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NK mi^kdb_fba==

Kaart 1: Situering op macro-niveau 

Kaart 2: Situering op meso-niveau 

Kaart 3: Orthofoto 

Het BPA nr. 22 quinto – Boekstraat - Spoorwegstraat is enerzijds een gedeeltelijke herziening van het 
BPA nr. 22ter en het behouden gedeelte van BPA 22 Runkst. Hiermee komen de gedeelten van het 
BPA nr 22ter en BPA 22 Runkst die vervat zijn in voorliggend plan te vervallen. Anderzijds worden 
de grenzen van het BPA uitgebreid t.o.v. de grenzen van BPA nr 22ter en BPA 22 Runkst. 
 
Het BPA nr. 22 quinto – Boekstraat - Spoorwegstraat’ is gelegen te Hasselt, gelegen binnen en 
grenzend aan de grote ring (R71). Het plangebied is gelegen ten zuiden de spoorwegbundels.  
Het plangebied wordt grosso modo begrensd door de spoorwegbundel in het noorden en sluit aan bij 
de bebouwing langsheen de Sint-Servaesstraat, Bertold Brechtstraat, de Boekstraat en de 
Spoorwegstraat.  
 
De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 6.8 ha. 

OK ^^kibfafkd=qlq=ab=lmao^`eq==
Het studiegebied van het BPA maakt deel uit van het stedenbouwkundig plan (masterplan) 
“Stationsomgeving Hasselt”, gesitueerd langsheen de spoorzone in Hasselt. In dit masterplan wordt 
een stedelijke ontwikkeling met verdichting en verrijking in de omgeving van het station voorzien, 
geconcipieerd vanuit het ontwerp van de openbare ruimte.  
Het Masterplan is opgedeeld in 3 deelgebieden: het stationskwartier, de oude spoorbaan en Runkst. 
Het studiegebied van het BPA is gelegen in het deelgebied “Runkst”. Hierin wordt voorzien in de 
afwerking van de woonwijk Runkst, door een kwalitatieve woonontwikkeling in het nog niet 
aangesneden gebied (woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan) in de hoek van Grote Ring en 
Spoorweg. De hoofdlijnen die voor deze ontwikkeling werden uitgezet in het masterplan 
Stationsomgeving, worden verder verfijnd in het masterplan “Hasselt-Runkst”. 
De masterplannen voor de stationsomgeving zijn voorgelegd aan de gemeenteraad van Hasselt en 
goedgekeurd op 16/09/2003 als leidraad voor de verdere (her)ontwikkeling van de ruimere 
stationsomgeving. 
Om de opties uit het Masterplan juridisch te kaderen en om een effectieve realisatie ervan te 
bewerkstelligen worden BPA’s opgemaakt. Eerder werd al het BPA “Stationsomgeving” goedgekeurd 
waarin de herontwikkeling van (een deel van) de stationsomgeving aan de noordzijde van de 
spoorwegen wordt vastgelegd. Voorliggend BPA heeft dan weer tot doel om de principes van het 
masterplan juridisch-planologisch te vertalen, zodat ook aan de zuidzijde van het station de beoogde 
ontwikkelingen van start kunnen gaan. 
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PK albipqbiifkdbk=
Dit BPA heeft tot doel een woongebied te ontwikkelen, waarbij de private en openbare 
initiatiefnemers samen rond de tafel zitten en waarbij een grote mix aan woontypologieën wordt 
gerealiseerd.  
Verder wordt via het BPA beoogd:  

- een gefaseerde uitvoering op middellange en korte termijn van de integrale visie uit het masterplan 
- het scheppen van een kader voor het gebied waarbinnen flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe 

ruimtelijke, financiële, administratieve, technische opportuniteiten en ontwikkelingen.  
- een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van het woongebied.  

QK mol`barobbi=sboillm=
Het BPA is een uitwerking van het masterplan Hasselt-Runkst.  
Parallel aan het opmaakproces van het BPA, worden brainstormvergaderingen georganiseerd met 
verschillende architecten, over de concrete verkaveling en projecten die er in gelegen zijn. Dit onder 
begeleiding van de ontwerper van het Masterplan Stationsomgeving. Zo werd getoetst hoe de 
krachtlijnen van het masterplan concreet vertaald kunnen worden in een verkavelingsontwerp en 
ontwerpvoorstellen voor nieuwe woningen, zodat de woonontwikkeling ook effectief gerealiseerd 
kunnen worden én de beoogde kwaliteit kan gehaald worden. Het BPA is mede het resultaat van 
onderling overleg tussen het projectteam van het BPA en het ontwerpteam van architecten. Het 
verkavelings- en inrichtingsvoorstel is ter informatie opgenomen in bijlage in deze memorie van 
toelichting. (zie bijlagen pt. 3.1). 
Op basis van schetsvoorstellen van het BPA (zones en voorschriften) werd teruggekoppeld naar 
enerzijds het ontwerpteam van architecten en anderzijds het stadsbestuur. Na bijstellingen heeft dit 
geleid tot een voorontwerp BPA. Dit voorontwerp werd voor advies rondgestuurd naar de 
verschillende besturen en besproken in plenaire vergadering op 24 augustus 2006.  

RK p^jbkpqbiifkd=s^k=ebq=alppfbo=

Dit BPA omvat: 
- plankaart bestaande juridische en fysische toestand (informatief) 
- plankaart bestemmingsplan  (verordenend) 
- onteigeningsplan (verordend) 
- bundel stedenbouwkundige voorschriften (verordenend) 
- bundel memorie van toelichting (informatief) 
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grofafp`eb=`lkqbuq=

Binnen het plangebied wordt het juridisch kader gevormd door het BPA nr 22 ter Hasselt-Runkst, 
BPA 22 Runkst en het ‘gewestplan’.   
- Het BPA vormt een gedeeltelijke herziening van het BPA nr. 22ter en BPA 22.  
- Bepaalde delen liggen niet binnen het BPA nr. 22 ter of BPA 22. In deze delen van het plangebied 

is momenteel het gewestplan van kracht.  

