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LEESWIJZER 

Deze stedenbouwkundige voorschriften maken onderdeel uit van het RUP ‘Cash Fresh’. De 

stedenbouwkundige voorschriften vormen één geheel met het grafisch plan.  

De verordenende stedenbouwkundige voorschriften zijn niet-cursief en gekleurd weergegeven (voorbeeld). 

De cursieve teksten (voorbeeld) zijn een niet-verordenende toelichting bij de verordenende stedenbouwkundige 

voorschriften. Ze hebben een informatieve waarde. 
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ARTIKEL 01. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

VERORDEND STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT 

 

Toelichting 

  

01. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die 

worden opgeheven 

 
De bepalingen van het ‘BPA 9/4 Dendermondsesteenweg-Zuid 
Herziening + Uitbreiding’ (Goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse 
minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening op 9 maart 
2005) die van toepassing zijn binnen de begrenzing van dit gemeentelijk 
RUP, worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig gemeentelijk 
RUP: 
 

Art. 3 Zone voor open woningbouw 

Art. 4 Zone voor gemengde functies 

Art. 8 Zone voor openbaar nut 

Art.11 Achteruitbouwstrook 

Art.15 Zone voor wegen 

 
 

02. Schaal en maatvoering 

Het grafisch plan is gebaseerd op het Grootschalig Referentie Bestand 
(GRB).  
 
De maatlijnen, aangeduid op het grafisch plan zijn verordenend, in die zin 
dat ze duiden op een minimaal, maximaal of exact te respecteren lengte, 
diepte of afstand. 
 

03. Inrichtingen van openbaar nut 

Het oprichten van kleinschalige constructies en infrastructuur voor 
openbaar nut is toegelaten in alle bestemmingszones, rekening houdend 
met de hoofdbestemming en de inrichtingsvoorschriften van de 
betreffende zone. 

04. Technische installaties 

Technische installaties die worden voorzien bovenop de gebouwen 
moeten architecturaal geïntegreerd worden. Hierbij dient rekening 
worden gehouden met het uitzicht vanaf het openbaar domein en de 
omliggende bebouwing.  
 

05. Afwijkende bestaande bebouwing 

Indien bestaande hoofdzakelijk vergunde gebouwen niet 
overeenstemmen met de voorschriften voor de betreffende zone waarin 
ze gelegen zijn, gelden volgende bepalingen: 

 Onderhoudswerken binnen het bestaand vergund volume zijn 
toegestaan.  

 Bij een aanvraag tot uitbreiding mogen geen nieuwe elementen 
tot stand komen die strijdig zijn met de voorschriften van dit 
RUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Grootschalig Referentie Bestand 
(GRB) is een geografisch 
informatiesysteem dat dient als 
topografische referentie voor 
Vlaanderen. Het is een 
gemeenschappelijke geografische 
basis waarop alle gebruikers eigen 
gegevens kunnen enten. Het GRB 
bevat enkel geografische en 
kenmerkende informatie van goed 
definieerbare, conventioneel 
aanvaarde referentiegegevens: 
gebouwen, percelen, wegen en hun 
inrichting, waterlopen, spoorbanen en 
het wegennetwerk. Deze objecten 
worden gedetailleerd en nauwkeurig 
opgemeten zodat de gegevens 
bruikbaar zijn in een grootschalige 
voorstelling met een schaalbereik 
tussen 1/250 en 1/5000. 

Met kleinschalige constructies en 
infrastructuur voor openbaar nut 
worden onder meer nutsleidingen, 
elektriciteitscabines, voorzieningen 
i.f.v. brandweer e.d. bedoeld. De 
afmetingen van deze constructies 
moeten voldoen aan de afmetingen 
die van kracht zijn volgens de 
inrichtingsvoorschriften voor de zone 
waarbinnen de constructie 
gerealiseerd wordt. Dit betekent dat 
onder meer dat  in groenzones geen 
bovengrondse constructies voor 
openbaar nut kunnen gerealiseerd 
worden. De constructies moeten 
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 Bij een aanvraag tot herbouw of grondige verbouwing moeten 
de gebouwen na de werken overeenstemmen met de 
voorschriften van dit RUP. 

