 
verblijven bestemde verkaveling, ongeacht of de plaatsing gebeurt op of zonder afscheiding van afzonderlijke 
percelen, gelden de volgende bijkomende normen: 
1° Als het perceel of de verkaveling aan een geklasseerde waterloop of aan een waterplas met een minimale 
oppervlakte van 100 m2  is gelegen, moet een bouwvrije strook van ten minste 15 m breed, gemeten vanaf de oever 
of de hoogwaterlijn, worden gerespecteerd. 
2° Bij nieuwe verkavelingen of verkavelingswijzigingen dient de oppervlakte van een nieuw te creëren lot minimaal 
1000 m2  te bedragen. Bij verkavelingswijzigingen die niet het creëren van een nieuw lot tot voorwerp hebben, moeten 
de betreffende loten niet aan de oppervlaktevereiste voldoen. 
3° Bij aanvraag voor een nieuw groepsbouwproject of een verkaveling dienen alle openluchtrecreatieve verblijven 
identiek te zijn, tenzij voor een afwijking een aanvaardbare motivering wordt voorzien bij de aanvraag. 
4° Bij de aanvraag voor een nieuw groepsbouwproject of een verkaveling dienen alle autostandplaatsen gebundeld 
te worden ingeplant a rato van 1 standplaats per openluchtrecreatief verblijf. De voorziening uit het art. 1.2.4, §2 van 
deze verordening geldt niet langer bij dergelijke groepsbouwprojecten of verkavelingen. 
5° Als last bij een nieuw groepsbouwproject of een nieuwe verkaveling kan een erfdienstbaarheid van doorgang 
worden opgelegd om paden voor de zachte weggebruiker (wandelaars en fietsers) te voorzien alsook om een 
publieke groenvoorziening aan te leggen. 
6° Zowel bij nieuwe als bestaande groepsbouwprojecten of verkavelingen kan afvalwater worden gezuiverd met een 
gezamenlijke waterzuiveringsinstallatie. De aanleg van een IBA of opvangput per perceel, zoals opgelegd in art. 
1.2.10, §2, is dan niet meer verplicht. 
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HOOFDSTUK Il Normen voor openluchtrecreatieve terreinen 
Art. 2.1. 
§1. Dit hoofdstuk is van toepassing op openluchtrecreatieve terreinen die gelegen zijn in bestemmingsgebieden waar 
verblijfsrecreatie is toegestaan. Een openluchtrecreatief terrein is een uitgerust en afgebakend terrein in centraal 
beheer waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve verblijven of dat daarvoor bestemd of 
ingericht is. "Openluchtrecreatief terrein" moet geïnterpreteerd worden volgens het decreet van 10 juli 2008 
betreffende het toeristische logies, en latere wijzigingen, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
§ 2. Dit hoofdstuk is, onverminderd de bepalingen van §1, ook van toepassing op openluchtrecreatieve terreinen 
binnen de grenzen van een van kracht zijnd bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan en binnen 
bestaande verkavelingen, tenzij de bepalingen van het hoofdstuk expliciet strijdig zouden zijn met de 
stedenbouwkundige voorschriften van de plannen van aanleg en uitvoeringsplannen, of de verkavelingsvoorschriften. 
Bij strijdigheid hebben de stedenbouwkundige voorschriften van de bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en de verkavelingsvoorschriften voorrang. 
Art. 2.2. 
Een bestaand openluchtrecreatief terrein binnen de subcategorie 'camping', 'vakantiepark' of 'verblijfpark' kan maar 
opgesplitst worden in meerdere openluchtrecreatieve terreinen als na opsplitsing elk openluchtrecreatief terrein 
binnen de subcategorie 'camping', 'vakantiepark' of 'verblijfpark' een oppervlakte van minimum 4 ha heeft. 
Art. 2.3. 
Op een openluchtrecreatief terrein moeten (standplaatsen voor) openluchtrecreatieve verblijven worden aangeboden 
binnen één afgebakend stedenbouwkundig geheel met een gezamenlijk (ruimtelijk) beheer. (Standplaatsen voor) 
openluchtrecreatieve verblijven die niet door het centraal beheer van een openluchtrecreatief terrein worden 
geëxploiteerd, zijn niet toegelaten. Een openluchtrecreatief verblijf is elke verblijfsvorm die niet is ontworpen om als 
vaste woonplaats te dienen en/of niet als dusdanig wordt gebruikt of mag worden gebruikt. 
Art. 2.4. 
Op een openluchtrecreatief terrein zijn zowel mobiele als niet-verplaatsbare openluchtrecreatieve verblijven 
toegelaten. 
Art. 2.5. 
§1. Elk openluchtrecreatief terrein binnen de subcategorie 'camping', 'vakantiepark' of 'verblijfpark' moet een sterk 
uitgebouwd onthaalpunt hebben. 
§2. Geïntegreerd in het onthaalpunt zijn een exploitatiewoning en een conciërgewoning toegelaten. 
Art. 2.6. 
Op elk openluchtrecreatief terrein is ondersteunende infrastructuur toegelaten. 
Art. 2.7. 
Minimaal 15 % van de oppervlakte van elk openluchtrecreatief terrein binnen de subcategorie 'camping', 
'vakantiepark' of 'verblijfpark' moet voorbehouden worden voor open groene ruimte. 
Art. 2.8. 
Op elk openluchtrecreatief terrein is er een verbod op verkavelen. 
Art. 2.9. 
Op elk openluchtrecreatief terrein is permanente bewoning verboden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor 
exploitanten en conciërges. 
Art. 2.10. 
Het is verboden vervuild water van op een openluchtrecreatief terrein in het oppervlaktewater te lozen. Er dient 
verplicht te worden aangesloten op een bestaande riolering. Indien dit niet mogelijk is, dient een systeem van 
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) te worden voorzien. 

Stedenbouwkundige verordening: Hemelwater 
BESLUIT VAN DE VLAAMSSE REGERING VAN 5 JULI 2013 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
GEWESTELIJKE STERDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, 
INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN EN GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN 
HEMELWATER. Hoofdstuk 1: Definities 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1° aftappunt: de plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput of uit de put die als dusdanig wordt gebruikt, wordt 
afgetapt voor nuttig gebruik; 
2° afvalwater: het water waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met 
uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; 
3° buffervolume van de buffervoorziening: het nuttige volume tussen overloop en uitlaat; 
4° buffervoorziening: een voorziening voor het bufferen van hemelwater eventueel uitgerust met een vertraagde 
afvoer en een noodoverlaat; 
5° buffervolume van de infiltratievoorziening: het nuttige volume tussen overloop en gemiddelde grondwaterstand; 
6° groendak: een plat dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die 
planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante meter; 
7° hemelwater: de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater; 
8° horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie 
op een horizontaal vlak; 
9° infiltratie: het insijpelen van hemelwater in de bodem; 
10° infiltratievoorziening: een voorziening waarbij het opgevangen hemelwater in de bodem infiltreert; 
11° lozing: de emissie naar daarvoor bestemde afvoerkanalen. 
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Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied 

Art. 2. Dit besluit bevat: 
1° bepalingen omtrent de scheiding van hemelwater en afvalwater; 
2° bepalingen omtrent het verplicht minimaal hergebruik van niet-verontreinigd hemelwater; 
3° minimaal na te leven voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater 
afkomstig van verhardingen en overdekte constructies. 

Art. 3. Dit besluit is van toepassing op: 
1° het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 
vierkante meter; 
2° het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 
vierkante meter; 
3° het aanleggen van een afwatering voor de constructies of de verhardingen vermeld in punt 1° of 2°, waarvan het 
hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde; 
4° verkavelingsaanvragen als vermeld in artikel 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarbij 
voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis. 

Art. 4. Dit besluit is niet van toepassing op: 
1° de delen van overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de 
bodem infiltreert; 
2° de delen van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze naast of door de verharding 
op eigen terrein in de bodem infiltreert; 
3° de delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met de verharding zo vervuild 
wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd; 
4° de delen van de verharding die tot het openbaar wegdomein behoren op het ogenblik van de aanvraag of de 
uitvoering van de handelingen. 

Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen 

Art. 5. §1. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer worden uiterlijk bij de 
ingebruikname van de overdekte constructie of de verharding geplaatst en in gebruik genomen. Ze moeten vanaf dan 
ook in gebruik blijven. 

§2. Bij stedenbouwkundig vergunningsplichtige of meldingsplichtige handelingen waarbij de plaatsing van een 
hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervolume vereist is volgens de bepalingen van dit besluit, worden de 
volgende zaken vermeld in het dossier en op de plannen, als ze van toepassing zijn: 
1° de overdekte constructies en verhardingen waarbij het hemelwater dat erop valt op eigen terrein infiltreert; 
2° de exacte plaatsing van de hemelwaterput en de inhoud ervan in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de 
verharde grondoppervlakte die op de hemelwaterput aangesloten worden in vierkante meter, de locatie en het niveau 
van de overloop alsook de aftappunten van het hemelwater; 
3° de exacte plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening 
in liter, de totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de infiltratievoorziening 
aangesloten worden in vierkante meter en de locatie en het niveau van de overloop; 
4° de exacte plaatsing, omvang en diepte van de buffervoorziening, het buffervolume van de voorziening in liter, de 
totale horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de voorziening aangesloten worden in 
vierkante meter, en de locatie en het niveau van de leegloop en overloop; 
5° de exacte dimensionering van eventuele gebundelde voorzieningen waarvan wordt gebruikgemaakt, en de totale 
horizontale dakoppervlakte en de verharde grondoppervlakte die op de gebundelde voorziening aangesloten worden. 

Art. 6. Als de bouwheer een afvoer van het hemelwater moet aanleggen, is hij verplicht het overtollige hemelwater 
minstens tot aan het lozingspunt gescheiden af te voeren van het afvalwater. Voor bestaande gebouwen die in een 
gesloten bebouwing worden uitgebreid, is de scheiding tussen afvalwater en hemelwater dat afkomstig is van 
overdekte constructies en verhardingen alleen verplicht als daarvoor geen bijkomende leidingen onder of door het 
gebouw moeten worden aangelegd. 