NK dbtbpqmi^k=e^ppbiq=J=dbkh=

Voor de delen gelegen buiten de perimeter van BPA nr.22ter Hasselt-Runkst en BPA nr 22 Runkst 
gelden volgende bestemmingen van het gewestplan:  

- zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut : het gaat hier voornamelijk om de 
terreinen van de NMBS  

- zone voor woongebied: gebied hoofdzakelijk ten oosten van het BPA 

- zone voor woonuitbreidingsgebied: beperkt gedeelte dat niet opgenomen is in Bpa nr. 22.  

Kaart 4: Gewestplan  

OK _m^=koK=OOqbo=e^ppbiqJorkhpq=

 

Figuur 1: Uittreksel BPA nr 22ter Hasselt-Runkst 
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De belangrijkste zone is zone voor toonzalen, commerciële ruimten, wonen, handel en/of diensten. 
Deze zone is mits goede ruimtelijke planning voorbehouden voor dienstverlening zoals administratie, 
socio-culturele diensten, gelijkaardige openbare of private diensten , semi-openbare instellingen met 
KMO- of handelskarakter en parkeerruimte. Conciërgewoningen kunnen steeds voorzien worden. 
Wonen kan eveneens toegelaten worden op het perceel gelegen tussen de Hendrik Van Veldesingel en 
de St. Servaasstraat bestemd voor toonzalen, commerciële ruimte, wonen, handel of diensten.  
De maximale bouwhoogte bedraagt 4 bouwlagen.  

PK _m^=OO=orkhpq=

 

Figuur 2: Uittreksel BPA 22 Runkst 

Het niet vervallen gedeelte van het BPA is bestemd voor wonen – onderverdeeld in zone voor 
hoofdgebouw, bijgebouwen, voortuinstroken en zone voor koeren en hovingen – en bijhorende 
openbare wegenis. 

QK sbodrkkfkdbk==

QKNK jáäáÉìîÉêÖìååáåÖÉå=

Geen.  

QKOK msDëI=_çìïçîÉêíêÉÇáåÖÉå=C=îçååáëëÉå=

Geen meldingen.  
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QKPK oççáäáàåéä~å=Éå=çåíÉáÖÉåáåÖÉå==

− Gemeentelijk rooilijn –en onteigeningsplan van de Boekstraat (K.B. 24/02/1967) 
− Gemeentelijk rooilijn –en onteigeningsplan van de spoorwegstraat (K.B. 24/02/1967) 

QKQK sÉêâ~îÉäáåÖÉå==

Grenzend aan het studiegebied werden volgende verkavelingsvergunningen afgeleverd:  
− Nr. 188, 15VK1967 van 10/08/1967 
− Nr. 695, 72VK1983 op naam van Froyen-Clays 27/10/1983 
− Nr. 981, op naam van Froyen – Linters dd. 12/04/1990 
− Nr. 1322, 7058VMI-0006V1op naam van Extensa dd. 02/10/2000 

Van deze verkaveling valt het uiterste noordelijke deel (perceel 187x) in het BPA. 
De verkavelingsvoorschriften komen te vervallen voor dit gedeelte in het BPA. 

Door de beslissing van de gemeenteraad die samengaat met de aanvaarding van dit BPA komen 
hierdoor de verkavelingsvoorschriften van de verkaveling aan de Bertold Brechtstraat (VK1322-
7058VMI-0006V01 dd 02/10/2000) te vervallen voor die delen die in het plangebied van het BPA 
liggen. 
De ruimte voor een toegangweg voorzien in de verkaveling langs de boekstraat (VK 695, 72VK1983) 
blijft behouden, zij het i.f.v. een ontsluiting voor voetgangers en fietsers. N.a.v. de aanleg en inrichting 
van deze voetgangers- en fietsverbinding kan indien gewenst een verkavelingswijziging in overweging 
genomen worden door de aanpalende eigenaars i.f.v. een beperkte tuinuitbreiding, voorzover hiertoe 
ruimte beschikbaar zal blijven. T.b.v. de functionaliteit en kwaliteit zal immers voldoende breedte 
noodzakelijk zijn voor de voetgangers- en fietsverbinding. 
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RK ^ctfghfkdbk=fk=ebq=_m^=qKlKsK=ebq=dbtbpqmi^k=bk=ebq=_bpq^^kab=_m^==

RKNK oìáãíÉÄ~ä~åë==

Bestemming BPA 22Ter  Nieuwe bestemming BPA 22 Quinto 
Bufferzone 2 077 m2 Zone voor buurtpark 928 m2 

  Zone voor wonen (ééngezinswoning, 
meergezinswoning, woonprojecten, …) 

572 m2 

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw)  

577 m2 

Toonzalen, commerciële ruimte, wonen, 
handel en/of diensten 

27 498 m2 Zone voor buurtpark 7 045 m2 

  Zone voor wonen (ééngezinswoning, 
meergezinswoning, woonprojecten, …) 

15 441 m2

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw) 

3 175 m2 

  Zone voor garages 1 837 m2 

Zone voor wegenis 11 354 m2 Zone voor wonen (ééngezinswoning, 
meergezinswoning, woonprojecten, …) 

3 511 m2 

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw) 

7 756 m2 

  Zone voor garages 87 m2

Zone voor wonen 415 m2 Zone voor wonen (ééngezinswoning, 
meergezinswoning, woonprojecten, …) 

380 m2 

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw) 

35 m2

Bestemming BPA 22 Runkst  Nieuwe bestemming BPA 22 Quinto 
Zone voor wonen, tuinen en voortuinen  7 197 m2 Zone voor buurtpark  292 m2

  Zone voor wonen (ééngezinswoning, 
meergezinswoning, woonprojecten, …) 

5 851 m2 

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw) 

1 054 m2 

Zone voor openbare wegenis 4 585m2 Zone voor buurtpark  2 241m2 

  Zone voor wonen (ééngezinswoning, 
meergezinswoning, woonprojecten, …) 

 674 m2

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw) 

1 670 m2 

Bestemming volgens gewestplan  Nieuwe bestemming BPA 22 Quinto 
Woongebied 12 196 m2 Zone voor wonen (ééngezinswoning, 

meergezinswoning, woonprojecten, …) 
5 555 m2 

  Zone voor wonen en 
gemeenschapvoorzieningen 

3 779 m2 

  Zone voor wegenis (openbare wegenis, 
verkeersluw) 
Zone voor buurtpark 

1 563 m2 

 

1 299 m2 

Zone voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzienigen 

2 926 m2 Zone voor openbare wegenis 2 926 m2

Totaal 68 248 m2  68 248 m2
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Binnen het plangebied van het nieuwe BPA is actueel deels het BPA nr 22ter , deels BPA 22 Runkst 
en deels het gewestplan van kracht.  
 