 

06. Harmonieregel en materiaalgebruik 

Bij alle werken, handelingen en wijzigingen aan een gebouw of een 
constructie en bij elke nieuw op te richten constructie moeten het volume, 
de vormen, de kleuren en de materialen van gevels en daken, evenals 
hun onderlinge verhoudingen, gerespecteerd worden zodanig dat de 
verbouwde of de nieuwe constructie een harmonisch geheel vormt met 
de gebouwen binnen de bestemmingszone en rekening houdt met de 
draagkracht van de omgeving. 
Met harmonische samenhang wordt bedoeld dat een klaarblijkelijk 
verband bestaat tussen gebouwenreeksen, gebouwen of delen van 
gebouwen qua vorm, structuur, afmetingen, verdeling van gevelvlakken 
en materialen. 
De materialen die gebruikt worden voor de gebouwen zijn esthetisch 
verantwoorde en duurzame materialen. Alle buitengevels moeten op een 
esthetische en volwaardige manier afgewerkt worden.  
 

07. Openbaar domein 

Het openbaar domein dat tot stand komt ten gevolge van de toepassing 
van de voorschriften in dit RUP, wordt na de volledige realisatie kosteloos 
overgedragen aan de gemeente Willebroek, die vervolgens als beheerder 
zal instaan voor het onderhoud. 

08. Reliëfwijzigingen 

Het bestaande reliëf wordt maximaal behouden bij de inplanting van 
gebouwen, terreinen en groenruimten. In onderstaande gevallen kunnen 
reliëfwijzingen worden toegestaan, mits de bouwtechnische redenen bij 
de aanvraag wordt aangetoond. 

 Reliëfwijzingen noodzakelijk voor de openbare veiligheid, 
natuurontwikkeling of de aanleg van waterbufferbekkens en 
infiltratievoorzieningen; 

 Reliëfwijzingen ten opzichte van de aanliggende openbare weg 
met een maximum van 30 cm. 

09. Toegankelijkheid van gebouwen en wegen 

Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die 
toegankelijk zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk wordt gesteld, 
moeten toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit.  
 

10. Publiciteit 

Publiciteits- en uithangborden dienen maximaal geïntegreerd te worden 

in de gevel. 

  

optimaal worden geïntegreerd in de 
omgeving.  

Onder onderhoudswerken worden 
alle werken, met inbegrip van 
stabiliteitswerken,  begrepen die 
noodzakelijk worden geacht om het 
gebouw in een voor de vergunde 
functie aanvaardbare conditie te 
houden. Dit kunnen werken zijn in 
functie van  bruikbaarheid, veiligheid, 
comfort, duurzaamheid en/of 
uitstraling. 
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TERMINOLOGIE 

Bouwdiepte: de afstand loodrecht tussen voorgevelbouwlijn en het 
achterste gevelvlak. 

Bouwhoogte: de afstand tussen het afgewerkte niveau van het 
aanliggende openbaar domein ter hoogte van de rooilijn en de 
nokhoogte of dakopstand. 

Bouwlaag: ruimte tussen de afgewerkte vloer en de afgewerkte 
vloer van de bovenliggende verdieping of het dak, ongeacht het 
gebruik dat van die ruimte gemaakt wordt. De hoogte van de 
bouwlaag is afhankelijk van de functie. 

Bouwlaaghoogte: de afstand tussen een afgewerkte vloer en de 
afgewerkte vloer van de bovenliggende verdieping. 

Bovengrondse bruto vloeroppervlakte (BVVO): De bovengrondse 
bruto vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bepaalde 
bruto vloeroppervlaktes van alle tot het gebouw behorende 
binnenruimten,  met uitsluiting van de oppervlaktes van de ruimten 
onder het maaiveld, zoals kelders en ondergrondse garages. Naast 
de binnenruimten dienen ook  de oppervlakten van een trapgat, een 
liftschacht en leidingschacht op elk bovengronds vloerniveau tot de 
BBVO van een gebouw worden gerekend. De oppervlakte van 
buitenruimten zoals loggia's, balkons, niet gesloten galerijen, 
dakterrassen en dergelijke worden niet tot de BBVO van een gebouw 
gerekend.  

Footprint: de omvang van het bebouwde oppervlak op het niveau 
van het maaiveld.  

Groene ruimte: onverharde, waterdoorlatende, onbebouwde en 
begroeide oppervlakte. (o.a. speelpleinen, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening, …) 

Grondige verbouwing: méér dan veertig procent van de 
buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande 
bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie 
een nieuwe constructie bouwen. 

Herbouw: een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig 
procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen 
het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken 
constructie een nieuwe constructie bouwen. 

Leefruimte: woonvertrekken ingericht voor eerder langdurig verblijf 
tijdens de dag, zoals een keuken, woonkamer, eetkamer of bureau. 
Slaapkamers, sanitaire vertrekken en bergruimten worden niet als 
leefruimte beschouwd. 

