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VERKLARING BIJ DE TABEL BESTEMMINGSZONES 

Algemeen - niet bepaald of niet van toepassing 
AV zie aanvullende voorschriften 
ZP zie grafische gegevens op plan 

Verklaring bij de kolommen: 
 

K1 Volgnummer en kleur van de zone zoals voorkomend op het plan. 

K2 De nevenbestemming is de bestemming die de hoofdbestemming ondersteunt. De 
hoofdbestemming moet als eerste gerealiseerd worden. 

De bestemming van de zone - de kenletters hebben volgende betekenis: 

CF zone voor centrumfuncties – wonen, horeca, handel, diensten en kantoren, kleine 
bedrijven, niet storend voor de woonomgeving 

W zone voor wonen 
H zone voor handel, horeca, diensten en kantoren 
KB zone voor kleine bedrijven, niet storend voor de woonomgeving 
PT zone voor private tuinen 
AS zone voor achteruitbouw 
BV bouwvrije zone 
OP zone voor private opritten 
BZ bufferzone 
G zone voor groen 
WE zone voor wegenis 

K3 De typologie van de bebouwing - de kenletters hebben de volgende betekenis : 

 AB aaneengesloten bebouwing 
 HB halfopen bebouwing 
 OB open bebouwing 
 1 ééngezinswoning 
 2 meergezinswoningen, appartementen 

K4 tot en met K14 geven de bepalingen i.v.m. de hoofdgebouwen. De eerste drie kolommen 
bepalen de maximale grootte van het bebouwbaar oppervlak, de vier daaropvolgende kolom-
men bepalen de plaats waar hoofdgebouwen toegelaten zijn en de laatste twee kolommen be-
palen de maximaal toegelaten hoogte en diepte van de hoofdvolumes en nevenvolumes. 

K4 De maximum terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent (%) van het perceels-
deel gelegen binnen de betrokken zone. 

K5 De maximum terreinbezetting per perceel wordt uitgedrukt in m². 

K6 V Som van de vloeroppervlakte. 

De vloeroppervlakte wordt buitenwerks gemeten. Voor de berekening worden alle 
bouwlagen in aanmerking genomen. Vloeren van lokalen die meer dan 1,50 m onder de 
pas van de inkomdorpel liggen, worden niet meegerekend. Voor de vloeren onder het 
dak worden enkel deze meegerekend waarvan de vrije hoogte minstens 1,80 m be-
draagt. 

 T Oppervlakte van het perceelsdeel gelegen binnen de betrokken zone. 

K7 Minimum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. 

K8 Maximum afstand van de voorbouwlijn ten opzichte van de rooilijn. 

K9 Minimum afstand van het hoofdgebouw ten opzichte van de zijkavelgrens. Slechts bij 
halfopen bebouwing betekent de aanduiding o/x dat op één van de zijkavelgrenzen 
dient gebouwd te worden en dat ten opzichte van de andere zijkavelgrens een zijtuin-

strook van x meter dient geëerbiedigd te worden. 

K10 Minimum afstand van het hoofdgebouw ten opzichte van de achterkavelgrens. 

Bij hoekpercelen dient minimum 1 van de kavelgrenzen als achterkavelgrens be-
schouwd te worden. Kavelgrenzen op rooilijnen kunnen niet beschouwd worden als ach-
terkavelgrens. 