Huidige van kracht zijnde bestemmingen in het gewestplan (woonuitbreidingsgebied en woonzone) 
worden verfijnd. In de woonbehoeftestudie (goedgekeurd door de hogere overheid) wordt voor het 
studiegebied een nieuwe richtdichtheid van 40 woningen per hectare voorgesteld (HA Centrum Wu 1).  
 
De huidige van kracht zijnde bestemmingen in het BPA is grotendeels zone voor toonzalen, 
commerciële ruimten, wonen, handel en/of diensten. Deze bestemming is achterhaald en er werden 
nieuwe visies op het gebied ontwikkeld.  
De herziening van het BPA kadert binnen de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het 
ruimtelijk structuurplan Hasselt reikt ondermeer volgende aandachtspunten aan:  

- Er zal gestreefd worden naar een maximale stedelijke ontwikkeling binnen de grote ring, als 
prioritair te verdichten en stedelijk te ontwikkelen gebied. Grote projectzones zullen eenvormig 
ontworpen worden.  

- Bij nieuwe projecten blijft de nadruk liggen op vernieuwende, stadsbeeldverrijkende architectuur.  

- Runkst wordt als één van de vijf samenhangende stedelijke woongebieden onderscheiden. Elk 
wijk moet zijn lokale wijkverzorgende “kerk” verder kunnen ontwikkelen. Het Hubertusplein is 
een kernpunt op hun niveau. Er dient verder gewerkt te worden aan een hoge woon-en 
omgevingskwaliteit in deze wijken; inrichting van het openbaar domein, inrichting van lokale 
speelterreinen en speelplaatsen, verpozingsruimten, groenvoorziening, zone 30-gebieden, 
oriëntatie en herkenbaarheidsobjecten, enz. Via creatieve architectuur wordt een kwaliteitsvolle 
verdichting beoogd.  

Omwille van het strategische belang van stedelijke ontwikkelingen in de stationsomgeving en het 
belang van de stedenbouwkundige inpassing en samenhang werd beslist een stedenbouwkundig 
masterplan voor de stationsomgeving uit te werken. Het Masterplan Runkst geeft de visie weer op het 
studiegebied en is een verfijning van het masterplan Stationsomgeving. Het BPA vormt de juridisch-
planologische uitwerking van dit masterplan. 
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Hasselt behoort tot het stedelijk netwerk op Vlaams niveau ‘Limburgs Mijngebied’. De rol van dit 
gebied ligt vooral in de versterking van een stedelijke en economische structuur op Vlaams niveau.  
Hasselt behoort tot het grensoverschrijdende stedelijke netwerken ‘Maastricht-Heerlen-Hasselt/Genk-
Aken- Luik. Aandacht gaat uit naar de versterking van de stedelijke ontwikkelingen uitgaande van oa. 
Hasselt/Genk. 
Hasselt – Genk is geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. In kwantitatief en kwalitatief opzicht 
hebben deze gebieden grote potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende 
woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen. In 
de stedelijke gebieden wordt een beleid gevoerd waar ontwikkeling, concentratie en verdichting 
uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied.  
Verdichting is een van de sleutelbegrippen in het ruimtelijk beleid waar openheid en stedelijkheid 
voorop staat. Wonen en werken wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in de stedelijke gebieden en de 
kernen van het buitengebied. Er wordt gestreefd naar een differentiatie van de woningvoorraad , naar 
het versterken van de multifunctionaliteit door verweving en naar minimale dichtheden.   
Een fundamentele herwaardering van de openbare ruimte in het stedelijk gebied is een onmiskenbare 
voorwaarde om de stedelijke vernieuwing en zeker het stedelijke wonen terug aantrekkelijk te maken.  
De E313/A13 is geselecteerd als hoofdweg, en heeft een louter internationale en bovenregionale 
verbindingsfunctie. De R71 is een primaire weg type II, die verzamelt naar dit hoofdwegennet. 
In uitvoering van het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is gestart met de opmaak van het 
‘afbakening van het regionaal stedelijk gebied Hasselt / Genk’. In het voorstel van afbakening – zoals 
het momenteel voorligt – is het plangebied onderdeel van het stedelijk gebied en moeten nieuwe 
woonontwikkelingen er mee zorgen voor bijkomend woonaanbod, om de stedelijke taakstelling inzake 
wonen op te vangen. 

Inpassing van BPA in het RSV 
Met het BPA worden woonontwikkelingen beoogd op een momenteel onderbenut gebied, dat op een 
beperkte afstand van het stedelijke centrum gelegen is. De ontwikkeling draagt bij tot de versterking 
van het stedelijk gebied.  
Er wordt een kwalitatieve openbare ruimtestructuur (cf. Masterplan Runkst) vastgelegd, dat deel 
uitmaakt van een groter geheel (cf. masterplan stationsomgeving). Complementair aan deze 
groenstructuur wordt kwalitatief wonen ontwikkeld. Hierin wordt gestreefd naar hogere 
woningdichtheden, eigen aan het stedelijk gebiedbeleid. Deze woningdichtheden worden 
gedifferentieerd, rekening houdend met de ruimtelijke context (cf. ligging langsheen de ringweg, de 
spoorweg, de groenzone,  ). Hierdoor kan een gezonde maatschappelijke mix ontstaan.   
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Het stedelijk gebied Hasselt - Genk wordt gevat onder de hoofdruimte “Netwerk Midden-Limburg”. 
Het stedelijk gebied Hasselt Genk is de spil en het zwaartepunt van de hoofdruimte en de provincie 
Limburg. Het is het best ontsloten gebied via de autosnelwegen E314 en E313, het Albertkanaal en 
meerdere spoorlijnen. Het accent ligt op de bestuursfunctie en de gevarieerde productiestructuur van 
het stedelijk gebied. Om de positie binnen de MHAL regio te versterken moet worden gewerkt aan de 
versterking van de stedelijkheid (verdichting, grootstedelijk imago op bepaalde plaatsen). 