Art. 7. Aan de bepalingen van dit besluit kan zowel worden voldaan door de aanleg van afzonderlijke voorzieningen 
als door de aanleg van gebundelde voorzieningen die voor verschillende overdekte constructies of verhardingen in 
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een oplossing voorzien. Gebundelde voorzieningen worden gedimensioneerd op basis van de som van de 
oppervlakten die erop aangesloten worden. 

Art. 8. Als gekozen wordt voor een oplossing met verschillende voorzieningen is de dimensionering van elke 
voorziening in overeenstemming met de oppervlakten die erop aangesloten worden en het gerealiseerde gebruik of 
ledigingsdebiet. 

Als een afwatering wordt aangelegd voor de constructies of de verhardingen vermeld in artikel 3, 1° of 2° waarvan 
het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde, worden voorzieningen uitgewerkt voor de 
constructies of de verhardingen die op de afwatering aangesloten zijn. 

Hoofdstuk 4: Normen inzake de verplichte plaatsing van een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening 
met vertraagde afvoer 

Art. 9. §1. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten met 
een totale minimale inhoud van 5000 liter verplicht. 

Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan eengezinswoningen, is de 
plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter 
per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 
10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn. 

§2. De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die 
het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 

De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening als 
die aanwezig of verplicht is overeenkomstig dit besluit. 

Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak hoeven geen hemelwaterput te plaatsen. Delen van 
gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de hemelwaterput en hoeven 
niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput. 

Art. 10. §1. Een vergunning of melding voor de bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie of de 
aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen kan alleen verleend worden of verricht worden voor zover voorzien 
is in de plaatsing van een infiltratievoorziening volgens de bepalingen van dit besluit behalve als het goed kleiner is 
dan 250 vierkante meter. 

§2. De plaatsing van een infiltratievoorziening is niet toegelaten als het goed gelegen is in een beschermingszone 
type I of II van een drinkwaterwingebied, zoals afgebakend ter uitvoering van artikel 3, §1, 2° van het decreet van 24 
januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones. 

In de gevallen vermeld in het eerste lid wordt een buffervoorziening geplaatst overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 11 van dit besluit. 

§3. De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter 
afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld in paragraaf 4. Het buffervolume van de infiltratievoorziening 
bedraagt minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op de wijze vermeld in paragraaf 4. 

Met behoud van de afwijkingsmogelijkheid vermeld in artikel 13, kan van de afmetingen vermeld in het eerste lid 
alleen afgeweken worden als de aanvrager aantoont dat de door hem voorgestelde oplossing een afdoende buffer-
en infiltratiecapaciteit heeft. 

§4. De in rekening te brengen afwaterende oppervlakte voor de dimensionering van een infiltratievoorziening is de 
som van: 
1° de verharde grondoppervlakten die nieuw aangelegd of heraangelegd worden; 
2° een deel van of in voorkomend geval de volledige bestaande verharde grondoppervlakte voor zover deze nog niet 
is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening; 
3° de horizontale dakoppervlakten van de nieuw te bouwen of te herbouwen overdekte constructies; 
4° een deel van of in voorkomend geval de volledige horizontale dakoppervlakte van de bestaande constructie waar 
tegenaan gebouwd wordt voor zover deze nog niet is aangesloten op een hemelwaterput, infiltratievoorziening of 
buffervoorziening. 
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Het deel van de bestaande verharde grondoppervlakte of van de horizontale dakoppervlakte van de bestaande 
aansluitende constructie dat mee in rekening gebracht moet worden voor de dimensionering van de 
infiltratievoorziening wordt beperkt tot de oppervlakte van de nieuwe of heraangelegde verharding of overdekte 
constructie. 

Als in een hemelwaterput wordt voorzien die voldoet aan de bepalingen van artikel 9 mag de afwaterende 
oppervlakte verminderd worden met 60 vierkante meter. 

Voor de bepaling van de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte vermeld in het eerste lid worden de 
horizontale dakoppervlakten van de delen van de daken die zijn uitgerust met een groendak gedeeld door twee. 

Art. 11. Als een buffervoorziening moet aangelegd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, §2 bedraagt 
het buffervolume van de buffervoorziening minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte, bepaald op 
de wijze vermeld in artikel 10, §4. 

Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de buffervoorziening uitgerust met een 
vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare. 

Hoofdstuk 5. Collectieve infiltratie en buffering bij verkavelingen 

Art. 12. Een verkavelingsvergunning waarbij nieuwe wegen worden aangelegd als vermeld in artikel 3, 4° kan alleen 
verleend worden als voorzien is in de plaatsing van collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering die voldoen 
aan de bepalingen van artikel 10 en 11. 

Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of buffervoorziening wordt uitgegaan van de oppervlakte 
van de aan te sluiten wegverharding vermeerderd met 80 vierkante meter per kavel binnen de verkaveling. 

De verplichtingen op de individuele kavels, zoals bepaald in dit besluit, blijven onverminderd van toepassing. 

Hoofdstuk 6. Afwijkingsmogelijkheden 

Art. 13. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan bij de beoordeling van de aanvraag in uitzonderlijke gevallen 
afwijkingen toestaan van de verplichtingen van dit besluit als dat om specifieke redenen met betrekking tot de 
mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is. 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de relevante bepalingen van het decreet van 
18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en de uitvoeringsbesluiten, in het bijzonder met de bepalingen van 
artikel 8 van het decreet over de watertoets. 

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

Art. 14. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
september 2010, wordt opgeheven. 

Art. 15. De provincieraad van Vlaams-Brabant brengt de provinciale stedenbouwkundige verordeningen binnen een 
termijn van zes maanden in overeenstemming met de voorschriften van dit besluit. 

De gemeenteraden brengen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen binnen een termijn van zes 
maanden in overeenstemming met de voorschriften van dit besluit. 

Art. 16. Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen die ingediend zijn voor de 
inwerkingtreding van dit besluit worden behandeld volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 1 oktober 2004 houdende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Art. 17. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

I 	II 



Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Stedenbouwkundige verordening: Toegankelijkheid publieke gebouwen 

Stedenbouwkundige verordening: Breedband 

Stedenbouwkundige verordening: Kwalitatieve meergezinswoningen 
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Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 2007/47 
Dossiernr. Gemeente: 44020/6888/B/2007/40 
Dossiernr. AROHM: 8.00/44020/2877.1 
Aanvrager(s): 41IMIIIMNIV 
Onderwerp: heropmetselen van gevel 
Aard aanvraag: Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 19-03-2007 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege 24-05-2007 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 06-06-2007 

Datum van de verzending van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 15-06-2007 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning 

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning oud stelsel 1966/119 
Dossiernr. Gemeente: 44020/6888/B/1966/5026 
Dossiernr. AROHM: AM/MW/10/049/637 
Aanvrager(s): DE MOOR Georges 
Onderwerp: verbouwen van woonhuis 
Aard aanvraag: Verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning 

Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente 30-09-1966 

Datum van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege 17-10-1966 

Aard van het advies van de gemachtigde ambtenaar aan het schepencollege Gunstig 

Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag 04-11-1966 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag Vergunning 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 
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Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 
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Het onroerend goed is gelegen in een ruil- of herverkavelingsplan 

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven 

Geen vermeldingen in het register gevonden 

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 
milieuvergunningsreglementering(en) **** vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen. 
Zo ja, de volgende inrichting is zonder melding of vergunning geëxploiteerd: 

opgenomen in de gemeentelijke inventaris risicogronden 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied. 

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos? Zo ja, 

is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheersplan 

Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijngebied. 

Het onroerend goed is gelegen in een Habitatrichtlijngebied. 

Het onroerend goed is gelegen in een VEN/IVON gebied 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een voor het duingebied belangrijk 
landbouwgebied 
Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type: 

centraal gebied 

collectief geoptimaliseerd buitengebied 

collectief te optimaliseren buitengebied 

individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig 

individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland 

Voor meer info over de zuiveringszones: raadpleeg www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan  

Het onroerend goed is gelegen in: 

een woningbouwgebied 

een industrieterrein aangelegd door de gemeente in het kader van de wetgeving op de economische expansie 

een industrieterrein aangelegd door de gemeente met steun van het Vlaams gewest 

Gewestelijke inventaris: 

Info over opname in onderstaande inventarissen kan aangevraagd worden bij Wonen-Vlaanderen 
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gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
de gewestelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen 
de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen 

Contact: 
Wonen-Vlaanderen 
VAC - Virginie Lovelinggebouw 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92 
9000 Gent 

het gemeentelijk register van onbebouwde percelen 

het gemeentelijk leegstandsregister 

Voor zover bekend is het onroerend goed: 

opgenomen op de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed 

opgenomen op de lijst van beschermde monumenten 

gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht 

verrijkt met een bunker 

gelegen in een beschermd landschap 

opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas 

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut. Zo 
ja, volgende: 

ondergrondse inneming voor plaatsing van elektriciteitsleidingen 

ondergrondse inneming voor aanleg van afvalwatercollector 

bouwvrije strook langs autosnelweg 

bouwverbod in nabijheid van luchthavens 

bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg 

opruiming van struikgewas in strook van 20m langs de spoorweg, horizontaal gemeten te rekenen van de 
buitenrail 

erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de categorie tbv. ruimingswerken 

voet- en jaagpaden (buurtwegen) 

I 	11 



L-U25-LULL Uy: 	 gavereaPPiU i.gavere.IocaUarcgis/resTloireciories/arcgisouiPuU_ags_4Lc4`J343u / 0/4a23LayLDbiST2coccTo`JS_U6T8Uli.itII11 

De gemeente heft belastingen op leegstand en tweede verblijven 

Opmerkingen: 

Te Gavere, 29 augustus 2022 

Hoogachtend 

Namens het Gemeentebestuur 



St. Christianastraat 39 - 5e afd. Sie B nr. 945B 

augustus 29, 2022 

Adressen n Percelen 

— 	Straten 	J Gewijzigde percelen na 01.01.2022 

Gebouwen 

1:947 
0 0,0075 0,015 0,03 mi 
	~ 

0,05 km 0 	0,0125 	0,025 

1Noh Ann R„ iri or fnr ArK.IS 





VLAAM 
LAND 
►ATSCHAPPIJ 

Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht 

Ons dossiernummer: 	1685691 

Uw referentie: INF 17082022 0670 

Datum informatieve vraag: 

Datum opzoeking themabestand 	17/08/2022 

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 

44016B0945/OOB000 Geen voorkooprecht voor dit 
perceel. 