Maaiveld: het grondoppervlak van het natuurlijk terrein. Het 
maaiveld wordt gebruikt als nulpeil om hoogtes van constructies te 
bepalen. Aan de voorzijde van een gebouw zal het maaiveld 
doorgaans overeenstemmen met het peil van het aangrenzende 
openbaar domein (stoep of straat), aan de tuinzijde (achter- of zijkant 
van een gebouw), zal het maaiveld overeenstemmen met de 
bovenkant van de (ongeroerde) grond / natuurlijke terrein 
aansluitend bij het gebouw aan deze zijde. 
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Woongelegenheid met zorgfunctie / zorghuisvesting: huisvesting 
ten behoeve van tijdelijke of permanente opvang en verzorging van 
ouderen, erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Mogelijke vormen van zorghuisvesting zijn o.a. woonzorgcentra en 
groepen van assistentiewoningen. 

Verbouwen: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande 
bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten 
minste zestig procent behouden worden. 



10 
 

ARTIKEL 02. WOONZONE  

 

 Categorie gebiedsaanduiding: “wonen” 

 

 

VERORDENEND STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT 

 

Toelichting 

               Artikel 02.1 Woonzone 1  
 

Bestemming 

01. Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante 
activiteiten en voorzieningen.  

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
worden verstaan:  

 Kleinhandel 

 Horeca 

 Kantoren en diensten 

 Socioculturele voorzieningen 

 Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen 

 Openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten  

02. Volgende functies zijn uitgesloten: 

 Groothandel 

 Kleine en middelgrote Ondernemingen (KMO)  

 Functies van logistieke aard 

 

Inrichting 

03. Programma 

 De zone is bestemd voor eengezinswoningen of 
meergezinswoningen, gerealiseerd in gesloten verband. Indien 
het bouwperceel grenst aan bestaande bebouwing in open 
verband, dient aan deze zijde minstens 3.00 meter afstand 
worden gehouden t.o.v. de perceelsgrens. 

04. Voorgevelbouwlijn  

 De voorgevelbouwlijn wordt afgestemd op deze van de 
omliggende bebouwing.  

05. Gevelbreedte 

 Gevels van meergezinswoningen dienen minstens 8.00 meter 
breed te zijn, gemeten vanaf de as van de gemene muur. 

06. Bouwdiepte  

 Op het gelijkvloers wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op 
de achterste perceelsgrens, mits inachtname van de 

 

 

Het gesloten verband kan worden 
onderbroken door openbare 
wegenis, brandwegen en wegen 
met een erfdienstbaarheid. 
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minimumnorm voor tuinoppervlakte (art.2.10) en de bouwvrije 
strook (art. 2.11). 

 Op de verdiepingen wordt de achterste bouwlijn vastgelegd op 
maximaal 15.00 meter t.o.v. de voorgevelbouwlijn. 

 Balkons, loggia’s en erkers zijn toegestaan, indien de 
constructies voldoen aan volgende voorwaarden: 

o De gezamenlijke breedte van deze constructies is 
beperkt tot 2/3de van de gevelbreedte. 

o De afstand tussen de verschillende constructie-
eenheden onderling bedraagt min. 1 m en tussen een 
constructie en een zijgevel of een mandelige muur min. 
1.90 meter. 

o De uitbouw ten opzichte van het gevelvlak bedraagt 
max. 0.60 meter vanaf 2.50 meter boven het peil van 
het trottoir. 

o Voor loggia’s en erkers wordt de uitbouw beperkt tot 
0.30 meter. 

07. Bouwhoogte 

 Hoofdgebouwen hebben maximaal 3 bouwlagen. Er wordt een 
afwijking van 4 bouwlagen toegestaan voor max. 25% van de 
gevelbreedte. De overgang met de aanpalende percelen moet 
harmonisch zijn. 

 Vanaf een bouwdiepte van 15.00 meter gemeten vanaf de 
voorgevelbouwlijn, kan maximaal 1 bouwlaag worden 
opgericht. 

 De bouwlaaghoogte dient per bouwlaag worden afgestemd 
op de functie. Volgende richtwaarden worden hierbij 
gehanteerd: 

o Woonfuncties: 3.00 – 3.50 meter 

o Handel en horeca: 3.50 – 4.50 meter 

o Kantoren en diensten: 3.50 – 4.50 meter 

 De plafondhoogte van leefruimtes bedraagt minstens 2.50 
meter. 

08. Dakvorm 

 De dakvorm is vrij. 

 De maximale diepte bedraagt 9.00 meter, gemeten vanaf de 
voorgevelbouwlijn. 

 Het volume onder het dak wordt minstens beschouwd als 1 
bouwlaag, ongeacht het gebruik. 

09. Parkeren 

 Bij eengezinswoningen dient een inpandige garage worden 
gerealiseerd vanaf een woningbreedte van 7.50 meter. 