Om de uitstraling van Hasselt - Genk te versterken moeten de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
allerlei functies worden gecreëerd. Dit geldt voor bijkomende woningen, bijkomende 
bedrijventerreinen, voorzieningen met een regionale uitstraling enz. Daartoe kunnen onbenutte 
terreinen worden ingeschakeld (verlaten spoorwegterreinen en hun aanliggende percelen, leegstaande 
bedrijfsgebouwen,… ).  

Bijkomende woningen moeten zoveel mogelijk in de kernen (inbreiding) of direct aansluitend bij de 
kernen worden gerealiseerd. De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen van Limburg moeten de 
stedelijke gebieden versterken.  

Er wordt een streefdoel voor het aandeel sociale woningen vooropgesteld van 10% van het totale 
aanbod. Die nieuwe woningen worden bij voorkeur in het bestaand weefsel van de stedelijke gebieden, 
hoofddorpen en woonkernen gerealiseerd. 

Voor de provincie is het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk het voornaamste gebied van 
stedelijke ontwikkeling en het sluitstuk van de ruimtelijke –economische structuur van de provincie. 
Om competitief te zijn met het MHAL-gebied moet het stedelijk niveau worden verhoogd, aanvullend 
ten opzichte van de andere MHAL-steden.  

Inpassing van BPA in het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
Met het BPA wordt een woonontwikkeling beoogd in het bestaand weefsel van het stedelijk gebied. 
Met het BPA wordt een goedgelegen – en gelet op de potenties (ligging nabij stadscentrum, nabij 
station, ook goed ontsloten door aansluiting op Ring) een onderbenut – gebied ingeschakeld voor 
bijkomende woonontwikkeling.  
Een menging van woningtypes staat voorop in het BPA. In de voorschriften (kavelbreedtes, 
bepalingen inzake footprint en bouwhoogte) is er zorg voor gedragen dat ook een voldoende aandeel 
aan kleinere woningen gebouwd kan worden, zodat ook goedkopere woningen aangeboden zullen 
worden. Naar aanleiding van het BPA heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist dat 
min. 15% van het totaal te ontwikkelen aanbod in dit plangebied betaalbaar moet zijn voor minder 
kapitaalkrachtige gezinnen. Dit zal ook bij de verkavelingsaanvraag bewaakt worden. 
In het plangebied wordt niet voorzien in de realisatie van sociale woningen door een 
huisvestingsmaatschappij. In dit deel van Runkst (tussen St. Truidersteenweg en E313) is immers nu 
reeds ca. 11% van het totale woningaanbod een sociale woning (incl. geplande projecten). (zie 
bijlagen pt. 1.1). Overeenkomstig de woonbehoeftenstudie voor Hasselt (goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie – zie volgend pt. 3) zijn sociale initiatieven in de kernstad te voorzien onder de 
vorm van kleinschalige initiatieven waarbij verdere concentratie in wijken met reeds een hoog aandeel 
sociale woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
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Startnota  
Het Ruimtelijk structuurplan Hasselt is momenteel in opmaak. Een eerste fase – de startnota – werd 
reeds afgerond in maart 2001. Het document is te beschouwen als een discussiedocument. Volgende 
aandachtspunten worden aangereikt:  

- De grote ring en de provinciale as zijn bepalend voor de stedelijke groei van Hasselt 

- Er zal gestreefd worden naar een maximale stedelijke ontwikkeling binnen de grote ring, als 
prioritair te verdichten en stedelijk te ontwikkelen gebied. Grote projectzones zullen eenvormig 
ontworpen worden.  

- De zone rond de grote ring wordt voorbehouden of heringericht voor gemengde stedelijke 
ondersteunende functies (wonen, kantoorgebouwen en nieuwe nog onbekende stedelijke functie).  

- De Grote ring vormt, na de autosnelwegenE313 en E314 de belangrijkste verkeersader in de 
stedelijke verkeersafwikkeling.  

- Bij nieuwe projecten blijft de nadruk liggen op vernieuwende, stadsbeeldverrijkende architectuur.  

- Runkst wordt als één van de vijf samenhangende stedelijke woongebieden onderscheiden. Elk 
wijk moet zijn lokale wijkverzorgende “kerk” verder kunnen ontwikkelen. Het Hubertusplein is 
een kernpunt op hun niveau. Er dient verder gewerkt te worden aan een hoge woon-en 
omgevingskwaliteit in deze wijken; inrichting van het openbaar domein, inrichting van lokale 
speelterreinen en speelplaatsen, verpozingsruimten, groenvoorziening, zone 30-gebieden, 
oriëntatie en herkenbaarheidsobjecten, enz. Via creatieve architectuur wordt een kwaliteitsvolle 
verdichting beoogd.  