K11/12 Maximum gabariet hoofdgebouwen. 
Het gabariet is een virtuele ruimtelijke envelop. Elk volume (of geheel van losstaande 
volumes) die ingeschreven kan worden binnen het maximum gabariet is toegelaten. 
Dakgoten en bijkomende constructies ervan mogen buiten het maximum gabariet ko-
men. Uitbouwen zijn slechts toegelaten vanaf 0,6 m vanaf de perceelgrens en over de 
helft van de maximum toegelaten bouwbreedte gemeten loodrecht op de snede. 
Het hoofdvolume beslaat de zone tussen de voorbouwlijn en de maximum diepte op de 
verdieping (d) van dit hoofdvolume. 
Het nevenvolume is de zone tussen de maximum bouwdiepte op de verdieping (d) van 
het hoofdvolume en de maximum bouwdiepte (D). 
De afmetingen van het maximum toegelaten gabariet van het hoofdvolume en het ne-
venvolume (weergegeven in meter, uitgezonderd de x-waarden – in graden). 
Een snede geeft voor elke typologie het maximaal toegelaten gabariet t.o.v. een zekere 
grens of lijn aan. De snede voor gesloten en halfopen bebouwing moet loodrecht op de 
grens (grenzen bij hoekpercelen) met het openbaar domein genomen worden. Bij open 
bebouwing kan gekozen worden tussen een snede loodrecht op of evenwijdig met het 
openbaar domein (een keuze moet gemaakt worden). De hoogtes (h – maximumhoog-
te van de verticale delen, H – totale hoogte) worden gemeten vanaf het bestaande 
maaiveld, in het midden van de breedte van het volume op de perceelsgrens (nevenvo-
lume) of in het midden van de voorgevelbouwlijn (hoofdvolume). De maximumhelling 
van het bovendeel van het hoofdvolume (x°) wordt gemeten van een horizontaal vlak. 
De plaats van de mogelijke sneden wordt op de volgende pagina aangeduid op schema-
tisch weergegeven plattegronden. 
Er is geen nevenvolume mogelijk indien in K12 van de tabel geen waarden vermeld 
staan. 
Voor de bestemming IA en CA kan een nevenvolume bestaan zonder een hoofdvolume. 
In het schema op de volgende bladzijde zijn de nodige snedes aangegeven, met aan-
duiding van de letters die gebruikt worden in de tabel van de bestemmingszones. 

K13 Het maximum aantal bouwlagen. 
De ruimte onder het dak wordt als afzonderlijke bouwlaag geteld indien de bruikbare 
oppervlakte onder het dak, dit is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 
1,80 m, groter is dan 2/3 van de vloeroppervlakte van één bouwlaag. 

K14 HD hellend dak 
PD plat dak 

K15/16/17 Verwijzing naar de aanvullende voorschriften die van toepassing zijn voor deze zo-
ne. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 legende van de gebruikte kenletters: legende van de bestemmingszones:  

 D totale maximumdiepte van het hoofdgebouw     
 d maximum toegelaten bouwdiepte op de verdieping 
 H totale bouwhoogte van het hoofdgebouw 
 h maximumhoogte van de verticale delen 
 x° maximumhelling van het bovendeel van 
  het hoofdgebouw gemeten van een horizontaal vlak 

Maximum gabariet hoofdgebouwen (K11/12) – schema 

LEGENDE 

perceel 
 
zone waar hoofdgebouwen toegelaten worden; de begrenzing komt overeen met de uiterste bouwlijnen ; zie tabel1, K7/8/9/10 

plaats van de snede 

d

x° 

d 

h H 

HOOFDVOLUME : snede A 

H 

h 

x° 

NEVENVOLUME : snede B 

x° 

h H 

2,5m 

2,5m 

 

voorbouwlijn 

uiterste bouwlijn 

voorbouwlijn 

0,6m 

A 

A 

B 
B 

min 0,75m 

 

2,5m 

uiterste bouwlijn 

rijweg 

aaneengesloten 
bebouwing (AB) 

d A 

B 

B 

D 

open bebouwing (OP) 

typologie met  

principeplan 

Er moet een richting van 

snede gekozen worden! 

halfopen 
bebouwing 

(HB) 

+ 

UITBOUWEN 

zonegrens 

 

D 

B 

 

CF zone voor centrumfuncties – wonen, horeca, handel, diensten en kantoren, 
kleine bedrijven, niet storend voor de woonomgeving 

