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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEVOEGD BIJ BESTEMMINGSPLAN 
DD.3/4/1997  
 
 
 
TOEPASSING VAN ART. 16 VOLGENS DE WET OP DE STEDENBOUW DD. 29/3/1962,  
(zoals gewijzigd bij latere wetten en decreten alsmede de verschillende uitvoeringsbesluiten) : 
 
 
 
AANGEPAST DD. 28/10/1997  
naar aanleiding van de adviezen geleverd door de betreffende instanties 
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BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "BEEKHEYDE" 
 
 
VOORAFGAAND ARTIKEL :  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Terminologie 
 
Voor de toepassing van de stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder :  
 
1.  Autogarage 
Gebouw geschikt voor het stallen van een of meer auto’s met uitsluiting van enig bedrijf. 
 
2.  Bergplaats 
Gebouw dat tot berging wordt aangewend, met uitsluiting van enig bedrijf. 
 
3.  Bezettingscoëfficiënt 
De bezettingscoëfficiënt is de verhouding tussen de terreinbezetting en de terreinoppervlakte. 
 
4.  Bouwhoogte 
Hoogte van een bouwwerk die, indien niet anders aangeduid, moet worden gemeten van het 
grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of kroonlijst. 
 
5.  Bouwlijn 
Lijn waarop de voorgevel van het gebouw is geplaatst. 
 
6.  Bouwstrook 
Strook die over haar gehele diepte voor bebouwing in aanmerking komt. 
 
7.  Bouwvrije strook 
Strook grond waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden opgericht. 
 
8.  Bouwvrije voortuinstrook  
Strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn. 
 
9.  Bouwvrije zijtuinstrook   
Strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de 
vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw. De diepte hiervan is gelijk 
aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen 
 
10. Constructie 
Elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander bouwmateriaal dat hetzij met de grond verbonden 
is, hetzij op de grond geplaatst is en zodanige afmetingen heeft dat het niet zonder 
voorbereidende werkzaamheden kan worden verplaatst. 
 
11. Gebouw 
Elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
doorgaande muren omsloten ruimte vormt. 
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12. Gevel 
Buitenmuur van een gebouw. 
 
13. Handelsinrichting 
Gebouw bestemd voor het exploiteren van een handelszaak, met uitsluiting van elk ander bedrijf, 
en al dan niet samengaande met de bewoning van een deel van het gebouw. 
 
14. Hoekgebouw 
Gebouw opgericht op een perceel dat aan twee straten paalt op de plaats waar deze elkaar 
kruisen.  
 
15. Hok 
Gebouw bestemd voor het onderbrengen van huisdieren zonder handels- of bedrijfsdoeleinden. 
 
16. Kleinbedrijf 
Bedrijf op kleine schaal waarvan het bestaan of de werking, uit oogpunt van rust en hygiëne, 
verenigbaar is met de eisen in een woongebied. 
 
17. Kroonlijst 
Horizontale vooruitspringende lijst tussen de gevel en het dak die de dakgoot draagt. 
 
18. Lichtstraat 
Langgerekte, uit segmenten samengestelde lichtkoepel. 
 
19. Luifel 
Afdak aan de voorgevel of aan de vrijstaande zijgevel van een gebouw. 
 
20. Scheidingsmuur 
Gevel van een gebouw die is opgericht op de grens van twee erven. 
 
21. Schilddak 
Dak dat uit vier schuine vlakken bestaat. 
 
22. Terreinbezetting 
De terreinbezetting is de oppervlakte van de projectie van het hele gebouw op de 
terreinoppervlakte (uitsprongen en terrassen en ondergrondse constructies inbegrepen). 
 
23. Terreinoppervlakte 
De terreinoppervlakte wordt gevormd door de werkelijke perceelsoppervlakte(n). 
 
24. Topgevel 
Gevel die een top vormt (driehoekvormig, in een punt uitlopend tussen de twee afhellende delen 
van het dak). 
 