Woningbehoeftestudie 
De woonbehoeftestudie, als deelstudie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, is inmiddels 
goedgekeurd door de hogere overheid, voor de gedeelten met betrekking tot het stedelijk gebied. Deze 
woonbehoeftestudie voor het stedelijk gebied, bijgesteld overeenkomstig de opmerking van de hogere 
overheid, werd op 25 maart 2003 door de gemeenteraad goedgekeurd en op 16 oktober 2003 
goedgekeurd bij besluit van de bestendige deputatie in toepassing van de omzendbrief RO/2002/03. 
In deze studie1 wordt onderzocht welke en hoe groot de toekomstige woonbehoeften zijn, en beslist 
waar en hoe deze opgevangen kunnen worden. Hierbij is ook rekening gehouden met een ‘stedelijke 
taakstelling’ die door de hogere overheid (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) is opgelegd. 
Het gebied dat in voorliggend BPA is opgenomen (met code ‘HA Centrum Wu 1’ in de 
woonbehoeftestudie), wordt in de woonbehoeftestudie beschouwd als onderdeel van de kernstad. Voor 
de kernstad worden volgende – voor dit gebied relevante – beleidslijnen vooropgesteld: 
- de resterende inbreidingsgebieden in de kernstad worden prioritair ontwikkeld voor het opvangen 

van de stedelijke taakstelling 
- in een middelhoge en hoge dichtheid waardoor ruimte blijft voor voldoende openbaar groen 
- de stationsomgeving en de Kanaalkom zijn prioritaire herstructureringszones, waarbij gestreefd 

wordt naar een kwalitatieve menging van stedelijke voorzieningen met diverse 
woonmogelijkheden 

- inbreidingsgebieden worden ontwikkeld met zoveel mogelijk gemengde projecten (sociale 
woningbouw, sociale verkavelingen, vrije markt).  
Sociale initiatieven zijn te voorzien onder de vorm van kleinschalige initiatieven waarbij verdere 
concentratie in wijken met reeds een hoog aandeel sociale woningen zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

                                                      
1 Woningbehoeftestudie, nota ter aanvulling op het eindrapport van de woningbehoeftestudie Hasselt, versie E, september 

2002. 
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- met een sterke diversificatie in woningtypes (ééngezinswoningen, appartementen, 
seniorenwoningen,…) 

Per gebied is een fiche uitgewerkt, als bijlage bij de woonbehoeftestudie. Voor voorliggend gebied 
wordt daarin gesteld dat het een stedelijk speerpuntproject is, kaderend in het masterplan 
Stationsomgeving, vooral gericht op het aantrekken van jonge gezinnen op deze goed ontsloten locatie 
(station, ring). Het gebied is geselecteerd als een gebied dat op korte termijn te ontwikkelen is. Er 
wordt een richtdichtheid van 40 woningen per hectare voorgesteld.  

Inpassing van BPA in het gemeentelijk structuurplanningsproces 
Omwille van het strategisch belang van een stedelijke ontwikkelingen in de stationsomgeving en het 
belang van de stedenbouwkundige inpassing en samenhang werd beslist een stedenbouwkundig 
masterplan voor de stationsomgeving uit te werken. Dit wordt verfijnd in het Masterplan Runkst. Het 
BPA vormt de juridisch-planologische uitwerking van dit masterplan. 
Het project is gelegen binnen de grote ring. Er worden hoge bewoningsdichtheden vooropgesteld met 
een mix aan woningtypes en woninggroottes (o.a. omwille van de betaalbaarheid). Daarbij is voorzien 
een vrij groot aandeel ééngezinswoningen met tuin i.f.v. jonge gezinnen met kinderen. Ook de 
voorziene parken en verkeersluwe wegen dragen bij tot de aantrekkelijkheid als woonomgeving voor 
jong maar evengoed voor oud. Eenvormigheid en vernieuwende architectuur staan centraal. Binnen 
het project wordt een woondichtheid van ca. 45 woningen per hectare bereikt. Deze dichtheid 
beantwoordt aan de minimale vooropgestelde stedelijke dichtheid van 40 woningen per hectare. 

QK j^pqbomi^k=pq^qflkpljdbsfkd=bk=j^pqbomi^k=orkhpq=

QKNK j~ëíÉêéä~å=ëí~íáçåëçãÖÉîáåÖ=

 

 

Figuur 3: Masterplan Stationsomgeving 
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In vele steden speelt zich het proces af van steeds verdergaande uitbreidingsgroei van de periferie en 
de structurele onderbenutting van het bestaande stadsareaal. In Hasselt speelt deze leegte met name 
rond het spoor een bepalende rol in het stadsbeeld. De herontwikkeling van de spoorwegzone in 
Hasselt vormt één van de speerpunten in het stedelijkgebied beleid voor de Stad Hasselt. De 
onderbenutte gronden worden aangewend voor nieuwe (her)ontwikkelingen. Door een beleid van 
verdichting wordt ruimte geboden aan bijkomende stedelijke functies (wonen, diensten, kantoren, …), 
vlakbij hét knooppunt van openbaar vervoer in Limburg en aansluitend op de Ring. Tegelijkertijd 
zullen deze nieuwe ingrepen leiden tot meer samenhang en een hogere kwaliteit van het bestaande 
stadsweefsel. 
In 2002 werd een masterplan opgemaakt door het studiebureau West 8 voor de ruime 
stationsomgeving van Hasselt. Dit masterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 
16/09/2003.  
De krachtlijnen van dit masterplan zijn: 
− Een nieuwe rechststreekse ontsluiting van de stationsomgeving met een groene stadsboulevard 

aansluitend op de ring (de Parklaan) 
− Toevoegen van nieuwe openbare ruimtes, die het stadsweefsel verrijken en samenhang creëren: 

een promenade tussen stationsplein en binnenstad, de parklaan, plantsoenen en wijkparken ten 
zuiden van de sporen 

− De parkeerdruk wordt opgevangen in nieuwe publieke en openbare parkeergarages onder het park 
van de parklaan aan de noorzijde van de sporen. Hierdoor kan de parking aan de zuidzijde tot een 
park ingericht worden, en wordt de wijk Runkst van parkeeroverlast verlost. 

− Het stationsplein wordt verder uitgebouwd als knooppunt van openbaar vervoer tot een geoliede 
en compacte overstapmachine met perrons, parkeren, bussen, …. 