 Meergezinswoningen moeten beschikken over minstens 1 
parkeerplaats per wooneenheid op het eigen perceel.  

 Bij handel- of kantoorfuncties moeten de noodzakelijke 
parkeervoorzieningen voor het normaal functioneren van de 
activiteit dienen worden ingericht op het eigen perceel. De 
beoordeling van de parkeercapaciteit gebeurt door de 
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vergunningverlenende overheid. Volgende richtwaarden 
worden hierbij gehanteerd: 

o  Kantoren: 2 pp per 100m² netto vloeroppervlakte 
kantoorfunctie 

o  Kleinhandel: 1 pp per 100m² netto vloeroppervlakte 
kleinhandelsfunctie. 

10. Tuin 

 Minstens 20% van de perceelsoppervlakte dient worden 
ingericht als tuin. Afwijkingen worden toegestaan bij percelen 
met een oppervlakte kleiner dan 100m². 

11. Bouwvrije zone (overdruk)   

 Deze zone, aangeduid op het grafisch plan, dient worden 
ingericht en in stand gehouden als groene ruimte. In deze 
zone is geen bebouwing toegestaan.  

              Artikel 02.2 Woonzone 2  
 

Bestemming 

01. Het gebied is bestemd voor wonen en diensten in combinatie met 
wonen. 

 

Inrichting 

02. Programma 

 De zone is bestemd voor eengezinswoningen gerealiseerd in 
open of halfopen verband.  

03. Gevelbreedte 

 Eengezinswoningen zijn minstens. 7.00 meter breed, gemeten 
vanaf de as van de gemene muur; 

04. Voorgevelbouwlijn  

 De voorgevelbouwlijn wordt afgestemd op de omliggende 
bebouwing, met een minimum van 5.00 meter ten opzichte van 
de rooilijn. 

05. Afstand tot zijdelingse perceelsgrens 

 De minimale afstand tot de vrije zijdelingse perceelsgrens 
bedraagt 3.00 meter. 

06. Bouwdiepte  

 Op het gelijkvloers ligt de achterste bouwlijn max. 20.00 meter 
t.o.v. de voorgevelbouwlijn, met een min. afstand van 8 m t.o.v. 
de achterste perceelsgrens. 

 Op de verdiepingen ligt de achterste bouwlijn max. 14.00 
meter t.o.v. de voorgevelbouwlijn. 

07. Bouwhoogte 

 Gebouwen hebben maximaal 2 bouwlagen.  
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 De bouwlaaghoogte dient per bouwlaag worden afgestemd 
op de functie. Volgende richtwaarden worden hierbij 
gehanteerd: 

o Woonfuncties: 3.00 – 3.50 meter 

o Diensten: 3.50 – 4.50 meter 

 De plafondhoogte van leefruimtes bedraagt minstens 2.50 
meter. 

08. Dakvorm 

 De dakvorm is vrij.  

 In het dak is max. één nuttige (bouw)laag aanwezig. 

09. Parkeren 

 Elke eengezinswoning moet beschikken over minstens 1 
parkeervoorziening op het eigen perceel.  

10. Tuin 

 Het niet bebouwde deel van de zone dient als tuinzone worden 
ingericht;  

 In de ruimte tussen rooilijn en voorgevelbouwlijn is geen 
bebouwing toegestaan;  

 Tuinhuisjes en bergplaatsen kunnen worden opgericht met een 
max. hoogte van 3.50 meter.  

 De aanleg van verhardingen is toegestaan tot maximaal 30% 
van de totale oppervlakte van de tuin (inclusief voortuin).  

 Minstens 50% van de oppervlakte van de voortuin wordt 
ingericht als groene ruimte. 
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ARTIKEL 03. PROJECTZONE MET GROEN KARAKTER 

 

 

Categorie gebiedsaanduiding: “wonen” 

 

 

VERORDENEND STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT 

 

Toelichting 

              Artikel 03.0 Projectzone met groen karakter 
 

Bestemming 

01. De projectzone is bestemd voor de realisatie van een groen 
woonproject met een gemengd programma. 

02. De hoofdfunctie is wonen. Minstens 60% van de bovengrondse bruto 
vloeroppervlakte is bestemd voor woonfuncties. 

03. Volgende in oppervlakte ondergeschikte nevenfuncties zijn toegelaten, 
voor zover ze qua schaal en aard verenigbaar zijn met de hoofdfunctie 
wonen in het projectgebied en ze qua draagkracht in relatie staan tot 
de eigenlijke (handels-)kern van de gemeente Willebroek: 

 Kleinhandel 

 Horeca 

 Kantoren, diensten en openbare beroepen 

 Gemeenschapsvoorzieningen 

 Socioculturele voorzieningen 

04. Volgende functies zijn uitgesloten: 

 Groothandel 

 Industrie 

 Kleine en Middelgrote ondernemingen (KMO) 

 Functies van logistieke aard 

 

 

 

 

 

Nevenfuncties mogen de 
woonkwaliteit in het gebied 
niet verstoren. Bij de afweging 
dienen minstens het 
verwachte mobiliteitsprofiel 
van de functie en 
geluidshinderaspecten  in 
overweging te worden 
genomen. 