W zone voor wonen 
H zone voor handel, horeca, diensten en kantoren 
KB zone voor kleine bedrijven, niet storend voor de woonomgeving 
PT zone voor private tuinen 
AS zone voor achteruitbouw 
BV bouwvrije zone 
OP zone voor private opritten 
BZ bufferzone 
G zone voor groen 
WE zone voor wegenis 



 

 

TABEL BESTEMMINGSZONES  

 
 

 

NR ZONE BESTEM- TYPOLO- MAXIMUM TE BEBOUWEN MAXIMUM DAKVORM AANVULLENDE NR
MING GIE  OPPERVLAKTE AANTAL VOORSCHRIFTEN

BOUW
rooilijn zijkavel- achter- LAGEN

grens kavel-
grens

in % m² V/T min max min min h H d D x h H x° type A B C
sienna

1 CF AB,HB/1,2 - - - ZP ZP 0 - 9,5 14 15 AV - 3 5 30 3 + 1 - A B1,B2,B3,B4,B5,B6 C1 1
vermiljoen

2 H/W HB,OB/1 60 - - - - 3 8 6,5 - 15 - - 3 5 30 2 - A B1,B2 C2 2
lichtoranje

3 W HB,OB/1 40 250 - ZP - 0/4 8 6,5 - 15 20 60 3 5 30 2 HD A B1,B4,B5 C3 3
donkeroranje

4 W HB,OB/1 40 250 - ZP - 4 8 6,5 - 15 20 - 3 5 30 2 - A B1,B4,B5 C4 4
roze

5 KB - 100 - - ZP - 0/3 AV 1 - A - C5 5
lichtgroen

6 PT - 10 30 AV A B1,B2 C6 6
loofgroen

7 AS - 40 100 AV A - C7 7
olijfgroen

8 BV - AV A - C8 8
grijs

9 OP - AV A - C9 9
bronsgroen

10 BZ - AV A - C10 10
dennegroen

11 G - AV A - C11 11
geel

12 WE - AV A - C12 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17

PLAATSING VAN HET 
HOOFDGEBOUW IN M TOV

MAXIMUM VOLUME HOOFDGEBOUWEN

hoofdvolume (m) nevenvolume (m)

11 12



 

AANVULLENDE BEPALINGEN 
 

A. algemene voorschriften : Deze voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. Waar de inhoud van het A-voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de bestemmingszone is dit voorschrift (logischerwijs) niet van toepassing. 

 

 

A1. Afsluitingen op perceelsgrenzen 

Op zij- en achterkavelgrens: 

Afsluitingen in hout, baksteen, hagen, toegelaten tot maximum 2,00 m hoogte. 

Bij hoekpercelen: 

Op de rooilijn (tot 5,00 m van het kruispunt van de rooilijnen): afsluitingen tot 
maximum 0,60 m hoogte. 

A2. Parkeerruimten, garages, stallingruimten 

1) Woningen 

Bij iedere nieuwbouw dient per woning voorzien te worden: 

1 garage of stallingruimte 

1 parkeerplaats (aansluitend bij de openbare weg of de private weg die toegang 
verleent tot de eventueel dieper gelegen bebouwing). 

Uitzonderingen: 

- parkeerplaats niet te voorzien bij aaneengesloten bebouwing in reeds bebouw-
de straat 

- bij een nieuwe verkaveling van rijbebouwing mogen bij aaneengesloten be-
bouwing de parkeerplaatsen gegroepeerd worden in kleine parkeerhavens: 

* maximum 10 auto's per parkeerhaven 

* geen enkele woning verder dan 30 meter verwijderd van een parkeerhaven 

- garages zijn niet noodzakelijk bij ingesloten percelen smaller zijn dan 9,00 m 

- garages zijn verboden bij ingesloten woningen die niet breder zijn dan 6,00 m 

- garages zijn niet toegelaten in het hoofdgebouw op percelen die smaller zijn 
dan 9,00 m en waar in het BPA een garageweg voorzien is. 