− De bestaande ondergrondse voetgangersverbindingen tussen het station en Runkst worden 
verbeterd en aangevuld met een nieuwe bovengrondse voetgangers- en fietsbrug 

Het masterplan is opgedeeld in 3 gebieden: het Stationskwartier, de Oude Spoorbaan en Runkst. 
Een van de belangrijkste kwaliteiten van de wijk Runkst is de ligging in de nabijheid van het 
historisch centrum en het station. Tegelijkertijd is deze ligging ook hinderlijk door parkeeroverlast en 
de barrièrewerking van de spoorwegen. Het bebouwd weefsel in Runkst is vrij dicht met weinig 
publieke groene ruimte terwijl anderzijds nog gebieden onderbenut zijn (onbebouwd, niet 
toegankelijk). In Runkst wordt voorzien in een nieuwe bijkomende groenstructuur en twee 
projectzones voor de ontwikkeling van bijkomend woonaanbod: 
- De stationslaan, een groen – publiek toegankelijk – langgerekt park langsheen de spoorwegen 

creeërt een nieuw kwalitatief kader voor de bovenlokale fietsverbinding en verbinding naar het 
station voor voetgangers en fietser uit de wijk, is een aanvulling van de groenstructuur voor de 
wijk en verhoogt de omgevingskwaliteit voor het wonen in de straten langsheen het spoor.  

- De nieuwe woonprojecten worden elk op zich opgebouwd omheen een wijkpark dat het aanbod 
aan publiek groen voor de hele wijk Runkst verder aanvult en de nieuwe woonontwikkelingen 
structureert en kwaliteit biedt. Hierdoor kunnen ook de nieuwe woonontwikkelingen aan een 
vrij hoge dichtheid gebouwd worden met extra woonomgevingskwaliteit. 

Het plangebied van voorliggend BPA betreft één van de twee nieuwe woonontwikkelingen in Runkst 
(aangegeven op de figuur van het masterplan met K1). 
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Het masterplan voor de stationsomgeving wordt verder verfijnd in een afzonderlijk masterplan voor de 
westelijke projectzone in Runkst.  

 

Figuur 4: Masterplan Runkst:  
nieuwe groenstructuur 

De wijk wordt opgebouwd rond een nieuwe 
kwalitatieve groene openbare ruimte. Deze doet 
dienst als buurtpark en geeft de omliggende 
bebouwing een ‘adres’ aan een park. 
Tussen de wijk en de spoorwegen wordt op 
termijn een stationslaan voorzien. Deze verhoogt 
de woonomgevingskwaliteit voor de bebouwing 
langs de Spoorwegstraat en vormt een aangename 
groene verbinding voor fietsers en voetgangers 
naar het station. 
T.o.v. deze parkstructuren worden vrij gesloten 
wanden van bebouwing voorzien. Parkeren op het 
openbaar domein en garagepoorten in de 
voorgevels zijn niet wenselijk. 

  

 

 

Een menging van verschillende woningtypes 
(eengezinswoningen en appartementen) en 
woninggroottes staat voorop.  
In de straatwanden t.o.v. het park komen 
individuele eengezinswoningen van verschillende 
grootte. Parkeren gebeurt op eigen terrein aan de 
achterzijde (II) of semi-ondergronds (I). 
Alle hoeken worden bebouwd met aangepaste 
hoekgebouwen. Door hun positie en 
lichttoetreding vormen zij individuele specifieke 
volumes die de rijkdom van de variatie versterken. 
Deze typologie bevat meestal een ruime patio, hof 
of dakterras 
Door overkragende gebouwen op de hoeken (ev. 
appartementen) ontstaat er plaatselijk een ruimere 
maat voor de voetpaden. Deze ingreep 
maximaliseert het perspectief naar het park voor 
de voetganger. 
In het midden van de op het zuiden georienteerde 
gevelwand staat in het perspectief van een 
buurtstraat een kleinschalig appartementsgebouw. 
Door de beperkte gevelbreedte en vertikale 
uitdrukking is dit appartementsgebouwen mooi 
geïntegreerd in het gevelbeeld 

Figuur 5: Masterplan Runkst:  
woontypologieën 

 

Langs de ring vormen drie hofwoningcomplexen 
een geluidsbarriere voor de aanpalende buurt.Het 
zijn appartementsgebouwen opgebouwd rond een 
semi-privaat binnenhof. Parkeren gebeurt er 
ondergronds. 
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Het masterplan Runkst voorziet in een ontwikkeling in drie fases:  
(1) een nieuw centraal buurtpark met omheen het park woonontwikkelingen, aan de spoorwegstraat en 
aan de ring nieuwe woonontwikkelingen,  
(2) eventuele bijkomende woonbebouwing op aanpalende gronden (Gebroeders van Liefde en 
achterliggende weide)  
(3) de aanleg van de spoorweglaan.  
 

 

Figuur 6: Masterplan Runkst  

Inpassing van BPA in het masterplan Runkst 
De krachtlijnen van het masterplan worden vertaald in zoneringen en overeenkomstige voorschriften 
(bestemming, bouwingstypologie, parkeren).  
Het BPA wordt grotendeels beperkt tot de 1ste fase.  
De instelling van de Gebroeders van Liefde wordt mee opgenomen. Er kan geheel of gedeeltelijk 
woonbebouwing worden voorzien, doch ook verderzetting van de huidige functie of een nieuwe 
gemeenschapsfunctie ten dienste van de woonomgeving zijn mogelijk, al dan niet in de bestaande 
gebouwen of in kleinere bebouwing die overeenkomt met de omgevende woontypologie. 
Een latere ontwikkeling op de aanpalende weide (ten oosten van het plangebied) blijft mogelijk. Deze 
liggen al in woongebied. Een herbestemming is niet nodig. In het BPA wordt opgelegd dat een 
ontsluiting van deze gronden moet mogelijk blijven. 
Naar aanleiding van verder stedenbouwkundig onderzoek (workshops ontwerpteam van architecten 
over de verkaveling en architectuur) is geopteerd om af te stappen van de idee van appartementen als 
hofwoningen (aan de Ring). De appartementsgebouwen worden beperkt tot een zone parallel aan de 
ring. De hoogte wordt er afgebouwd richting bestaande bebouwing. Naar de zijde van de nieuwe 
woonwijk worden eengezinswoningen voorzien, waardoor het aanbod aan dergelijke woningen stijgt 
(aantrekken jonge gezinnen cfr woonbehoeftenstudie) en een betere overgang naar de omgevende 
bestaande en nieuwe bebouwing wordt gecreëerd. 