Voorbeelden van 
kleinhandelsfuncties 
verenigbaar met de 
hoofdfunctie wonen en in 
relatie tot de handelskern: 
kruindenier, 
dagbladhandel,…) 

Inrichting 

05. Modaliteiten 

 Bij elke vergunningsaanvraag wordt een inrichtingsstudie gevoegd. 
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van 
de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke 
ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project 
zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de 
mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied.  

 De inrichtingsstudie moet aantonen dat het voorwerp van de 
aanvraag minstens voldoet aan de voorschriften in dit RUP met 
betrekking tot:  

 

De inrichtingsstudie maakt 
deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van 
stedenbouwkundige 
vergunning en wordt als 
zodanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties 
overeenkomstig de 
toepasselijke procedure voor 
de behandeling van de 
aanvragen m.n. als een 
onderdeel van de nota ter 
motivatie van de gevraagde 
werken. Elke nieuwe 
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o de ontsluiting en circulatie; 

o het bouwprogramma; 

o bebouwde en onbebouwde ruimte; 

o het parkeren; 

o de groeninrichting. 

06. Gebiedsontsluiting  

 De projectzone wordt ontsloten voor gemotoriseerd verkeer 
rechtstreeks op de aanliggende openbare wegen Kapellenboslaan 
– Eikstraat (Art.4.1). Een rechtstreekse ontsluiting op de 
Dendermondsesteenweg (N183) is niet toegelaten. 

07. Bouwprogramma 

 De maximale bovengrondse bruto vloeroppervlakte (bbvo) van de 
totale projectzone bedraagt 9200m².  

08. Bebouwde ruimte 

 Op het maaiveld is bebouwing alleen toegestaan binnen de 
bouwzones (art.3.2 en 3.3), aangeduid op het grafisch plan.  

 Op het niveau van de verdiepingen is bebouwing toegestaan buiten 
de grenzen van de bouwzones in de vorm van uitstulpingen of 
overspanningen, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

o de maximale bbvo (art.3.1.7) wordt gerespecteerd. 

o de afstand tot de aanliggende bestemmingszones is 
minstens gelijk aan de nokhoogte of hoogte van de 
dakopstand. 

o uitstulpingen aan de kant van het openbaar domein mogen 
de rooilijn maximaal 0.50 meter overschrijden. 

o de (eventuele) steunpunten van een overspanning dienen 
beperkt te worden in aantal en visuele impact. 

o de uitstulpingen of overspanningen hebben een 
architecturale meerwaarde voor het project en de 
omgeving. 

o de zichtrelatie met de watertoren (art.5.1) wordt 
gevrijwaard. 

o de vrije hoogte vanaf het maaiveld bedraagt minstens 4.00 
meter. 

09. Niet bebouwde ruimte 

 De niet bebouwde ruimte wordt als publieke of private open ruimte 
ingericht en kan worden aangewend voor de realisatie van 
verkeersinrichtingen, paden, publieke en private verblijfsruimten, 
parkeerclusters en watersystemen. Met uitzondering van toegangen 
naar een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen zijn 
geen constructies toegestaan. 

 De niet bebouwde ruimte dient een hoofdzakelijk groen karakter te 
hebben door de integratie van streekeigen boomsoorten, 
beplantingszones en/of gevelbeplanting. Bij de inrichting van de 
ruimte moet naast brandveiligheid, ook rekening worden gehouden 
met de bereikbaarheid van de woonentiteiten in functie van 
verhuisbewegingen. 

 Het aandeel verharde oppervlakte moet ondergeschikt zijn aan het 
aandeel groenvoorzieningen. Verhardingen worden aangelegd met 

vergunningsaanvraag kan een 
bestaande inrichtingsstudie of 
een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie bevatten. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met architecturale 
meerwaarde wordt bedoeld  
dat de uitstulpingen of 
overspanningen niet alleen 
gemotiveerd mogen worden 
om functionele beweegreden, 
maar tevens een positieve 
bijdrage moeten leveren aan 
het uitzicht en uitstraling van 
de projectzone, zowel naar 
vormgeving als naar 
materialisatie. 
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waterdoorlatende materialen of legpatronen, tenzij dit om redenen 
van milieutechnische aard (relatie met bodem en water), 
draagkracht of stabiliteit niet mogelijk of gewenst is. 