~-- 
c 

Toon Denys, 

Gedelegeerd bestuurder 

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 

toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 

enkel geldig voor deze datum. 

2 Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 

geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 

tabel. 

Vlaanderen 
\ 	

` is open ruimte www.vlm.be  

17/08/2022 





Juli 2017 

Het perceel te Gavere, afdeling 5, sectie B met perceelnummer 0945/00B000 

bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied 
bevindt zich niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied 
Waterbeheerder: Provincie Oost-Vlaanderen 	 Datum kaartafdruk: 07/09/2022 
Voor meer beleidsinformatie: 

Voor meer kaartmateriaal: 

0 	 75 meter 
., 	1: 2 500 	1. 

1 	 i i 

Kadastrale Percelen 
 

. 	. 

. 	, 
Aslijnen Waterlopen  

! , 	 1 

El Bevaarbaar 
 

Eil Onbevaarbaar cat. I 

I:I 	Onbevaarbaar cat. 2 

E Onbevaarbaar cat. 3 	 .,, „ 	 : 

ij 	Niet Geklasseerd 

Overstromingsgevoelige gebieden 2017 

Effectier overstromingsgevoelig 

Mogelijk overstromingsgevoelig 

Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid (2020) 

IWBOeverzone 

IWB overstromingsgebied 

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 

nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 

adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 

watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 

integraal waterbeleid. 

I 





januari 2018 

Het perceel te Gavere, afdeling 5, sectie B met perceelnummer 0945/0013000 
bevindt zich niet in een risicozone voor overstromingen 

Waterbeheerder: Provincie Oost-Vlaanderen 
	

Datum kaartafdruk: 07/09/2022 
Voor meer beleidsinformatie: 

Voor meer kaartmateriaal: 

0 	 75 meter 

.11111111111111110111111111111111111•1111111111111111111111111111111 
	 1: 2 500 

Kadastrale Percelen 

Aslijnen Waterlopen 

Bevaarbaar 

On bevaarbaar cat, 1 

Onbevaarbaar cat 2 

Onbevaarbaar cat 3 

Net Geklasseerd 

nieuwe risicozones 

E 	bevestigde risicozone 

geen risico meer 

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 

afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 

landverzekeringsovereenkomst 





2. Identificatie van derden: 

Opdrachtgever: 

u 

3. Identificatie van de elektrische installatie: 

Eigenaar: 

Installateur: 

5401615 
EAN code: 
Nr. teller: 
Nr. nachtteller: 
Private HS-cabine: Nee 

Plaats: 

Type installatie: 
Extra gegevens: 

J. VAN HEMELEN 
KEURINGSORGANISME VZW 
ORGANISME DE CONTROLE ASBL 

Datum controle: 19/09/2022 

Aanvraagnr: 427919 

Ref. RAP: AV20220919-HH5 

Besluit: 

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) — Algemene Directie Energie 

1. De controle werd uitgevoerd door: 

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw 
Externe Dienst voor Technische Controles 
Agent—bezoeker: Alain Van De Velde 

Engelse Wandeling 2F8L 
8500 Kortrijk 
Tel: 056/357676 

Email: info@vanhemelen.org  
BTW: BE 0422.507.353 

    

5. Gegevens van de elektrische installatie: 

4. Gegevens van de controle: 

Type controle: 
Datum uitvoering van de installatie: 
Opmerkingen: 

Spanning en aard van de stroom: 
Type van de aardelektrode: 
Aardverbindingssysteem: 
Voedingsleiding type: 
Voedingsleiding diameter (mm2): 
Aantal borden: 
Aantal eindstroombanen: 
Nominale waarde bescherming(A): 
Type van de alg. schakelaar: 
Algemene differentieelstroominrichting: 
Bijkomende differentieelstroominrichting: 

Schema's en plannen van de installatie 
Eendraadschema's: 
Situatieplan(nen): 
Summiere schets: 
Document met uitwendige invloeden: 

Gedecentraliseerde productie-installaties: 

Beschrijving van de stroombanen:  

Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.) 
tussen 1/10/1981-31/05/2020 	Ander wettelijk kader: NVT 

Afwijkingen: 

3x230Vac 
Aardingspen 
TT 
VOB 
3x6 
1 
16 
Max 40A 
4p ALG DIFF 
4p diff 40A 0,3A 
4p diff 40A 0,03A 

Document van de veiligheidsinstallaties: 
Document van de kritische installaties: 
Document van de evacuatiewegen: 

Nee 

Na 4P DIFF 40A 0,3A MET 
6x 2P AUT 20A C 3KA preflex3G2, 5mm2  
2x 2P AUT 16A C 3KA preflex3G,1,5 en 2,5mm2  
1x2P AUT 6AC3KA 
lx 4P AUT 20A C 3KA XVB5G4MM2 
Na 4p DIFF 40A 0,03A MET 
6x 2P AUT 20A C 3KA preflex3G2,5 

OK 
OK 
NVT 
NVT 

NVT 
NVT 
NVT 

6. Resultaten van de controle: 

6.1 Metingen en beproevingen 

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 999 Continuïteit van de beschermingsgeleiders(PE geleider): OK 
999,00 D 

Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2,08 MO Continuïteit van de beschermingsgeleider(hoofd eq): NOK 
Test van de differentieelstroominrichting (testknop): OK Continuïteit van de beschermingsgeleider(bijkomende eq): OK 
Test van de differentieelstroominrichting (test foutlus): OK Test autom. uitschakeling gedec. productie-installatie(s): NVT 
6.2 Inbreuken 

- De continuïteit van de hoofdequipotentiale verbindingen (H-EV) is niet verzekerd. 
opm: 

- De aardverbinding, aardelektrode is niet conform. 
opm: 

6.3 Bemerkingen 

Geen bemerkingen 

RAP-E- 901(versie 20200601) 	 1/4 
Maatschappelijke zetel J. Van Hemelen keuringsorganisme vzw: Hallesesteenweg 228, 1640 Sint-Genesius-Rode — ondernemingsnummer BE 0422.507.353 
1.De resultaten v/d controle hebben uitsluitend betrekking o/d gekeurde toestellen, installaties, resp. aangevraagde keuringsopdracht. 2.Dit verslag mag zonder de toestemming 
van onderhavige keuringsinstelling en de opdrachtgever niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 3.Onze tussenkomsten worden in het kader van onze algemene 
voorwaarden uitgevoerd. zie www.vanhemelen.org/ 



Agent—bezoeker: Alain Van De Velde 

8. Reglementaire voorschriften: 

J. VAN HEMELEN 
KEURINGSORGANISME VZW 
ORGANISME DE CONTROLE ASBL 

Datum controle: 19/09/2022 

Aanvraagnr: 427919 

Ref. RAP: AV20220919-HH5 

Besluit: 

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) — Algemene Directie Energie 

7. Besluit van de controle 

1. Betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoelc .5, 
installatie (8.4.1.) en het vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.): 

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden: 

ontrolebt:Xoek verzwarin 
~ 

ansluiting oude 

a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud; 
b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 
betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 
betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd; 
c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een 
kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen; 
d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken; 
e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk 
ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties; 
f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden; 
g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme 
te laten uitvoeren. 
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend 
organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende 
informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand 
en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen. 

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.): 

De verkoper is ertoe gehouden: 

a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; 
b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen; 

De koper is ertoe gehouden: 

a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd; 
b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging 
uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen 
of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het 
in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het 
erkend organisme ingelicht. 
De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn 
bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de 
aanwezigheid van elektrische installaties. 
In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend 
organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende 
informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand 
en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen. 

9. Bijlagen 
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van onderhavige keuringsinstelling en de opdrachtgever niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 3.Onze tussenkomsten worden in het kader van onze algemene 
voorwaarden uitgevoerd. zie www.vanhemelen.org/ 
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Handtekening: 

1 i 

XAVIER E BR—AB-ANDERE Dit certificaat is geldig tot en met 29 augustus 2032. 

Sint Christianastraat 39, 9890 Gavere 

woning, open bebouwing 

certifi caatn um mer: 20220829-0002662492-RES-3 

Energielabel 
482 kWh / (m2  jaar) 

y 

Gemiddelde open bebouwing: 

423 kWh / (m2 jaar) 

Vlaamse doelstelling 2050 

100 kWh / (mz jaar) 

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van 

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke 

energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter. 

Verklaring van de energiedeskundige 

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde 

werkwijze. 

Datum: 29-08-2022 

EP18572 



Sanitair warm water 

Aanwezig 

Koeling en zomercomfort 

Kans op oververhitting 

Buitenzonwering aanwezig 

Ventilatie 

Geen systeem aanwezig 

Luchtdichtheid 

Niet bekend 

/® 

Zonne-energie 

Geen zonneboiler of 

zonnepanelen aanwezig 
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Huidige staat van de woning 
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes: 

OF 

1 	Inzetten op isolatie en verwarming 

U isoleert elk deel van uw woning tot de 

doelstelling 	én 	u 	voorziet 	een 

energie-efficiënte 	verwarmingsinstallatie 

(warmtepomp, 	condenserende 	ketel, 

(micro-)WKK, efficiënt warmtenet of 

decentrale toestellen met een totaal 

maximaal vermogen van 15 W/m2 ). 

Daken 

Doelstelling  

2 	Energielabel van de woning 

U behaalt een energielabel A voor uw woning(= 

energiescore van maximaal 100 kWh/(m 2  jaar)). U 

kiest op welke manier u dat doet: isoleren, 

efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, 

zonne-energie, hernieuwbare energie 

Uw energielabel: 

482 kWh/(m 2  jaar) 

Muren 

Vensters (beglazing en profiel) 

Beglazing 

Deuren, poorten en panelen 

Vloeren 

Doelstelling 

Doelstelling 

Doelstelling 

Doelstelling 

Doelstelling: 

100 kWh/(m2  jaar) 

Doelstelling 

Verwarming 

Kachel(s) 

Geen verwarmingsinstallatie aanwezig in een deel van de 

woning 

Kachel(s) 

Elektrische verwarming 
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Overzicht aanbevelingen 
In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1. 

Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist 

voordat u met de renovatiewerken start. 

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is 

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie. 

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen 

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming 

moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u 

op pagina 27. 

GEMIDDELDE 

HUIDIGE SITUATIE 	 AANBEVELING 	 PRIJSINDICATIE 

Vensters 

4,8 m 2  van de vensters heeft enkele 

beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de 

raamprofielen zijn thermisch weinig 

performant. 

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 4 500 

met hoogrendementsbeglazing en 

energieperformante raamprofielen. 

Dakvensters en koepels 

28 m 2  van de dakvlakvensters of koepels 

heeft polycarbonaatplaten. Dat is niet 

energiezuinig. Ook de profielen zijn 

thermisch weinig performant. 

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels 

met hoogrendementsbeglazing en 

energieperformante raamprofielen 

€ 41 500 

Muur (spouw) 

63 m 2  van de spouwmuren is vermoedelijk 	Breng isolatie aan in de spouw en plaats 	€ 14 000 

niet geïsoleerd. 	 bijkomende isolatie aan de binnenkant van 

de spouwmuur 

of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 22 000 

bijkomende isolatie aan de buitenkant van 

de spouwmuur. 

Muur 

38 m 2  van de muren is niet geïsoleerd. Plaats isolatie aan de binnenkant van de 	€ 6 000 

muur 

of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 5 000 

muur. 

Hellend dak 

84 m 2  van het hellende dak is te weinig 	Plaats bijkomende isolatie aan de 

geïsoleerd. 	 binnenkant van het hellende dak 

of plaats bijkomende isolatie aan de 

buitenkant van het hellende dak. 

Deuren en poorten 

2,8 m 2  van de deuren of poorten is 

onvoldoende geïsoleerd. 

Vervang de weinig energiezuinige deuren 

of poorten door een energiezuinig 

alternatief met sterk isolerende profielen. 

€ 4 500 

€ 5 500 

€ 25 000 
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Vloer op volle grond 

114 m 2  van de vloer op volle grond is 

vermoedelijk niet geïsoleerd. 

Verwarming 

71°i° van de woning wordt verwarmd met 

een (accumulerende) kachel of elektrisch 

verwarmd. In 29% van de woning is geen 

verwarmingsinstallatie aanwezig. 

Zonneboiler 

Er is geen zonneboiler aanwezig. 

Zonnepanelen 

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. 

Plafond 

33 m2  van het plafond is redelijk goed 

geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de 

energiedoelstelling. 

Vensters 

25 m2  van de vensters heeft 

hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 

2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de 

beglazing als de raamprofielen voldoen 

echter nog niet aan de energiedoelstelling. 

Plaats isolatie in de vloer. 	 € 24 500 

Vervang de (accumulerende) kachel(s) en 	€19 500 

elektrische verwarming door een 	 / € 30 500` 

lucht/water of bodem/water warmtepomp 

of een condenserende ketel. Plaats een 	€ 15 000 

afgiftesysteem, bij voorkeur op lage 

temperatuur. 

Denk hierbij ook aan de onverwarmde 

ruimtes. 

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendement. 

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een 

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen, 

een 20-tal kWh/(m2jaar) hoger liggen dan met een 

warmtepomp. 

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 000 

voor 4,8 m2  zonnecollectoren. Overweeg 

de plaatsing van een zonneboiler. 

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 000 

voor 18,3 m 2  zonnepanelen. Overweeg de 

plaatsing van zonnepanelen. 

Overweeg bij een grondige renovatie 

bijkomende isolatie in, onder 

of boven op het plafond te plaatsen. 

Als u de vensters of beglazing vervangt, 

zorg dan dat deze voldoen aan de 

energiedoelstelling. 

Energetisch helemaal niet in orde 	Energetisch niet in orde 
	

Zonne-energie 	Energetisch redelijk in orde 
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Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen 

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande 

energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, 

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden. 

Huidig energielabel 	 Indicatief label na renovatiewerken 

482 kWh / (m2  jaar) 	 75 kWh / (m2  jaar) 

O Aandachtspunten 

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken. 

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet 

gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de 

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. 

Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht 

uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op 

te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren. 

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelijk niet over 

voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie 

is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te 

garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een 

ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het 

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of 

warmteterugwinning. 

Koeling en zomercomfort: Uw woning heeft kans op 

oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. 

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die 

verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mo-

gelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts in-

tensief ventileren, bijkomende zonwering ... 

Sanitair warm water: Uw woning beschikt niet over een 

zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler 

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen. 

Let op! 

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de 

eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten. 

Meer informatie? 

• Voor meer informatie over het 

energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, 

woningkwaliteit ... kunt u terecht op 

www.energiesparen.be. 

• Meer informatie over uw woning vindt u op uw 

persoonlijke woningpas. Surf naar 

woningpas.vlaanderen.be  om uw woningpas te 

bekijken. 

• Meer informatie over beter renoveren vindt u op 

www.energiesparen.be/ikbenoveer.  

Gegevens energiedeskundige: 

XAVIER DE BRABANDERE 

9090 Melle 

EP18572 

Premies 

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere 

financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be. 
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Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail 
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening 

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren. 

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of 

andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen. 

Inhoudstafel 

Daken 

Vensters en deuren 

Muren 

Vloeren 

Ruimteverwarming 

Installaties voor zonne-energie 

Overige installaties 

Bewijsstukken gebruikt in dit EPC 

Toelichting prijsindicaties 

10 goede redenen om nu al te BENOveren 

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is, met hogere 

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en 

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen 

haalbaar blijven (zie ook www.energiesparen.be/ikbenoveer). 

Een geBENOveerde woning biedt veel voordelen: 

1. Een lagere energiefactuur 

2. Meer comfort 

3. Een gezonder binnenklimaat 

4. Esthetische meerwaarde 

5. Financiële meerwaarde 

6. Nodig voor ons klimaat 

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag 

8. Minder onderhoud 

9. Vandaag al haalbaar 

10. De overheid betaalt mee 

Renoveren of slopen: let op voor asbest! 

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is 

in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op 

een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. 

Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-

grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen 

van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op 

www.ovam.be. 

8 

11 

14 

17 

19 

23 

25 

26 

27 

Hoe wordt het EPC opgemaakt? 

De eigenschappen van uw woning zijn door de 

energiedeskundige ingevoerd in software die door de 

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag 

zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het 

plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de 

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op 

basis van de invoergegevens berekent de software het 

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en 

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens 

gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op 

basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn 

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer 

kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te 

voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, 

binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...). 

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken 

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be. 

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u 

terugvinden op pagina 26. 

Slopen? 

Voor oudere woningen of woningen in slechte staat, is het 

soms interessant om het gebouw te slopen en opnieuw te 

beginnen. Als u sloop overweegt, kunt u voor meer inform-

atie terecht op www.energiesoaren.be. 

Energiedoelstelling 2050 

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017. 

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht 

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter 

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedoelstelling en streef zelfs naar beter. 
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Algemene gegevens 

Gebouw id / Gebouweenheid id 

Datum plaatsbezoek 	 23/08/2022 

Referentiejaar bouw 	 Onbekend 

Beschermd volume (m3 ) 	 481 

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume 	Garage 

Bruikbare vloeroppervlakte (m2) 	 194 

Verliesoppervlakte (m2) 	 392 

Infiltratiedebiet (m3 /(m2h)) 	 Onbekend 

Thermische massa 	 Half zwaar/matig zwaar 

Open haarden) voor hout aanwezig 	 la 

Niet-residentiële bestemming 	 Geen 

Berekende energiescore (kWh/(m2  jaar)) 	 482 

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) 	93.487 

CO2-emissie (kg/jaar) 	 11.417 

Indicatief S-peil 	 142 

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m2K)) 	 1,51 

Gemiddeld installatierendement verwarming (%) 	 59 

Verklarende woordenlijst 

beschermd volume 	 Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar 

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten. 

bruikbare vloeroppervlakte 	De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is. 

U-waarde 	 De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de 

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert. 

R-waarde 	 De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de 

materiaallaag isoleert. 

lambdawaarde 	 De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter 

het materiaal isoleert. 

karakteristiek jaarlijks primair 	De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de 

energieverbruik 	 verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een 

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering 

gebracht. 

berekende energiescore 	 Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore 

is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de 

bruikbare vloeroppervlakte. 

S-peil 	 Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil 

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en 

de vormefficiëntie. Hoe lager het 5-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil. 

7/31 

15034216 / 15034951 
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Daken 

Hellend dak 

84 m2  van het hellende dak is te weinig 

geïsoleerd. 

Plafond 

33 m2  van het plafond is redelijk goed 

geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de 

energiedoelstelling. 

Plaats bijkomende isolatie aan de 

binnenkant van het hellende dak 

of plaats bijkomende isolatie aan de 

buitenkant van het hellende dak. 

Overweeg bij een grondige renovatie 

bijkomende isolatie in, onder 

of boven op het plafond te plaatsen. 

€ 5 500 

€ 25 000 

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U—waarde van maximaal 0,24 W/(m2 K). Dat komt overeen met 

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (a: = 0,035 W/(m.K)) of 12 cm PUR (A, = 0,027 W/(m.K)). Als u de 

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens 

22 cm minerale wol. 

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling 

van 0,24 W/(m2 K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter. 

• Isoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht 

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats 

genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen. 

• Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten, 

brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen. 

• Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de 

nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen. 

• Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt 

bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak. 



Energieprestatiecertificaat Sint Christianastraat 39, 9890 Gavere 120220829-0002662492-RES-3 
	

9/31 

Een hellend dak isoleren 

Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren. 

1. Dak isoleren aan de buitenkant 

De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst. 

Daarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen, 

leien ...). 

2. Dak isoleren aan de binnenkant 

De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de 

binnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en, 

indien gewenst, een binnenafwerking. 

1. Dampscherm 12. Isolatie 13. Onderdak 14. Dakbekleding 
	

1. Onderdak 12. Isolatie 13. Dampscherm 14. binnenafwerking 

• Isolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico 	• Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak 
is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie. 	aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de 

• Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledig 	goedkoopste oplossing. 
zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden 	• U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels 
worden. 	 van de kunst. 