QKPK jçÄáäáíÉáíëéä~å==

Het mobiliteitsplan sluit aan bij de principes uit de hoger genoemde structuurplannen.  
Er wordt gestreefd naar een verbetering van de doorstroming op de grote ring, waar vermoedelijk een 
aantal kruispunten worden afgeschaft. Het verkeer van de stadswijken zal verschuiven naar een aantal 
duurzaam veilige ongelijkgrondse kruispunten aan de Grenslandhallen, Runkst en Rodeberg, alsook 
aan de spoorwegbrug voor de bereikbaarheid van een nieuwe randparking op het rangeerstation. 
De parallelwegen krijgen een belangrijkere verkeersfunctie. Ter compensatie wordt gedacht aan 
geluidsschermen langs de grote ring.  
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De Spoorwegstraat wordt opgenomen in het recreatief fietsroutenetwerk (secundair, provinciale 
fietsroute Haspengouw.)  

RK mi^klildfp`eb=o^kasllot^^oabk=

RKNK ^~åÖêÉåòÉåÇÉ=_m^Ûë==

Het BPA is een herziening (en uitbreiding) van het BPA nr. 22 ter (MB 21/05/92) en deels van het 
behouden gedeelte van BPA 22 Runkst (KB 05.10.78).  
In de onmiddellijke omgeving van het BPA liggen volgende plannen:  
- BPA nr. 22 Runkst (K.B. 05.10.78). 
- BPA nr. 22 quarto Tommelen (M.B. 29/08/05) 
- BPA nr 24 bis Stationsomgeving, (M.B. 08/07/96) 
- BPA nr. 24 ter Stationsomgeving (MB 12/10/04) 

Kaart 5: Bestaande BPA’s 

RKOK bÅçäçÖáëÅÜÉ=Éå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÅçåíÉñí=

Een groot deel van het BPA wordt aangeduid als biologisch waardevol.  

Kaart 6: Biologische waarderingskaart  

In de onmiddellijke omgeving zijn geen Vogelrichtlijn-, Ramsar- of Habitatrichtlijngebieden. De 
dichtstbijzijnde Ven-gebieden bevinden zich op meer dan 2km van het plangebied. Deze hebben geen 
directe relatie tot het BPA gebied. 
Er is geen beschermd erfgoed en er zijn geen waterlopen in de onmiddellijke omgeving.  

Kaart 7: Juridische toestand en andere beschermingen vanuit het leefmilieu 

Kaart 8: VEN-gebieden 

 

RKPK t~íÉêíçÉíë=

Het voorliggend plangebied ligt voor zover bekend niet in een recent overstroomd gebied, van nature 
overstroombaar gebied of risicogebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijke 
effect wordt veroorzaakt.  

Kaart 9: Natuurlijk overstroomde gebieden (NOG) en de recent overstroomde gebieden (ROG). 

Overeenkomstig het algemene voorschrift moet aan de voorwaarden van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater voldaan worden en de Code 
van goede praktijk voor het aanleggen van rioleringen toegepast worden. 
In de zonevoorschriften is bijkomend het streven naar waterdoorlatende verhardingen benadrukt. 
Bijkomend afstromend water wordt dan ook zoveel mogelijk voorkomen.  
Er kan vanuit gegaan worden dat – voorzover te beoordelen op het niveau van het plan – de 
voorgenomen ontwikkelingen geen wateroverlast zullen veroorzaken. 
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RKQK ^íä~ë=î~å=ÇÉ=ÄììêíïÉÖÉå==

 

Figuur 7: Uittreksel atlas van de buurtwegen 

Binnen het plangebied zijn geen buurtwegen.  

Spoorwegstraat  

Vredestraat  
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orfjqbifghb=`lkqbuq=

Plan 1: Bestaande en juridische toestand  

NK efpqlofp`eb=bslirqfb=

Dépot de la Geurre 1930 

Het studiegebied is gelegen buiten de 
vroegere rand van de stad: de wallen. De 
wallen zijn inmiddels omgevormd tot 
stadsboulevard.  
Sindsdien heeft de stad een typische 
radiaalconcentrische groei gekend vanuit het 
historisch stadscentrum uitgroeiend langsheen 
de steenwegen. Nadien groeiden nieuwe 
woonuitbreidingen omheen het stadscentrum 
en werd een tweede (grote) ring omheen de 
stad aangelegd. Het studiegebied paalt aan 
deze grotere ring.  
De spoorweg vormde – en vormt nog steeds – 
een barrière tussen Runkst (ten zuiden) en de 
woonontwikkelingen langs de 
Kuringersteenweg. 
Omheen de spoorweg en het 
spoorwegemplacement zijn tot op vandaag 
gronden onderbenut gebleven en komen 
gronden van vroegere bedrijvigheid terug vrij. 

OK _bpq^^kab=orfjqbifghb=pqor`qrro==

Macrostructuur  
Het plangebied sluit aan op de grote ring (R71). De ring verzamelt het verkeer naar het hogere 
wegennet en verbindt de verschillende stedelijke componenten. De ring vormt de drager van enkele 
bovenlokale functies en kent een zekere grootschaligheid.  
Het historisch centrum wordt ontsloten via de kleine ring. Beide ringstructuren zijn verbinden door de 
radiale (steen)wegen.  
De Grote ring is gelegen tussen het Albertkanaal en de Demer in het noorden en de autosnelweg 
(E313) in het zuiden.  
De spoorwegbundel ten noorden van het gebied fungeert als een sterke barrière in het stedelijk 
weefsel. Het station is een belangrijk vervoersknooppunt en fungeert als poort tot de stad. 
 