10. Huisvuil 

 In de projectzone dient minstens 1 collectieve opslagplaats voor 
huisvuil worden voorzien, hetzij: 

o geïntegreerd binnen een bouwvolume, uitgevend op het 
openbaar domein en gemakkelijk toegankelijk voor 
bewoners en ophaaldiensten. 

o Ondergronds, binnen de grenzen van het privaat domein en 
gemakkelijk toegankelijk voor bewoners en ophaaldiensten. 

11. Parkeren 

 In deze zone wordt volgende autoparkeernorm gehanteerd (met 
een afronding naar boven): 

Woonfuncties 

o Minimaal 0.5 parkeerplaatsen per woongelegenheid kleiner 
dan 80m². 

o Minimaal 1 parkeerplaats per woongelegenheid tussen 
80m² en 120m². 

o Minimaal 1.5 parkeerplaatsen per woongelegenheid groter 
dan 120m². 

o Maximaal 0.25 parkeerplaatsen per woongelegenheid met 
zorgfunctie. 

Andere functies 

o Minstens 1 parkeerplaats per 100m² netto vloeroppervlakte 

 Indien een autodeelstaanplaats wordt voorzien, mag het aantal te 
voorziene parkeerplaatsen zoals opgelegd in bovenstaande 
autoparkeernorm worden verminderd met 6 eenheden. 

 Het parkeren wordt collectief en ondergronds ingericht. Alleen 
parkeerplaatsen voor gebruikers met een verminderde mobiliteit en 
autodeelstaanplaatsen kunnen bovengronds in parkeercluster(s), 
worden ingericht. Bij de inrichting van parkeerplaatsen dienen 
volgende voorwaarden worden gerespecteerd: 

o Minstens 2 bovengrondse parkeerplaatsen worden ingericht 
voor gebruikers met beperkte mobiliteit.. 

o Bovengrondse parkeercluster(s) worden voorzien van een 
groene omkadering, door de integratie van bomen of 
andere groenaanplantingen. 

o De toegang tot de ondergrondse garage mag het autoluwe 
karakter van het binnengebied (d.i. het gebied tussen de 
beide bouwvelden) niet verstoren. 

o De ondergrondse parkeergarage dient vlot bereikbaar te 
zijn voor voetgangers vanaf de verschillende bouwvolumes, 
hetzij door een rechtstreekse toegang te voorzien binnen de 
bouwvolumes, hetzij door een centrale toegang te voorzien 
in het binnengebied. 

 In de zone wordt volgende fietsparkeernorm gehanteerd (met een 
afronding naar boven): 

Woonfuncties 

o  Minimaal 1.5 fietsstalplaatsen per woongelegenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsstallingen worden best 
voorzien van een overkapping. 
Over het algemeen moet men 
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o  Minimaal 0.25 fietsstalplaatsen per woongelegenheid met 
zorgfunctie 

Andere functies 

o Minstens 1 fietsstalplaats per 100m² netto vloeroppervlakte 

 
 De fietsstalplaatsen wordt collectief ingericht in een combinatie van 

ondergrondse en bovengrondse fietsstallingen: 

o  Minimaal 15% van de fietsstalplaatsen dient gemakkelijk 
bereikbaar en toegankelijk te zijn voor bezoekers. 

o Er dient eveneens ruimte worden voorzien voor de 
plaatsing van minstens 3 fietskarren. 

12. Kwaliteitseisen  

 De minimale netto vloeroppervlakte voor woongelegenheden 
bedraagt 70m², uitgezonderd woongelegenheden met 
zorgfunctie.  

 In de volledige projectzone dient een gevarieerd aanbod aan 
woongelegenheden worden gerealiseerd. Deze variatie uit zich in 
zowel naar grootte van de woongelegenheden als naar indeling 
van de woonvertrekken.  

 Per woongelegenheid dient minstens 1 leefruimte worden 
ingericht uitgevend op het zuiden, zuidwesten of zuidoosten. 

 Elke woongelegenheid, uitgezonderd woongelegenheden met 
zorgfunctie, dient te beschikken over een private bergruimte met 
een nuttige oppervlakte van minstens 4m². 

 Elke woongelegenheid, uitgezonderd woongelegenheden met 
zorgfunctie, dient te beschikken over een buitenruimte met een 
nuttige oppervlakte van minstens 6m². Deze buitenruimtes worden 
overwegend gericht op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten. 