2) Winkels, horeca, kantoren, stapelplaatsen en industrie 

- parkeerplaatsen volgens vigerende voorschriften op ogenblik van de 
bouwaanvraag 

- per 4 parkeerplaatsen dient 1 hoogstammige boom te worden aange-
plant. 

A3. Materialen 

1) Algemeen 

Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch verant-
woord zijn. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten har-
monisch zijn met het bestaande straatbeeld. 

2) Woningen, winkels, diensten, kantoren en autobergplaatsen 

gevelbekleding: kleinschalige materialen 

 vb. wel: baksteen en betonsteen 

 vb. niet: prefab- en betonelementen 

dakbedekking:  platte daken: bij platte daken die lager gelegen zijn dan 5,00 m dient 
een grindbedekking te worden aangebracht 

  schuine daken: pannen, leien en golfplaten, voor zover ze harmonië-
ren met de omgeving 

3) Industriële gebouwen 

Gevels: voor zover die aansluiten bij gebouwen vermeld onder A3.2 dienen 
kleinschalige materialen gebruikt te worden. In andere gevallen zijn 
prefabelementen of bezettingen toegelaten. 

Daken:  duurzame materialen die harmoniëren met de omgeving. Golfplaten 
zijn toegelaten. 

 
 

B. bijzondere voorschriften 

B1. Bijgebouwen 

- bijgebouwen zijn toegelaten in zoverre de ter-
reinbezetting en de V/T-coëfficiënt niet wordt 
overschreden 

- maximum gabariet vanaf de perceelsgrens 

 
 
 
       30°  
 
   6,00 m 
    3,00 m 
 
 
      perceelsgrens 
 
 
- het bouwen op de perceelsgrens is enkel toegela-

ten in zoverre de muur op de perceelsgrens 
wordt opgetrokken in baksteen 

 

Indien niet op de perceelsgrens gebouwd wordt, dient een afstand van min. 1 me-
ter tot deze perceelsgrens te worden in acht genomen: 

- indien aan de andere zijde van de perceelsgrens reeds gebouwd is, dient daar 
tegen aangesloten te worden 

 

 



 

 

- de oppervlakte wordt beperkt door de maximale terreinbezetting of door 
de aangegeven maximale oppervlakte van het gebouw. 

B2. Afwerking scheidsmuren 

Waar aangesloten kan gebouwd worden, dienen de delen van de scheidsmuren 
binnen het toegelaten gabariet waar niet tegenaan wordt gebouwd, afgewerkt te 
worden met materialen die de waterdichtheid van de scheidsmuur verzekeren 
en die in harmonie zijn met de omgeving. 

B3. Uitbouwen 

1) Per verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximum 0,60 m toegela-
ten tot op maximum 0,60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel en over 
maximum de halve gevelbreedte (4,00 m). De uitsprongen over de weggrens 
mogen echter niet meer bedragen dan de voetpadbreedte verminderd met 0,75 
m. Gemeten vanaf het voetpad moet de hoogte onder de uitsprongen minimum 
2,50 m bedragen. In de voortuinstrook worden op het gelijkvloers eveneens uit-
bouwen toegelaten. Ze zullen voldoen aan de beschrijvingen hierboven vermeld. 
Binnen de opgelegde bouwzone zijn geen beperkingen inzake uitbouwen. 

2) Dakkapellen tot maximum 1,50 m breedte en op minimum 1,00 m afstand 
onderling en van het midden van de scheidsmuren zijn toegelaten. De hoogte 
van de verticale wand is maximum 1,50 m. Hellend dak is verplichtend. 

B4. Private buitenruimte 

Iedere woongelegenheid moet, aansluitend bij de woonvertrekken, over een 
private buitenruimte beschikken. Indien er op de verdiepingen gewoond wordt 
(bvb. appartementen), dan moet elke woongelegenheid over een totale bui-
tenruimte van minimum 10,00 m² beschikken, waarvan de kleinste buiten-
ruimte minimum 6,00 m² moet bedragen met als kleinste afmeting 2,00 m. 