25. Uitbouw  
Uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping. 
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26. Uitsprong 
Deel van een gevel dat niet in hetzelfde vlak ligt als het overige gedeelte van die gevel. 
 
27. Vloeroppervlakte (V) 
De vloeroppervlakte is de som van alle bruikbare vloeroppervlakten, waarvan de zoldering boven 
het maaiveld uitsteekt. 
1. alle auto- en andere bergplaatsen, alsook terrasoppervlakte, meegerekend. 
2. bruikbare : de bruikbare vloeroppervlakte begint bij een vrije hoogte van 1,5 meter. 
3. vloeroppervlakte : eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend.  
 
28. Vloerterrein (V/T) 
De Vloer/Terrein index is de verhouding tussen de vloeroppervlakte en de terreinoppervlakte. 
 
29. Voorgevelbouwlijn  
Denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de 
andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt ze 
aan de smalste zijde van de kavel. 
 
30. Vrijstaande bebouwing 
Bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een minimale afstand van de 
perceelsgrenzen zijn geplaatst. 
 
31. Vrijstaande gevel 
Gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt aangebouwd. 
 
32. Woning 
Huis of deel van een gebouw bestemd voor de huisvesting van een enkel gezin. 
 
33. Woonhuis 
Gebouw uitsluitend tot huisvesting van een of meer gezinnen ingericht. 
 
34. Zadeldak   
Dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok evenwijdig 
met de wegas samenkomen. 
 
35. Zijgevel 
Gevel aan de zijkant. 
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ARTIKEL 1 :  STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR AMBACHTELIJKE 
GEBOUWEN  

 
 
1.01. Zone voor ambachtelijke bebouwing 
 
1.  Bestemming 
 
a)  Kleine en middelgrote ondernemingen die geen abnormale hinder, met inbegrip van water-, 

bodem- of luchtvervuiling, veroorzaken voor de omgeving en die van de woonzone. 
b)  Kantoren, toonzalen en sociale inrichtingen van de bedrijven. 
c)  Eén woongelegenheid voor ofwel direktie ofwel bewakingspersoneel van het bedrijf. 
 
 
2.  Perceelsbreedte 
 

Minimum 35 m. 
 
 
3.  Plaatsing van de gebouwen en constructies 
 

a) t.o.v. de rooilijn of grens van het openbaar domein 
 

- op min. 30 m uit de grens van de autosnelweg 
- op min. 15 m uit de rooilijn van de andere verkeerswegen 
- op min. 25 m uit de rooilijn voor loskaden 

 
b) t.o.v. de perceelsgrenzen 

 
t.o.v. de zij- en achtergrenzen dient een bouwvrije zone in acht genomen te worden met een 
min. van 7 m :  
- een strook van 3 m langs de perceelsgrens moet aangeplant worden met streekeigen 
hoogstammige bomen en een dichte onderbegroeiing van heesters en struiken 
- een strook van 4 m moet aangewend worden als brandweerweg 

 
 
4.  Hoogten van de gebouwen en constructies 
 

Bouwhoogte max. 7 m. 
Een grotere bouwhoogte is aanvaardbaar indien de constructies begrepen zijn binnen een 
hoek van 45 ° op de perceelsgrenzen. Deze 45°-regel wordt enkel toegepast t.o.v. de 
zijdelinkse en achterste eigendomsgrenzen. De maximum hoogte bedraagt evenwel 20 m. 
Vrijstaande silo’s (zonder omkasting) moeten voldoen aan volgende bepalingen : 

- met een hoogte van 0 tot 14 m: op 7 m van de perceelsgrens 
- met een hoogte van 14 tot 20 m: op de helft van de hoogte 
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5.  Welstand van de gebouwen en constructies 
 

Er moet via een verzorgd materiaalgebruik en een aangepaste vormgeving gestreefd 
worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten. Binnen deze visie kunnen in beginsel 
o.a. boogloodsen (Romney hall) niet aanvaard worden. 

 
Alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van duurzame aard zijn. 
De voorkeur wordt gegeven aan materialen welke na verloop van tijd hun uitzicht 
behouden. Het gebruik van kleur wordt eveneens aangemoedigd. 