 Bij alle niet woonfuncties op het gelijkvloers geldt dat 
gebruiksruimten minstens gedeeltelijk zichtbaar moeten zijn vanaf 
de straat. 

systemen vermijden die niet 
voldoende stabiliteit bieden 
om de fiets goed te 
ondersteunen (kromgetrokken 
voorwiel, enz.) en waarbij wiel 
en frame niet samen kunnen 
worden vastgemaakt 
(diefstal).Om eventuele dieven 
te ontmoedigen en voor een 
grotere veiligheid en veiliger 
gevoel, worden de 
fietsenstallingen bij voorkeur 
geïnstalleerd op een plaats 
met veel licht. 

 

 

 

 

Met nuttige oppervlakte wordt 
bedoeld dat de beschikbare 
ruimte moet toelaten de ruimte 
nuttig te kunnen gebruiken 
voor de voorziene  functie. Zo 
moet een buitenruimte 
toelaten dat  een tuintafel of 
een ligstoel kan worden 
geplaatst en moet in een 
bergruimte voldoende plaats 
zijn voor het plaatsen van een 
wasmachine.  

               Artikel 03.1 Bouwzone A (overdruk) 
 

01. Hoofdvolume 

 Binnen de contouren van bouwzone A kan 1 gebouw worden 
opgericht van maximaal 4 bouwlagen + accentvolume (art. 3.2.2). 
De overgang met de aangrenzende bebouwing in woonzone 1 
(art.2.1) moet op een harmonische manier tot stand komen. Dit 
betekent dat naast een architecturaal verantwoorde aansluiting, ook 
het aantal bouwlagen moet worden afgebouwd in de richting van 
woonzone 1, met een maximaal verschil van 1 bouwlaag tussen de 
nieuwe en de bestaande bebouwing.  

 De footprint van het gebouw bedraagt maximaal 85% van de 
oppervlakte van de bouwzone. Er dient minstens 1 doorgang en/of 
doorzicht worden voorzien van de Dendermondsesteenweg naar de 
projectzone (art.4.2).  

 De bouwlaaghoogte dient per bouwlaag worden afgestemd op de 
functie. Volgende richtwaarden worden hierbij gehanteerd: 

o Woonfuncties: 3.00 – 3.50 meter 

o Handel en horeca: 3.50 – 4.50 meter 

 

 

 

 

 

1/5de  van de lengte van de het 
gebouw kan hierbij als 
richtwaarde worden genomen. 
Voorbeeld: indien het gebouw 
70 meter lang is, dient de 
overgangszone worden 
gerealiseerd over een lengte 
van ca. 14 meter.  

 

 

 

 

A 
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o Kantoren en diensten: 3.50 – 4.50 meter 

 Onderbrekingen in de straatwand op de verdiepingen zijn 
toegestaan in zoverre het overwegend gesloten karakter van de 
straatwand als geheel gerespecteerd wordt. 

 De indeling van de gebruiksruimten op het gelijkvloerse niveau 
wordt beperkt als volgt: 

o Ruimten voor kantoren en diensten dienen uit te geven op 
de noordzijde(Dendermondsesteenweg) 

o Woonruimten dienen uit te geven op de zuidzijde. 

02. Accentvolume (symbolisch)  

 Ter hoogte van het kruispunt tussen de Dendermondsesteenweg en 
de Emiel Vanderveldestraat, symbolisch aangeduid op het grafisch 
plan, kan een accentvolume worden opgericht op het hoofdvolume, 
mits inachtname van volgende bepalingen:  

o De bbvo van het accentvolume wordt beperkt tot maximaal 
15% van de bbvo van het hoofdvolume. 

o Het accentvolume mag maximaal 2 extra bouwlagen 
bevatten t.o.v. het hoofdvolume. 

o Het accentvolume moet een architecturale meerwaarde 
bieden voor het project en de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met architecturale 
meerwaarde wordt bedoeld  
dat het accentvolume een 
positieve bijdrage moeten 
leveren aan het uitzicht en 
uitstraling van de projectzone, 
zowel naar vormgeving als 
naar materialisatie.  

       Artikel 03.2 Bouwzone B (overdruk) 
 

 Binnen de contouren van bouwzone B kunnen één of meerdere 
bouwvolumes worden opgericht van maximaal 4 bouwlagen.  De 
overgang met de aangrenzende bebouwing in woonzone 2 (Art.2.2) 
moet op een harmonische manier tot stand komen. Dit betekent dat 
naast een architecturaal verantwoorde aansluiting, de bouwhoogte 
van de volumes moet worden afgebouwd in de richting van de 
bebouwing van de Eikstraat (Art.2.2) en Kapellenboslaan en richting 
de tuinen van de Dendermondsesteenweg. 