• U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een • Uw dak krijgt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met 
nieuwe look te geven (met nieuwe 	 gipsplaten en afwerking). 
dakbedekkingsmaterialen). 

• Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de 
• Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de 

	
dakisolatie naar de muurisolatie. 

dakbedekking, panlatten en tengellatten eerst verwijderd 	• Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen 
moeten worden. 	 onderdak aanwezig is. 

• Niet altijd mogelijk of wenselijk, bijvoorbeeld door de 	• U verliest het originele uitzicht van de bestaande 
aansluiting op aanpalende daken, of omdat de 

	
dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren. 

dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden 

aangepast. 

Een plafond isoleren 

Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of 
	

Bij een vloeropbouw met houten elementen kunt u de 

ontoegankelijk is, kunt u beter het plafond isoleren. Zo 
	

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt 

bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het 
	

gebruikt, moet u een loopvloer plaatsen. Isoleer goed rond 

isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op 
	

het trapgat en voorzie in isolatie in het zolderluik. 

de vloerplaat plaatsen. 
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• Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een 

groot deel van het isolatie-effect teniet. 

• Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een 

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering. 

• Door het isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op 

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren. 

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel 

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en 

uw comfort. 

Laat u bijstaan door 
een architect, aannemer of 

vakman voor deskundig 
advies en een goede 

uitvoering van de werken. 

Technische fiche daken 

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman. 
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Hellend dak voor 

DV1 	NO 42 	- 	- 	 50mm MW 	 - 	1,00 	aanwezig 	a 0,88 

tussen regelwerk 

Hellend dak achter 

DA1 	ZW 42 	- 	- 	 50mm MW 	 - 	1,00 	aanwezig 	a 0,88 

tussen regelwerk 

Plafond onder onverwarmde ruimte 

PF1 	- 	33 	- 	- 	 60mm MW 	 - 	1,20 	onbekend 	a 0,33 

tussen regelwerk 

100mm EPS 	 - 	2,00 

tussen regelwerk 

Legende 
a dak niet in riet of cellenbeton 
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Vensters en deuren 

Vensters 

4,8 m2  van de vensters heeft enkele 

beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de 

raamprofielen zijn thermisch weinig 

performant. 

Dakvensters en koepels 

28 m2  van de dakvlakvensters of koepels 

heeft polycarbonaatplaten. Dat is niet 

energiezuinig. Ook de profielen zijn 

thermisch weinig performant. 

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 4 500 

met hoogrendementsbeglazing en 

energieperformante raamprofielen. 

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels 

met hoogrendementsbeglazing en 

energieperformante raamprofielen 

€ 41 500 . : 

Deuren en poorten 

2,8 m 2  van de deuren of poorten is 

onvoldoende geïsoleerd. 

Vervang de weinig energiezuinige deuren 

of poorten door een energiezuinig 

alternatief met sterk isolerende profielen. 

€ 4 500 

Vensters 

25 m2  van de vensters heeft 	 Als u de vensters of beglazing vervangt, 

hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 	zorg dan dat deze voldoen aan de 

2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de energiedoelstelling. 

beglazing als de raamprofielen voldoen 

echter nog niet aan de energiedoelstelling. 

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele 

hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m 2K). Bij de renovatie van 

vensters kunt u het best streven naar een U—waarde van maximaal 1,5 W/(m2 K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de 

vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige 

aandacht. 

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U—waarde van maximaal 2 W/(m 2 K). 

Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen 

voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/lm 2 Kl. 

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte 

oplossing. 

• vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de 

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo 

vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning. 

• Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurlijke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer? 

Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in. 

• Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan. 
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Vensters vervangen 

Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen 

(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan 

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing 

van het buitenschrijnwerk. 

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geïsoleerde luchtdichte kasten. 

Deuren, poorten of panelen vervangen 

Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten 

uitgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een 

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkant van de deur is ingewerkt. Door 

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur 

geopend wordt. 

• Dankzij de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw 

woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via 

spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te 

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar 

ook voor uw gezondheid en uw comfort. 

Laat u bijstaan door 
een architect, aannemer of 

vakman voor deskundig 
advies en een goede 

uitvoering van de werken. 
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Deuren/poorten 

In voorgevel 

VG1-DE1 	NO 2,8 - - 
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Technische fiche van de vensters 

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman. 
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In voorgevel 

VG1-GL1 NO 	verticaal 4,9 	- HR-glas b 

U=1,10 W/(m 2 K) 

a 	VG1-GL2 NO 	verticaal 4,4 	- enkel glas 

In achtergevel 

AG2-GL1 ZW verticaal 16,5 	- HR-glas b 

0 	AG1-GL1 ZW verticaal 0,4 enkel glas 

In linkergevel 

LG1-GL1 ZO 	verticaal 3,4 	- HR-glas b 

U=1,10 W/(m2 K) 

In plat dak 

4 	PD1-GL1 - 	horizontaa'. 28 polycarbonaat a 

hout 1,76 

hout 5,08 

alu>2000 2,06 

hout 5,08 

alu>2000 1,85 

geen 5,80 

Legende glastypes 

HR-glas b 	Hoogrendementsglas bouwjaar >_ 

2000 

enkel glas 	Enkelvoudige beglazing 

polycarbonaat a Polycarbonaatplaten (2 à 3 wanden) 

Legende profieltypes 

hout 	 Houten profiel 	 geen 	 Geen profiel 

alu>2000 	Aluminium profiel, thermisch 

onderbroken >= 2000 

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen 

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman. 

Legende deur/paneeltypes 	 Legende profieltypes 

b deur/paneel niet in metaal 
	

hout 	 Houten profiel 



Energieprestatiecertificaat Sint Christianastraat 39, 9890 Gavere 120220829-0002662492-RES-3 
	

14 / 31 

Muren 

Muur (spouw) 

63 m 2  van de spouwmuren is vermoedelijk 	Breng isolatie aan in de spouw en plaats 	€14 000 

niet geïsoleerd. 	 bijkomende isolatie aan de binnenkant van 

de spouwmuur 

of breng isolatie aan in de spouw en plaats € 22 000 

bijkomende isolatie aan de buitenkant van 

de spouwmuur. 

Muur 

38 m 2  van de muren is niet geïsoleerd. 	Plaats isolatie aan de binnenkant van de 	€ 6 000 

muur 

of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 5 000 

muur. 

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U—waarde van maximaal 0,24 W/(m2 K). Dat komt overeen met 

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS U; = 0,035 W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR (A: = 0,023 W/(mKll. Als 

u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan. 

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling 

van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter. 

• De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook 

door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht 

aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak. 

• Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op 

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren. 

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel 

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en 

uw comfort. 

Laat u bijstaan door 

een architect, aannemer of 

vakman voor deskundig 

advies en een goede 

uitvoering van de werken. 
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Methodes om buitenmuren te isoleren 

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24 

W/(m 2K) te halen. 

Spouwmuren isoleren 

Na-isolatie van de spouw moet 

gebeuren door een gecertificeerde 

aannemer. Een 5 cm brede spouw 

isoleren is vaak niet genoeg om de 

energiedoelstelling van 0,24 W/(m2 K) te 

halen. Combineer de isolatie van de 

spouw met isolatie aan de binnen of 

buitenkant van de muren. 

1. Dragende muur 12. Ingeblazen isolatie 

13. Gevelsteen / gevelbekleding 

• Weinig overlast en snelle uitvoering. 

• Relatief goedkoop 

• Geen invloed op het uitzicht van de 

woning. 

• Niet altijd toepasbaar (te smalle of 

vervuilde spouw, vorstschade, 

dampremmende gevelbekleding ...) 

• Koudebruggen zijn moeilijk weg te 

werken 

Muren aan de buitenkant 

isoleren 

Dat kan door een extra buitenmuur met 

een geïsoleerde spouw op te trekken of 

door isolatiemateriaal aan te brengen 

met daarop een bepleistering of een 

nieuwe gevelbekleding. 

1. Buitenmuur 12. Isolatie 13. 

Vochtscherm 14. Afwerkingslaag 15. 

Stijl- en regelwerk (optioneel) 

• Bouwfysisch veruit de beste 

oplossing. 

• Koudebruggen worden weggewerkt. 

• Nieuw uitzicht van de woning. 

• Vrij dure oplossing. 

• Niet toepasbaar bij beschermde of 

siergevels. 

• Soms is een stedenbouwkundige 

vergunning vereist. 

Muren aan de binnenkant 

isoleren 

Isolatieplaten kunnen rechtstreeks op de 

bestaande muur bevestigd worden of een 

structuur in hout of metaal kan opgevuld 

worden met isolatie 

('voorzetwandsysteem'). Binnenisolatie is 

een delicaat werk. Vraag advies aan een 

vakman of laat het uitvoeren door een 

gecertificeerd aannemer. 

01111111111111111111i 

11.111110111110 

1111

r  

1. Buitengevel 2. Isolatie 13. Dampscherm 

14. Binnenafwerking 15. Stijl- en regelwerk 

(optioneel) 

• Relatief eenvoudig zelf uit te voeren. 

• Geen invloed op het uitzicht van de 

woning. 

• Bouwfysisch de meest delicate 

oplossing. 

• De binnenruimte verkleint en 

stopcontacten, leidingen en radiatoren 

moeten worden verplaatst. 

• Nadien uw dak isoleren? Zorg 

nu al dat de dakisolatie zal 

kunnen aansluiten op de 

muurisolatie. 

• Vernieuw eerst vensters en 

deuren (indien nodig), zodat de 

buitenisolatie hierop kan 

aansluiten. 

• Hou nu al rekening met later te 

plaatsen zonwering. 

• Vernieuw eerst vensters en 

deuren (indien nodig), zodat de 

binnenisolatie hierop kan 

aansluiten. 

• Breng eventueel 

wandverstevigingen aan om later 

kaders en kasten te kunnen 

ophangen. 
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Technische fiche van de muren 

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman. 
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RG1 	NW 36 
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LG1 	ZO 3,6 

Muur in contact met onverwarmde ruimte 
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LG2 	ZO 29 - 
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isolatie afwezig 
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Vloeren 

Vloer op volle grond 

114 m2  van de vloer op volle grond is 
	

Plaats isolatie in de vloer. 	 € 24 500 

vermoedelijk niet geïsoleerd. 