 
A) Aanvaardbare gevelmaterialen zijn ondermeer : 

- baksteenmetselwerk of metselwerk in betonblokken netjes opgevoegd 
- geprofileerde beplating in staal of aluminium (gemoffeld) 
- geëxtrudeerde in de massa gekleurde vezelcementpanelen 
- cellenbetonpanelen, in beginsel verticaal geplaatst, voorzien van een aangepaste verf 
(o.a. kwartsverf) of een bepleistering in een zachte kleur 
- sierbeton, silexbetonpanelen. 

 
B) Als dakmaterialen kunnen o.a. gebruikt worden: 

- in de massa gekleurde zwarte of donkerbruine vezelcementgolfplaten 
- geprofileerde beplating in staal of aluminium 
- roofing, elastische rubber,... op platte en zacht hellende daken 
- zink, koper (al dan niet gepatineerd), pannen. 

 
 
6.  Aanleg van het terrein 
 

Het niet-bebouwde deel van het terrein dient als groenruimte te worden aangelegd (ten 
laatste het eerstvolgende plantseizoen na ingebruikname van de constructies) en als 
dusdanig gehandhaafd. Alleen het deel van de terreinen ingericht als toegang, 
parkeerplaats, afgeschermde stapelplaats, mag verhard worden. 

 
Een strook van 3 m gemeten vanaf de rooilijn dient, behoudens de toegang, uitsluitend als 
groene ruimte te worden aangelegd en gehandhaafd. In de overige bouwvrije strook t.o.v. 
de rooilijn worden toegangen, benzinepompen en parkeerplaatsen toegelaten. 

 
In de bouwvrije zij- en achterstroken is de aanleg van rijwegen toegelaten, en in die mate 
verplicht, dat een normale toegang (minimum 4 m breed) voor de brandweer  rond het 
gebouw mogelijk is. Het overige deel, met een minimum breedte van 3 m, dient als groen 
scherm te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 

 
Een beplantingsplan dient bij elke bouwaanvraag gevoegd waarbij 20% streekeigen 
bladhoudende hoge heesters worden voorzien. 

 
 
7.  Erfscheidingen 
 

Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met 
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draadwerk. 
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8.  Parkeerruimte 
 

A) Algemene regel 
 

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt opgericht dient 
tegelijkertijd een parkeerruimte te worden aangelegd - dit binnen de theoretisch 
bebouwbare oppervlakte en/of op het deel van het terrein zoals bedoeld in punt 5b 
hierboven - met een minimale stallingscapaciteit zoals hieronder wordt bepaald: 

 
- voor nijverheidsgebouwen, opslagplaatsen e.d.: 1 parking per 100 m² vloeroppervlakte 
(met maximum 2 overdekte parkeerplaatsen binnen de werkplaatsruimte (duidelijk 
afgebakend), tenzij ondubbelzinnig de functie van garage tot uiting komt en zo ook 
wordt uitgevoerd) 
- voor de burelen: 1 parkeerplaats per 50 m² 
- voor administratieve gebouwen: 1 parkeerplaats per 50 m² 
- voor een woongelegenheid: 1 parkeerplaats. 

 
B) Afwijking 

 
Op verzoek van de aanvrager kan, bij industriële of ambachtelijke gebouwen, een 
afwijking toegestaan worden, in die zin dat de berekening van de vereiste parkeerruimte 
gebeurt naar rato van 1 parkeerplaats per 10 tewerkgestelde personen, wanneer een 
nieuw gebouw wordt opgericht, en per 10 supplementair tewerkgestelde personen, 
wanneer een bestaande inrichting wordt verbouwd. 
Dit geldt enkel voor de werkplaatsoppervlakte, niet voor kantoorruimte, showroom, enz. 