B5. Harmonie 

De hoogte van de kroonlijst, de dakafdekking en de materialen van de 
bouwdelen in de naastliggende zones dienen steeds in harmonie te zijn 
met elkaar. 

B6. Aansluiting gabariet 

Wanneer de gebouwen uit een zone kunnen aansluiten bij gebouwen uit een 
naastliggende zone, dan dient het gabariet van deze naastliggende zone binnen 
de eerste zone over een minimum lengte van 3,00 m te worden aangehouden, 
om een harmonische overgang waar te kunnen maken. 

 

C. zonevoorschriften 

C1. Zone voor centrumfuncties  (zone 1) 

Deze zone is bestemd voor menging van verschillende functies eigen aan een centrum-
straat.  

Andere functies dan wonen zijn enkel toegelaten op het gelijkvloers en de eerste ver-
dieping. 

Het maximum te bebouwen oppervlakte bij de hoekpercelen bedraagt 80%. 

Een eventuele 4de bouwlaag mag boven de kroonlijst of dakrand van 9.50 m gereali-
seerd worden mits te voldoen aan het toegelaten gabariet. De plafondhoogte dient min. 
2.50 m te bedragen. (met uitzondering van de bouwlaag onder het dak). De ruimte on-
der het dak wordt als een afzonderlijke bouwlaag geteld indien het bruikbare oppervlak 
onder het dak, dat is de oppervlakte gerekend vanaf een vrije hoogte van 1.80 m gro-
ter is dan 45 m2 per wooneenheid.  Kleinere wooneenheden worden op die manier op-
genomen in het woonblok wat voor differentiatie in woontypologie zorgt. 

C2. Zone voor kantoren en een bedrijfswoning  (zone 2) 

De hoofdbestemming binnen deze zone zijn kantoren en diensten, horeca en/of handel. 

Als nevenbestemming is er één woning (niet afzonderlijk vervreemdbaar) toegelaten 
indien dit horende is bij de betreffende bedrijfsvestiging. 

De minimum kavelbreedte bedraagt 20,00 m. 

Per perceel moet de hoofdbestemming als eerste of tegelijkertijd met de nevenbe-
stemming gerealiseerd worden. 

C3. Zone voor wonen  (zone 3) 

Deze zone is bestemd voor wonen in halfopen en/of open bebouwing. 

1/ Bij open bebouwing zijn de volgende schikkingen van de hoofdvolumes toegelaten: 

 
 gesloten muur 

 geen gemene muur 
    4             4  4             4              6                    6 afwerking in dezelfde 
 gevelmaterialen 
 
 als woning 
 
 
Bij een nieuwe verkavelingaanvraag dient gespecificeerd te worden welke oplossing op 
de verschillende percelen wordt toegelaten. De kavels dienen minimum breedte van 
20,00 m te hebben. 

2/ Bij halopen bebouwing dient het hoofdvolume een afstand van 4,00 m te bewaren 
van de open zijkavelgrens. 

 
 
    4                         4  4                         4 
 

De kavels dienen mini-
mum breedte van 12,00 m 
te hebben. 



 

De hoofdvolumes van de gebouwen binnen de zone moeten een schuin dak hebben. 

C4. Zone voor wonen  (zone 4) 

De C3 is binnen deze zone van toepassing met uitzondering van de verplichting om een 
schuin dak op het hoofdvolume toe te passen. 

C5. Zone voor kleine bedrijven  (zone 5) 

Deze zone is bestemd voor stapelplaatsen en kleine bedrijven. 

Bestaande gebouwen: 
binnen de gebouwen zijn activiteiten verboden die naar buiten uit een reuk-, rook-, 
stof- en/of lawaaihinder veroorzaken. 

Nieuwbouw: 
bij nieuwbouw zijn een klein bedrijf en/of een stapelplaatsen toegelaten. 