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U—waarde van maximaal 0,24 W/(m 2K). Bij een vloer boven 

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (A, = 0,040 W/(mKl) of 7 cm gespoten PUR 

of PIR (A, = 0,030 W/(mK)) . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle 

grond iets minder dik te zijn. 

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De 

energiedoelstelling van 0,24 W/(m 2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter. 

Een vloer op volle grond isoleren 

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de 

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt 

de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw 

funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een 

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een 

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking. 

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel 

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De 

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht 

en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking. 

Controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande 

vloer voldoende groot is. 

• Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de 

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie. 

Zo vermijdt u koudebruggen. 

• Nadien uw installatie voor ruimteverwarming 

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te 

plaatsen. 

• Denk bij de renovatie van uw vloer al aan de installaties 

die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel 

wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingen) 

die u later nog wilt toevoegen. 

• Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw 

woning er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren 

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te 

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar 

ook voor uw gezondheid en uw comfort. 

Laat u bijstaan door 
een architect, aannemer of 

vakman voor deskundig 
advies en een goede 

uitvoering van de werken. 
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Vloer op volle grond 

VL1 	114 isolatie onbekend 	- 	- 	onbekend 	a 0,65 
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De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman. 
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Legende 

a vloer niet in cellenbeton 
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Vervang de (accumulerende) kachel(s) en 

elektrische verwarming door een 

lucht/water of bodem/water warmtepomp 

of een condenserende ketel. Plaats een 

afgiftesysteem, bij voorkeur op lage 

temperatuur. 

Denk hierbij ook aan de onverwarmde 

ruimtes. 

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendement. 

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een 

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen, 

een 20-tal kWh/(m 2jaar) hoger liggen dan met een 

warmtepomp. 

Ruimteverwarming 

Verwarming 
71% van de woning wordt verwarmd met 

een (accumulerende) kachel of elektrisch 

verwarmd. In 29% van de woning is geen 

verwarmingsinstallatie aanwezig. 

€19500" 

/ € 30 500 

€ 15 000 

Bij de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel 

mogelijk hernieuwbare energiebronnen. 

Warmte opwekken op een energie-efficiënte manier 

Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelijke 

werkingstemperatuur, zoals een warmtepomp of een condenserende ketel. Voorzie in een optimale centrale regeling, zoals 

een kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen, zodat 

de zon, de lucht, de bodem of het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere opties zijn een warmtenet of een 

micro-warmte-krachtkoppeling. 

Warmtepomp 

warmtepomp 

r40'C 

Als uw woning al goed geïsoleerd is en als u beschikt 

over oppervlakteverwarming of voldoende grote 

radiatoren, dan kunt u de plaatsing van een 

warmtepomp overwegen. Bij uw renovatie kunt u het 

best kiezen voor een systeem met een 

seizoensprestatiefactor (SPF) van 4 of hoger. 

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht, 

water of bodem) op voldoende hoge temperatuur. 65% à 
80% van de energie die de warmtepomp levert, wordt 

gewonnen uit de omgeving. Zo verbruikt een 

warmtepompinstallatie minder energie en stoot ze 

minder CO2 uit dan een klassiek verwarmingssysteem. 
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Condenserende ketel 

Condenserende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan 

100% omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde 

rookgassen recupereren. 

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas of 

stookolie. Dat zijn fossiele brandstoffen waarvan u het gebruik het best 

zo veel mogelijk kunt beperken. Overweeg daarom de combinatie van 

een condenserende ketel met een zonneboilerinstallatie met 

zonnecollectoren of de koppeling van een condenserende ketel aan een 

warmtepomp (=hybride warmtepomp). 
Vderk;r.g ccndensatieketei 

(Micro-)warmte-krachtkoppeling 

Een (micro-)warmte-krachtkoppeling is een toestel dat tegelijk elektriciteit en warmte opwekt met één enkele (fossiele) 

brandstof. U kunt het best met een vakman bekijken of uw woning geschikt is voor dit soort toestel. 

Warmtenet 

Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zijn of als er plannen zijn om ze in de toekomst aan te leggen, 

overweeg dan om op die warmtenetten aan te sluiten of om nu al de nodige aansluitingsmogelijkheden te voorzien. 

• Hou bij de keuze van uw verwarmingstoestel altijd rekening met de warmtevraag in de nog niet-verwarmde ruimtes. 

• Vervangt u eerst uw verwarmingstoestel en gaat u dan pas isoleren? Kies in samenspraak met een vakman voor een 

toestel met een vermogen dat zoveel mogelijk is afgestemd op de toekomstige, en niet op de huidige, situatie. Indien 

het vermogen te groot is voor de gerenoveerde toestand, zal uw nieuw toestel na de renovatie aan een verminderd 

rendement werken. 

• Overweegt u een warmtepomp? Zorg dan eerst dat uw woning voldoende goed geïsoleerd is. Zo kan de warmtepomp 

op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest efficiënt. Ook zijn er bij een bodemwarmtepomp dan minder 

grondboringen nodig, hetgeen de prijs kan drukken. 

Afgiftesysteem op lage temperatuur 

Bij uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er zijn twee 

gangbare systemen. 

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur 	Vloer- of wandverwarming 

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien er 	Bij vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40 

hetzelfde uit als de standaardvarianten, maar worden gevoed graden door leidingen in uw vloer of wand gestuwd om het op 

met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden 	te warmen. 

of meer. 

• Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelijkmatig over de 

• Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt. 	 hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur 

hoger ligt dan de luchttemperatuur. 

• Radiatoren op lage temperatuur zijn iets groter en nemen 

dus meer ruimte in. 	 • Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan 

opwarmt. 
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• Overweegt u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale verwarmingstoestel daarvoor 

geschikt is. 

• Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee 

dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen boven op de vloer. 

• Bent u van plan om wandverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de muur. Hou er rekening mee 

dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen aan de binnenkant. 

• Kiest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatiemaatregelen zult u 

minder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekening mee als u een 

verwarmingsoplossing kiest. 

• Let op dat u de kamerthermostaat niet plaatst tegen een buitengevel, naast een 

verwarmingselement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw 

verwarming werkt dan niet goed. 

Laat u bijstaan door 
een architect, aannemer of 

vakman voor deskundig 
advies en een goede 

uitvoering van de werken. 
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Technische fiche van de ruimteverwarming 

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman. 

Installaties met één opwekker 

Omschrijving 

Type verwarming 

RV1 

- 

decentraal 

RV2 

geen 

RV3 

decentraal 

RV4 

decentraal 

Aandeel in volume (%) 48% 29% 4% 19% 

Installatierendement (%) 65% 88% (fictief) 88% 32% 

Aantal opwekkers 1 0 1 1 

Opwekking 

Type opwekker 

Energiedrager 

Soort opwekker(s) 

gas elektriciteit hout 

kachel 

Bron/afgiftemedium 

Vermogen (kW) 

Elektrisch vermogen WKK 

(kW) 

Aantal (woon)eenheden 

Rendement 

Referentiejaar fabricage 

Labels 	 CE 

Locatie 

Distributie 

Externe stookplaats 

Ongesoleerde leidingen (m) 

Ongeisoleerde combilus (m) 

Aantal (woon)eenheden op 

combilus 

Afgifte & regeling 

Type afgifte 

Regeling 
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Zonneboiler 

Er is geen zonneboiler aanwezig. 

Zonnepanelen 

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. 

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 000 

voor 4,8 m 2  zonnecollectoren. Overweeg 

de plaatsing van een zonneboiler. 

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 5 000 

voor 18,3 m 2  zonnepanelen. Overweeg de 

plaatsing van zonnepanelen. 

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het 

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren dat u op uw dak 

zou kunnen plaatsen. 

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte 

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken. 

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op 

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet 

altijd mogelijk zijn. 

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via 

www.energiesparen.be/zonnekaart.  

Zonnepanelen 

Zonnepanelen (ook wel fotovoltaïsche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van 

de zon om in elektriciteit. 

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw 

eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te 

benutten. 

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westelijke 

richting onder een hoek van 20° tot 60°. 

Zonneboiler 

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie 

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler 

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie 

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien. 

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer. 

Het rendement in de winter ligt beduidend lager. 

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en 

westelijke richting onder een hoek van 20° tot 60°. 
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• Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed is geïsoleerd. Als de installaties 

geplaatst zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren. 

• De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig 

elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen. 

• Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer 

of een douchewarmtewisselaar. 

• Schaduw van gebouwen, bomen en 

zonnepanelen en zonnecollectoren. 

• Informeer bij uw gemeentebestuur 

voor de plaatsing van zonnepanelen 

schoorstenen vermindert de opbrengst van 

of u een bouwvergunning moet aanvragen 

of zonnecollectoren. 

Laat u bijstaan door 
een architect, aannemer of 

vakman voor deskundig 
advies en een goede 

uitvoering van de werken. 

Technische fiche van de installaties op zonne-energie 

Geen installaties op zonne-energie aanwezig. 
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Overige installaties 

Sanitair warm water 

Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. 

Daarmee kunt u energie besparen. 

SWW1 

Bestemming 	 keuken en badkamer 

Opwekking 

Soort 	 individueel 

Gekoppeld aan ruimteverwarming 	 neen 

Energiedrager 	 elektriciteit 

Type toestel 	 elektrische 

weerstandsverwarming 

Referentiejaar fabricage 

Energielabel 

Opslag 

Aantal voorraadvaten 

Aantal (woon)eenheden 

Volume Ill 

Omtrek Cm) 

Hoogte Im) 

Isolatie 

Label 

Opwekker en voorraadvat één geheel 

Distributie 

Type leidingen 

Lengte leidingen Cm) 

Isolatie leidingen 

Aantal twoon)eenheden op leidingen 

Ventilatie 

1 

1601 

aanwezig 

gewone leidingen 

>5m 

Uw woning beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakelijk 

om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie te 

besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing of warmteterugwinning. 

Type ventilatie 	 geen of onvolledig 

Koeling 

Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd de plaatsing van een 

koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te 

gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ... 

Koelinstallatie 	 afwezig 
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC 
Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken? 

De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit 

bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden 

aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de 

nodige detailinformatie bevatten. 

