
BPA 36 KWEEKSTRAAT 
 

Stedenbouwkundige voorschriften. 
 
De term “gemeenschapsvoorzieningen” houdt in: school, sportinfrastructuur. 
 
De maximale terreinbezetting van de gebouwen in de zone is beperkt tot 50%. Minimum 25% 
van de zone dient onverhard te blijven en wordt aangelegd als speel-groenzone. 
 
Het materiaalgebruik moet esthetisch, architecturaal en constructief verantwoord zijn en is in 
harmonie met de onmiddellijke woonomgeving. 
Het architecturaal ontwerp streeft naar kleinschaligheid, de omgevingswerken maken 
integraal deel uit van de bouwvergunning.. 
 
De minimale afstand van de gebouwen ten opzichte van de perceelgrens is gelijk aan de 
bouwhoogte. De maximale kroonlijsthoogte is bepaald op 8 meter. De maximale nokhoogte 
op 10 meter (zaagkapdak). Referentiepeil: vloerpeil refter leraarslokaal. 
 
De afstand gebouw/perceelsgrens aan de noordkant (t.o.v. de later te verkavelen gronden) is 
bepaald op minimum 8 meter. De afstand naar de westelijke perceelsgrens is minimaal 4 
meter (zone 1 A bouwvrijestrook). De verharding van zone 1 A bedraagt maximaal 40%. 
 
Bij de inplanting ten opzichte van de openbare weg dient een minimumafstand t.o.v. de 
rooilijn van 5 meter gerespecteerd te worden, de maximale kroonlijsthoogte is op fit punt 4 
meter en kan verder stijgen onder een hoek van 45° tot de maximaal bepaalde bouwhoogte. 
 
Hellende, platte of gebogen daken kunnen vrij gecombineerd worden tot één architectonische 
geheel. Hellende daken hebben een maximum helling van 50°. 
 
Bijgebouwen zijn op de perceelsgrens toegelaten mits de gemene muur wordt opgevat als een 
draagkrachtige scheidingmuur. De kroonlijsthoogte op de perceelgrens is maximaal 3 meter 
waarna het gabarit kan stijgen onder een hoek va maximum 30° tot een absoluut maximum 
van 4,5 meter. 
 
De hoogte van de afsluiting op de perceelsgrens is maximaal 2 meter. 
 
In de achteruitbouwstrook (zone 2) zijn enkel de noodzakelijke verhardingen toegestaan 
dienstig voor de toegang en ontsluiting van de school. De verharding is beperkt tot maximaal 
30% van de zone. Het resterende gedeelte dient aangelegd als effectieve groenstrook. Vanuit 
de Kweekstraat is de toegang tot de school uitsluitend ten behoeve van voetgangers en 
fietsers. 
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