Voor nieuw te bouwen volumes zijn de volgende ruimtelijke bepalingen van toepassing: 

maximumvolume – 

 
 
       30°  
 
   6,00 m 
    3,00 m 
 
 
      zone en/of perceelsgrens 
 
Bij de inplanting van nieuwe gebouwenvolumes na afbraak van de bestaande 
dient een afstand van minimum 5,00 m t.o.v. de achterkavelgrenzen van de 
woningen in de Lauwestraat gerespecteerd te worden. De muur gericht naar de-
ze achterperceelsgrenzen moet uitgevoerd worden in volle baksteen of betonge-
velsteen. 

C6. Zone voor private tuinen  (zone 6) 

Deze zone is bestemd voor aanleg van private tuinen. 

Binnen de zone zijn tevens autobergplaatsen en bergingen toegelaten. 

De gebouwenvolumes moeten aan het volgende maximumgabariet voldoen: 

 

          4,00 m 

          

          45° 

    3,00 m                 5,00 m 

 

Wanneer diverse garages gegroepeerd worden opgericht, dienen ze één architectonisch 
geheel te vormen. 

C7. Zone voor achteruitbouw  (zone 7) 

Deze zone dient als kwalitatieve voortuin aangelegd te worden. 

Aan de bestaande gebouwen of delen van bestaande gebouwen in deze zone 
zijn instandhoudingwerken toegelaten. Bij volledige afbraak dient de zonebe-
stemming gerespecteerd te worden. Maximum 40% van deze zone mag ver-
hard worden in kleinschalige materialen (geen monoliet betonplaten of asfalt). 

C8. Bouwvrije zone  (zone 8) 

Bouwen of stapelen op deze strook is verboden. 

Maximum te verharden oppervlak bedraagt 25,00 m². De restruimte wordt aange-
plant met heesterbeplanting. Aansluitend aan de bouwvrije strook mag een maxi-
mum bouwvolume van 40 m² (dubbele garage) gebouwd worden. Deze volumes 
worden gevoegd bij de volumes toegelaten in de zone voor private tuin (zone 6). 

Alle voorschriften qua plaatsing, dakvorm en de aanvullende voorschriften van zone 
6 blijven behouden. 

C9. Zone voor oprit  (zone 9) 

In deze zone mogen geen gebouwen opgericht worden. 

Deze zone mag verhard en aangeplant worden. Stapelen van goederen is verboden. 

C10.Bufferzone  (zone 10) 

Deze zone is bestemd voor creëren van een ruimtelijke en visuele buffer. 

Bouwen of stapelen op deze strook is verboden. 

Een hoogstammig groenscherm dient aangelegd te worden op die manier dat de tui-
nen van de aanpalende eigenaars visueel worden afgeschermd. 

De beplanting moet zo gekozen worden dat de schermfunctie ook tijdens de winterperi-
ode gewaarborgd wordt. 

Een deel van de zone palend aan de gebouwen kan verhard worden om de toeganke-
lijkheid voor brandweer mogelijk te maken. 

Het aanplanten van de bufferzone zal integraal deel uitmaken van de stedenbouwkun-
dige vergunning voor uitbreiding van de gebouwen. 

Deze voorschriften blijven geldig tot zolang de aanpalende percelen de mogelijkhe-
den van zone 5 (zone voor stapelplaatsen en klein bedrijven) niet benutten. 

C11.Zone voor groen  (zone 11) 

Deze zone is bestemd voor aanleg van een recreatieve groenzone. 

Constructies noodzakelijk voor de realisatie van de bestemming zijn in principe toegela-
ten. 

Het aanplanten van de groenzone dient met streekeigen plant- en boomsoorten gerea-
liseerd te worden. 

C12.Zone voor wegenis  (zone 12) 

Deze zone is bestemd voor de wegenis met openbaar karakter. 

Binnen deze zone zijn installaties eigen aan de nutsleidingen toegelaten. 