Let op! 

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als 

bewijs. 

in onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te 

maken. 

Er zijn geen geldige bewijsstukken 
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Toelichting prijsindicaties 
Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt. 

De prijzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatiseerde wijze berekend zijn en afgerond zijn op 500 

euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft, 

berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen 

van uw aannemer. 

In de praktijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en 

nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een 

prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethodelsl. Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont 

het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes. 

De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet. 

De berekening 

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget. 

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of 

badkamerrenovatiel, worden niet in rekening gebracht. 

In de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niet. 

De aannames 

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat; er is 

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogelijk dat de aannames niet van 

toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere 

prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet 

mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met 

vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten. 

De eenheidsprijzen 

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van 

goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met 

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een 

minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2012-2017>, 

Aspen Index <2018>, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen. 

Meer informatie 

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op www.energiesparen.be. 

In detail bekeken 

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht: 

• Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coördinatiekosten; 

• Werfinstallaties; 

• Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein; 

• Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelijke contexten; 

• Moeilijke bereikbaarheid van teen deel) van het gebouw; 

• Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen; 

• Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk); 

• Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw; 

• Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest: 

• Meerprijzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd. 
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In de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de 

berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het 

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst ... 

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren. 

• Plaatsen van isolatie en dampscherm 

• Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer 

• Verhogen van de dakrand en plaatsen van 

dakrandprofiel 

• Aansluitingen met aanwezige koepels 

• Afnemen en herplaatsen van bestaande 

PV-panelen of zonneboiler 

• Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, 

ventilatie of verluchting van sanitair 

(exclusief de afvoeren) 

• Bij omkeerdak: verwijderen van ballast en 

isolatie 

• Voorbereidende werken (vb. dichtmaken 

rolluikkasten en andere openingen, boren 

van injectiegaten) 

• Plaatsen van isolatie 

• Dichtvoegen van de injectiegaten 

• Hoogtewerker (vanaf twee verdiepingen) 

Niet inbegrepen 

• Afbraak en nieuwe plaatsing van een 

standaard afwerking 

Er wordt aangenomen dat volgende elementen 

kunnen behouden worden: 

• Dakstructuur 

• Onderdak 

• Dakbedekking 

• Regenwaterafvoer (goten en afvoerbuizen) 

• Vergroten van de dakranduitsprong bij een 

deel van de gevels. 

• Bijkomende werken voor een goede 

aansluiting met reeds aanwezige 

muurisolatie of andere isolatielagen 

(koudebruggen vermijden) 

Er wordt aangenomen dat volgende elementen 

kunnen behouden worden: 

• Dakstructuur 

• Binnenafwerking 

• Aan de binnenzijde reeds aanwezige 

isolatielagen met dampscherm 

• Regenwaterafvoerbu izen 

Er wordt aangenomen dat de dakhelling 

voldoende is voor een goede afwatering. 

Er wordt aangenomen dat volgende elementen 

kunnen behouden worden: 

• Dakstructuur 

• Dakafdichting (kan gebruikt worden als 

dampscherm) 

• Binnenafwerking 

• Regenwaterafvoer (goten en buizen) 

• Aanpassingen aan de gevel 

• Aanpassingen aan muurdoorvoeren 

• Buitenaanleg en buitenverlichting 

• Wegnemen en herplaatsen van luiken 

• Herstellingen aan binnen- en 

buitenafwerking 

Inbegrepen werken 

Hellend dak 	 • Indien aanwezig: verwijderen van dunne 

oude isolatielaag en dampscherm 

Isoleren aan de binnenkant • Plaatsen van nieuwe isolatie en 

dampscherm 

• Maken van aansluitingen met dakvensters 

en dakkapellen 

• Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, 

ventilatie of verluchting van sanitair 

(exclusief de afvoeren) 

Hellend dak 	 • Verwijderen van onderdak, dakbedekking en 

dakgoten 

Isoleren aan de buitenkant • Indien aanwezig: verwijderen van oude 

buitenisolatie en dampscherm 

• Plaatsen van onderdak, dakbedekking 

(gemiddelde van dakpannen en kunstleien) 

en dakgoten 

• Plaatsen van nieuwe isolatie en 

dampscherm 

• Maken van aansluitingen met dakvensters, 

dakkapellen en andere dakvlakken 

• Afnemen en herplaatsen van bestaande 

PV-panelen of zonneboiler 

• Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, 

ventilatie of verluchting van sanitair 

(exclusief de afvoeren) 

• Een kraan of lastenlift 

Plat dak 

Isoleren bovenop het 

bestaande dak 

Spouwmuren 

Na-isoleren van de spouw 
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Afbraak van vloerplinten en vensterbanken 

Afnemen en herplaatsen van aanwezige 

radiatoren/convectoren, inclusief 

aanpassingen aan leidingen 

Plaatsen van isolatie en dampscherm, 

inclusief stijl- en regelwerk bij half-stijve 

isolatieplaten 

Bij de onderbreking van isolatielaag door 

binnenmuren: doortrekken van de isolatie 

op de binnenmuren over minstens 1 meter 

(koudebrug vermijden) 

Plaatsen van een standaard afwerking 

(gipskartonplaten, geplamuurd en 

geschilderd + stijl- en regelwerk), inclusief 

vloerplinten en vensterbanken 

Aanwerken rond vensters en deuren 

Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling, 

stopcontacten, schakelaars en 

wandverlichting 

• Vochtonderzoek en vochtbehandeling 

• Volledige afbraak binnenafwerking (vb. 

behang en muurbepleistering) 

• Plaatsen van muurdoorvoeren 

• Uitvlakken van de muren 

• Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie 

• Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren 

• Aanpassingen aan buitenaanleg, 

buitenkranen, buitenverlichting 

• Aanpassingen aan luifels, dakgoten, 

zonwering en luiken 

• Afwerking bij muren die grenzen aan een 

onverwarmde binnenruimte zoals een 

garage of kelder 

Muren 	 • 

Isoleren aan de binnenkant 

Muren 	 • Afzagen van bestaande dorpels 

• Afbraak van regenwaterafvoerbuizen 

Isoleren aan de buitenkant • Vergroten van de dakranduitsprong bij een 

deel van de gevels. 

• Plaatsen van isolatie 

• Plaatsen van een standaardgevelafwerking = 

gemiddelde van 

• Sierbepleistering 25 mm (mineraal 

gebonden) 

• Vezelcementplaten 

• Houten beplanking (ceder en merbau) 

• Strokenbekleding met laminaat 8 mm 

• Thermisch veredeld hout 

• Steenstrips 

Aanwerken rond vensters en deuren 

• Plaatsen van muurdoorvoeren 

• Plaatsen van nieuwe dorpels 

• Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen 

• Stellingen (vanaf twee verdiepingen) 

Vloeren op volle grond • Afbraak van vloerbekleding en vloerplinten 

• Afbraak van eventueel aanwezige 

isolatielaag, isolerende mortel of uitvu)laag 

• Afbraak van dekvloer (chapel en eventueel 

vochtscherm 

• Afbraak van een funderingsplaat 

• Afgraven van grond (25 cm diep) 

• Plaatsen van gewapende betonplaat (15 cm) 

• Plaatsen van vochtschermen en isolatie 

• Plaatsen van een gewapende dekvloer 

(chapel 

• Plaatsen van een standaard vloerafwerking 

inclusief plinten = gemiddelde van 

• Keramische tegels (alle formaten) 

• Parket (bamboe, beuk) 

• Laminaat parket 

• Wollen vast tapijt met ondertapijt 

• Lineoleum  

• Stabiliteitsonderzoek 

• Plaatsen van gestabiliseerd zand 

• Grondsanering 

• Verwijderen van ondergrondse massieven 

• Speciale funderingswerken 

(onderschoeiingen,..) 

• Plaatsen van een uitvu)laag 

• Verwijderen, vernieuwen of verplaatsen van 

riolering, leidingen en kabels (o.a. 

elektriciteit, sanitair) 

• Afbraak en plaatsing van vloerverwarming 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip 

vensters (gangbare maten en vormen, 

gemiddelde prijs van hout, aluminium en 

PVC) 

Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel 

van de vensters (tenzij mechanische 

ventilatie aanwezig is) 

Plaatsen van nieuwe vensterbanken 

Plaatsen van dorpels bij de vervanging van 

glasbouwstenen door vensters 

Herstellingen aan binnen- of 

buitenafwerking 

Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel 

Een hijstoestel 

Afbraak en plaatsen van nieuwe dakvensters 

(gangbare maten en vormen) 

Plaatsen van een geïsoleerde en luchtdichte 

kader 

• Aanwerken van de dakbedekking 

• Aanwerken van de binnenafwerking 

• Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel 

van de vensters (tenzij mechanische 

ventilatie aanwezig is) 

• Een hijstoestel 

• Toeslag voor bijzondere afmetingen en 

vormen 

• Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of 

beglazing met specifieke eigenschappen of 

versieringen 

• Rolluiken en rolluikkasten 

• Vliegenramen 

• Toeslag voor bijzondere afmetingen en 

vormen 

• Toeslag voor beglazing met specifieke 

eigenschappen 

• Zonwering of verduisterende screens 

Vensters vervangen 

Dakvensters vervangen 

Koepels vervangen • Afbraak en plaatsen van een nieuwe koepel 

(gangbare maten en vormen, kunststof) met 

isolerende opstand 

• Aanwerken van de dakafdichting 

• Aanwerken van de binnenafwerking 

• Een hijstoestel  

• Toeslag voor speciale afmetingen en vormen 

Deuren en panelen 

vervangen 

• Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en 

panelen (gemiddelde prijs van hout, 

aluminium en PVC) 

• Herstellingen aan binnen- of 

buitenafwerking, inclusief deurkruk 

• Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel 

• Toeslag voor bijzondere afmetingen en 

vormen 

• Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met 

specifieke eigenschappen 

• Toeslag voor versieringen 

• Rolluiken en rolluikkasten 

• vliegenramen 

Er wordt aangenomen dat volgende elementen 

kunnen behouden worden: 