 De totale footprint van het gebouw/de gebouwen bedraagt 
maximaal 60% van de oppervlakte van de bouwzone. 

 De bouwlaaghoogte dient per bouwlaag worden afgestemd op de 
functie. Volgende richtwaarden worden hierbij gehanteerd: 

o Woonfuncties: 3.00 – 3.50 meter 

o Handel en horeca: 3.50 – 4.50 meter 

o Kantoren en diensten: 3.50 – 4.50 meter 

 

 

 

 

De 45° regel (bouwhoogte = 
afstand tot de zonegrens) kan 
hierbij als richtwaarde worden 
genomen. 

 

 

  

B 
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ARTIKEL 04. LIJNINFRASTRUCTUUR  

 

 

 Categorie gebiedsaanduiding: “lijninfrastructuur” 

 

 

VERORDENEND STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT 

 

Toelichting 

               Artikel 04.1 Openbare weg (indicatief) 
 

Bestemming 

01. De zone is bestemd voor de aanleg en instandhouding van een 
verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer, zoals indicatief 
aangeduid op het grafisch plan. 

De indicatieve aanduiding betekent 
dat een verbinding moet worden 
aangelegd of in stand worden 
gehouden, maar dat de concrete 
inrichting en het verkeersregime 
van deze zone niet wordt 
vastgelegd in het RUP. 

Inrichting 

02. In deze zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassing van 
de wegeninfrastructuur en aanhorigheden; 

03. Deze wegen worden ingericht en gedimensioneerd in functie van 
een optimale en verkeersveilige toegankelijkheid van de 
aanliggende functies. 

 

 

 

Voor ontwerprichtlijnen met 
betrekking tot het openbaar domein 
wordt verwezen naar het 
‘vademecum toegankelijk publiek 
domein’ en het ‘vademecum veilige 
wegen en kruispunten’ 

               Artikel 04.2 Verbinding voor voetgangers en fietsers  
(indicatief) 

 

Bestemming 

01. De zone is bestemd voor de aanleg van verbindingen voor zachte 
weggebruikers. Deze verbindingen worden indicatief aangeduid 
op het grafisch plan. 

De indicatieve aanduiding betekent 
dat een verbinding moet worden 
aangelegd of in stand worden 
gehouden, maar dat de concrete 
inrichting en het verkeersregime 
van deze zone niet wordt 
vastgelegd in het RUP. 

Inrichting 

02. In deze zone zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de aanpassingen 
van wegeninfrastructuur en aanhorigheden; 

03. Deze wegen worden ingericht en gedimensioneerd in functie van 
een optimale toegankelijkheid: 

 Voetpaden: minstens 1.50 meter vrije breedte; 

 

 

 

Voor ontwerprichtlijnen met 
betrekking tot het openbaar domein 
wordt verwezen naar het 
‘vademecum toegankelijk publiek 
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 Fietspaden: minstens 1.80 meter vrije breedte. 

04. Deze verbindingen kunnen tevens benut worden als doorgang 
voor hulpdiensten, indien dit door deze diensten noodzakelijk 
wordt geacht; 

05. Bij de aanleg van de infrastructuur moet rekening worden 
gehouden met de landschappelijke integratie in de omgeving en 
de relatie met de omgeven functies. 

domein’ en het ‘vademecum veilige 
wegen en kruispunten’ 
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ARTIKEL 05. SYMBOLEN 

 

 

 Categorie gebiedsaanduiding: niet van toepassing 

 

 

VERORDENEND STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT 

 

Toelichting 

               Artikel 05.1 Zichtrelatie (symbolisch) 
 

Bestemming 

01. Deze indicatieve aanduiding op het grafisch plan geeft dat bij de 
inrichting van de zones rekening dient worden gehouden met een 
open zichtrelatie van en naar de watertoren.  

 

Inrichting 

02. Alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de 
uitwerking van de voorschriften van de onderliggende zone zijn 
toegelaten, op voorwaarde dat een open zichtrelatie wordt 
gerealiseerd volgens de indicatieve aanduiding op het grafisch 
plan.  

Het open karakter van de 
zichtrelatie moet niet letterlijk 
geïnterpreteerd worden. De ruimte 
moet zo worden ingericht dat een 
algemeen gevoel van openheid en 
ruimtelijke verbondenheid ontstaat, 
maar dit betekent niet dat de 
zichtrelatie plaatselijk niet kan 
worden onderbroken, bijvoorbeeld 
door de inplanting van bomen.  

 

 