 
C) Opmerkingen 

 
1. Berekening van de vloeroppervlakte 

 
De vloeroppervlakte wordt buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden 
van de gevelmuren van alle ruimten die kunnen worden afgesloten, zonder rekening 
te houden met de onderbrekingen door scheidingsmuren of verticale dienstwegen. 
De vloeren van de lokalen die zich beneden het terreinniveau bevinden, worden 
evenwel niet meegerekend. Wat de vloeren onder het dak betreft, wordt alleen het 
gedeelte met een binnenwerks gemeten vrije hoogte van ten minste 2,20 m 
meegerekend. 

 
2. Minimale afmetingen van de parkeerplaats 

 
- voor boxengarages: 5 m x 2,75 m x 1,8 m hoogte 
- voor afgesloten ruimten: 4,5 m x 2,25 m x 1,8 m hoogte 
- voor stalling in open lucht: 5,5 m x 2,5 m 
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3. Gegevens te verstrekken door de aanvrager 
 

Elke bouwaanvraag moet worden aangevuld met een berekeningsnota (afzonderlijk 
opgegeven voor nieuwbouw, uitbreidingswerken, bestaande constructies) waaruit 
blijkt dat aan de vereiste stallingscapaciteit i.v.m. het bouwwerk is voldaan. 
Op het grondplan dat bij een bouwaanvraag is gevoegd, moet de aanvrager 
genummerde rechthoekjes tekenen die voldoen aan de hierboven bepaalde minimale 
afmetingen der parkings. Op het grondplan moeten ook de toegangen met hun 
afmetingen duidelijk worden getekend. 

 
 
1.02. Zone voor non-aedificandi 
 
1.  Bestemming 
 

Na de oprichting van het hoofdgebouw dient de strook als tuin te worden aangelegd en als 
dusdanig gehandhaafd.  
Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend mag 
worden verhard. 

 
2.  Bebouwingswijze 
 

Alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en afritten. 
 
3.  Aanleg van de strook 
 

De strook dient als groenruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 
 
 
1.03. Bufferstrook 
 
1.  Bestemming 
 

Hoog- en laagstammige beplanting waarvan 30% streekeigen bladhoudende hoge heesters. 
 Een beplantingsplan dient voorgelegd bij elke bouwaanvraag. 

 
2.  Bebouwingswijze 
 

Alle constructies verboden 
 
3.  Aanleg van de strook 
 

De strook dient als groenruimte te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 
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ARTIKEL 2 :  ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENIGEN EN OPENBARE 
NUTSVOORZIENINGEN 

 
 
2.01. Zone voor een afvalzuiveringsstation 
 
1.  Bestemming 
 

Plaatsen en gebouwen met openbaar karakter. 
 
2.  Bebouwingswijze 
 

Vrijstaande bebouwing. 
 
3.  Plaatsing van de gebouwen en constructies 
 

Op min. 4 m van de perceelsgrenzen. 
 
4.  Afmetingen van de gebouwen en constructies 
 

V/T maximaal 0,7. 
 
5.  Welstand 
 

De gebouwen moeten wat de vormgeving en materialen betreft esthetisch verantwoord zijn. 
Er moet gestreeft worden naar architecturaal aantrekkelijke gebouwen en constructies. 

 
6.  Aanleg van het terrein 
 

Het niet bebouwde gedeelte van het perceel dient als groene ruimte te worden aangelegd en 
als dusdanig gehandhaafd. 
Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend mag 
worden verhard. 

 
7.  Erfscheidingen 
 

Behoudens beplantingen mogen erfscheidingen slechts worden uitgevoerd in palen met 
draadwerk. 
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Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zijn zitting  
van : 

 
op bevel : 

 
 
 

de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
 
 

P. Vinck          A. Van Aperen 
  
 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het 
publiek op het gemeentehuis werd neergelegd  
van :       tot : 

 
vanwege het college : 

 
 
 

de secretaris         de burgemeester 
 
 
 
 
 

P. Vinck          A. Van Aperen 
  
 

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad in zijn zitting  
van : 

 
op bevel : 

 
 
 

de secretaris         de burgemeester 
 
 
 
 
 

P. Vinck          A. Van Aperen  
 