• Dorpels 
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Verwarmingsinstallatie 	De volgende kosten zijn inbegrepen, 	 • Keuringen en inwerkingstellingskosten 

afhankelijk van wat (gedeeltelijk) aanwezig is 	• Herstellingen van afwerkingen (gevel, 

en wat niet: 	 binnenmuren en plafonds) 
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• Afbraak van verwarmingstoestellen die niet Er wordt aangenomen dat volgende elementen 

energie-efficiënt zijn (vb. elektrische 	kunnen behouden worden: 

vloerverwarming, kachel, 	 • Energie-efficiënte verwarmingstoestellen 

niet-condenserende ketel...) 	 • Bestaand afgiftesysteem en leidingen 

• Plaatsen van een energie-efficiënt 

verwarmingstoestel (vb. warmtepomp, 

condenserende ketel), inclusief de werken 

die nodig zijn voor een goede werking 

ervan 

• Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op 

lage temperatuur in ruimten zonder 

verwarming, inclusief regelsysteem (vb. 

laagtemperatu urradiatoren/convectoren, 

wand- of vloerverwarming + buitenvoeler 

en kamerthermostaat) 

• Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer 

deze ontbreken 

• Aanpassingen aan technieken en 

leidingdoorvoeren (elektriciteit, riolering) 

• Isoleren van onge soleerde leidingen 

• Grondboring bij een bodem/water 

warmtepomp 

Zonne-energie 
	

In de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de 

zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde 

Zonnepanelen en 
	

panelen voor een standaardgezinsverbruik. https://apps.energiesparen.be/zonnekaart.  
zonneboiler 
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Boskartering 1990 

— Loofhout 

(3ernerigd lcothout (23 - Jh hip-rouging nadujhout) 

Ciernenga naaldhout ,;20 -  P.4 bijmenging loolhouh, 

hlaaldhoud 

] Hel• 

Te hertehossen oppeRlahte 

Net bebo3te oppen,la;de ,;an het bosctmein 

11111 Vhiners bier het boscbmein 

geo 
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Bosreferentielaag 2000 

Loofhout 

; 	o 	Jut (20 - 5J0 bijmenging naaldhout) 

Ciernengo naaldhout 70 - 500, bijmenging loothout) 

Naaldhoud 

1 .30E: 

II  Te herbebo!,ren 

r'Let beboste opper 	an het bosrnein 

71)—1 'Jivers banen he: L.: .iturnein 
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Groenkaart Vlaanderen 2018 

°lased [crate 

e green 
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et 3roen 
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RVV Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid 

32 	 !~•B Oeverzon 

R°1B O rstromrrgsge d 



Recht van voorkoop 

S«nds t oktober 2012 ;s het Ha mon,senngsdecreet rn  werking en moeten aanbied -geb on toeteningc^ a 	voorkooploket van de VLM verlopen. 

Belangr:1k. De rangsch:kkng van de begunstigden die een +dept eke volgorde nebbe • ' :: •do staande v s: s v: ese.,• g en doet geen uitspraak over de volgorde van u,toe`enen. 

Geen recht van voorkoop van toepassing op 07-09-2022 op het perceel 4401600945 000000. 
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Recht van voorkoop - afbakeningen 

R 	liitucer nigsplan 

Ecologisch NehAerk 

flautuurirrichtingsprolect 

Rvy Hruvengellied 

R ,4o Natuurrese,uctat 

ct, Vlaarnse OdaterAeg 

RJv Bilzonstue gebten ',/lcuarrse Wiconcoc) 

RA/ Lanclinnoht ngsplian en inricangsnote 

Rtiv Ruilverkaueling uit kracht van net 

E Au'," Ruile,kaueling grote infrastructuurAerl,,en 

g 0 
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Woningkwaliteit - panden met een herstelvordering 

'Ocit 



Woningkwaliteit - Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen 

3d( 



Woningkwaliteit - woningen met een conformiteitsattest 

g e o 
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Gebieden van het VEN en het IVON 

El Grote Eert-, d Natuur 

111 Grote Eenheid Natuur in orttmkk,ijirg 

Nat uurverwer.ro;s gebled 

'aat 

geo 



Overstromingsgevoelige gebieden 2017 (Watertoets) 

	

3.4 Eftpc1 	: .-rstrom.r ,F.3,• 

	

Moge 	o e•stron:-.3;ge•.:olig 



Signaalgebieden 

Bolskrrje opga 

Verscherpte watertoets 

"ad! 



Risicozones voor overstromingen 

Gepn fiSICO meer 

Bevestigct, risic,ozones 

NJef_me riscozones 



Recent overstroomde gebieden 

71  Recent o,,erztrcernd gabled 



Overstromingsgebieden en oeverzones Integraal Waterbeleid 

0 Ok,ersUurn¢=gsgebterien oeverzones 

aa! 

g e Q 



Waterloop 

Weterloop / Mciecrw 

.üÿ kistrcmendwater 

Fwrer 

RI Zee 

c, 

Van nature overstroombare gebieden 

Object identificator 

Identificator verschijningstoestand van exemplaar 

Oorzaak van de (historische) overstromingen 

Omschrijving oorzaak van de (historische) overstromingen 

Herkomst 

Datum opname in NOG-bestand of laatste correctie 

Naam van het primair hydrografisch bekken 

Stroomgebied van het primair hydrografisch bekken 

62623 

62623 

Q 

Van natuure niet overstroombaar 

Vertaimg van bodemkaartiegerde code BI 

05:122000 

Boven-Scheidebekken 

Schelde 



Grenzen van polders 

aer 



Grenzen van wateringen 



Grondwaterwingebieden en beschermingszones 

• 'Winning 

• Eescherrringsone type I 

Eeschermingszone type 11 

Eesche,mingszor:e type lU 

o 



PFAS 

 

Actuele no regret zones (PEAS) 

pgeten 

FT. enfief Ingesteld 

LocaLespecífiek. yastgesteld 

Middelpunten no regret zones (PEAS) 

O Geselecteerd profiel 

 

Profielen (PFAS) 

Boring 

• Felbuis 

Waterbol?rostaal 

Staal 

Inventaris brandweer(oefen)terreinen en incidenten (PEAS) 

Geen verkennend bodemonrzoek besclIkbaar ,:geen V80) 

N et-PEAS-verdache locatie 

• verkennend bodemoncWzoek beschikbaar (VBQ 



Jachtterreinen 

Jachttrrerr 

geo 



Bodemonderzoeken en sanering (OVAM) 

Sitetes 

Drénterend nociemerwrzoeh 

BP 	Ib-.1?mcnc'przoek 

eactrnsaneringsproiect 

eoncbrzoek 

E,:aluatierapport schackgeval 

vaststelltng schage \oai 

' lelOng schacksevai 

icnq boosqw,erontremig,q 

1
N

U
LJ
i
l
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Gewestplan 

/ / 

/ 
/ 

natuurre-T,'er,-Aten 

cJ 
771 
J .  

/ 

cJ 

5 

:.••••t••tar nut 

Identificator 

Dossier type 

Unieke identificatienummer 

Naam 

Fase 

Deelgebiednummer 

Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst 

Naam van het stedenbouwkundig voorschrift 

Identificatienummer van de objectgerichte voorschrifttekst 

Fichelink  

'4:0)00-5686-47 ie 	i" "" ) '' 

GWP 

GWP 02000 222 00011 00001 

origineel gewestpian Oudenaarde 

BG Besiuit toi goodkouring 

11 

GWP 02000 222 00011 00001 11 0912 

agrarisch gebied met iandschappelijke (of 'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden 

De categorie van gebiedsaanduiding 	 LDB 

Legende 	 0912 

Label 	 V B 

Ondergrond 	 TOPO 

Datum van opmaak van de ondergrond 	 01 01 1971 

Fasedatum 	 24,02/1977 

Datum van verschijning in Belgisch Staatsblad 	 08 04 1977 



32 	 j Confour nan groncivIakken 
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Ruimtelijk uitvoeringsplan 

o29d78c8-1oet d270-8'7,9-495f352161 d1 

RUP 44020 . 214 00004 00001 

gemRUP 

BG ; Besluit tot goedkeuring 

I t. 122008 

RUP 44020 214 00004 00001 002 

2 

Bestaande eengezinswoningen buiten zone Art.1 

ZZZ 

Bestaande eengezinswoningen buiten zone Art.1 

CADMAP 

01!01;2007 

Identificator 

Identificatienummer van het plan, uniek in Vlaanderen 

Dossier type 

Fase 

Fasedatum 

Identificatienummer stedenbouwkundig voorschrift 

Nummer van het stedenbouwkundige voorschrift 

Naam van het stedenbouwkundig voorschrift 

De categorie van gebiedsaanduiding 

Legende 

Ondergrond 

Datum van opmaak van de ondergrond 

Identificatienummer van de objeclgerichte voorschrifttekst 

Fichelink 

Datum van verschijning in Belgisch Staatsblad 	 2 2.2008 



Beschermd Onroerend Erfgoed 

Cultuurhistorische landschappen archeologische sites ' stads- en dorpsgezichten monumenten en overgangszones 

Cultuumstonscfie tacctchappen 

. .. ADoheo$glseptU3 sites 

Stads- en rfirpsgezvshten 

hAonurnenten 

. . C,,,Pr,angs.zores 



Vastgestelde Inventarissen 

Vastgestelde Inventarissen landschapsatlas ' historische tuinen en parken r  houtige beplantingen ' archeologische zones ' bouwkundig erfgoed 

andschapsatlas 

Historische tuinen en parken 

Houtige beplantingen 

Archeologische tores 

Bouwkundig erfgued 

dar 



Unesco Werelderfgoed 

Kernzones en bufferzones 

Kernzones 

~_ï Bufferzones 

-Cr 

'adt 



Plannen 

Beheersplannen 

Cr roeren  



Gebieden geen archeologie 

O Ciebecbn geen aroneologie - 

Cieled3n geen aroneologie - gerneer 	j• 

adt 



Wetenschappelijke inventarissen 

Bouwkundig, archeologisch en landschappelijk waardevol onroerend erfgoed 

Archecaogisch erfgoed - gerelen 

Bouwkundig efigrred - eienrenter 

Ej Bouwkundig erfTed - Theren 

ertgoed - e.ernenten 

Lanchonappelqk erfgoed - gehelen 



Erfgoedlandschappen 

Erf9Tedlancohapper, Ondleatief) 

-,3at 



Atlas der Buurtwegen 

u' 
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