De belangrijkste openruimte-structuren zijn gelegen buiten de ringstructuur.  
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Microstructuur  
Het studiegebied is momenteel een open groene ruimte; bestaand uit weilanden, afgewisseld met meer 
beboste delen. Het gebied wordt begrensd door harde (infra)structuren: de Grote ring en de 
spoorwegbundel. Parallel met de spoorwegbundel ligt de Spoorwegstraat.  
Ten zuiden wordt de open ruimte begrensd door woonwijken die ontsloten worden via de Bertold 
Brechtstraat, de Sint Servaasstraat en de Boekstraat. 
 
 

Figuur 8: Fotografisch beeld van het plangebied 
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De ontsluiting van het gebied gebeurt 
momenteel via een parallelweg ten 
opzichte van de grote ring met 
eenrichtingsverkeer en via de 
Spoorwegstraat (verkeer in twee 
richtingen).  
 
De Bertold Brechtstraat en de Sint-
Servaasstraat zijn ontsluitingswegen 
die dood lopen op het gebied.  
Binnen het plangebied liggen een 
aantal bestaande gebouwen van een 
onderwijsinstelling van de 
gebroeders van Liefde.  
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sfpfb=lm=ab=dbtbkpqb=orfjqbifghb=
lkqtfhhbifkd==

NK dbtbkpqb=orfjqbifghb=lkqtfhhbifkdW=j^pqbomi^k=sllo=ab=
“pq^qflkpljdbsfkdÒ=bk=“e^ppbiqJorkhpqÒ=

In 2002 werd een masterplan opgemaakt door het studiebureau West 8 voor de stationsomgeving van 
Hasselt. Over het masterplan bestaat er een consensus tussen de verschillende betrokken instanties en 
werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.  
Binnen de grenzen van het stedenbouwkundig plan werd gekozen om te starten met de ontwikkeling 
van de deelzone stationsomgeving. Voor deze zone werd al een BPA opgemaakt.  
Voor het gebied, dat onderwerp is van voorliggende studie, werd eveneens een masterplan opgesteld: 
“Hasselt-Runkst”. Dit is te beschouwen als een verdere detaillering van het masterplan 
“stationsomgeving Hasselt”. Ook met betrekking tot dit masterplan bestaat een consensus met de 
betrokken actoren. Voorliggend BPA vormt de vertaling van het masterplan “Hasselt-Runkst”.  
(zie hoofdstuk ‘planningscontext’ pt. 4.1 en 4.2) 

OK ^idbjbkb=fkelrabifghb=rfqd^kdpmrkqbk=bk=`lk`bmqbk==

OKNK fåäÉáÇáåÖ==

Met de opmaak van het BPA wordt een ontwikkelingsgericht plan beoogt, waarin de nodige 
flexibiliteit voorzien wordt.Tegelijkertijd wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit (op elk moment).  
Ruimtelijke kwaliteit moet er ook zijn indien slechts delen zijn/worden gerealiseerd. Binnen het BPA 
werd op volgende wijze een invulling gegeven aan deze uitgangspunten: 

- Strikt vastleggen van de krachtlijnen van het masterplan, zoals de ligging van het openbaar 
groendomein, zichtassen en toegangsassen. De kwaliteitsaspecten (groen, beplantbaarheid,…) zijn 
vastgelegd in de voorschriften. 

- ongewenste functies (grootschalige kleinhandel en grootschalige horeca, bedrijven) worden 
geweerd via de voorschriften 

- verschillende zones kunnen in verschillende deelprojecten, waarvan het programma onderling niet 
afhankelijk van elkaar wordt gesteld, gerealiseerd worden.  

- de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit en onderling samenhang wordt beschreven. 
Projecten die niet aan de omschreven kwaliteitsvereisten voldoen kunnen geweigerd worden. 

- bij gefaseerde ontwikkeling van de zones d.m.v. deelprojecten worden onafgewerkte wachtgevels 
vermeden door een verplichte afwerking in de voorschriften op te leggen 

De vertaling van de stedenbouwkundige voorstellen uit het masterplan naar het BPA worden hierna 
kort toegelicht. 
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OKOK bÉå=âï~äáí~íáÉîÉ=ÖêçÉåÉ=éìÄäáÉâÉ=êìáãíÉ==

 

 
 

Door het toevoegen van nieuwe openbare ruimten wordt het 
stadsweefsel verrijkt (zie Masterplan Stationsomgeving). Een stelsel 
van pleinen en straten vormt de blauwdruk voor toekomstige 
bebouwing. Afgeleid uit de ruimtelijke omgeving wordt een groen 
vorkvormig gebied gecreëerd. Het buurtpark bepaalt de structuur van 
de wijk.  
Binnen het plangebied wordt gestreefd naar een kwalitatieve openbare 
ruimte en park voor de buurt met bomen en paviljoen. Het park kan 
voorzien worden van een sculpturale kiosk. Het masterplan beoogt een 
hoogwaardig buurtpark, omkaderd met een statige gevarieerde 
bebouwing. Ophoging, een bolliggend terrein, een kenmerkend 
parkhekje, een uitgewerkte parkrand en functionele paden behoren tot 
de inrichtingsmogelijkheden.  

Parkeren wordt zoveel mogelijk uit het “parkbeeld” geweerd (zie 
verder).  

 

   
 
Vertaling in het BPA:  
Bovenstaande visies worden vertaald in het BPA door de aanduiding van de zone voor buurtpark:  
- In het plan wordt de exacte ligging van het groengebied wordt aangeduid. De realisatie van het 

park is de absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van het gebied.  

- Groene inrichting, mogelijkheid tot verhardingen en plaatsen van een kiosk worden voorzien in 
het plan. Er wordt geen bebouwing toegelaten, behalve de bouw van een beperkte constructie in 
functie van het park. 

- Parkeren rond het park wordt op bepaalde plaatsen geweerd door het voorzien van een 
(half)ondergrondse garage of parkeren aan de achterzijde van het perceel.  
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OKPK bÉå=ÖÉî~êáÉÉêÇ=ïççå~~åÄçÇ==

Het masterplan beoogt statige gevarieerde bebouwing die de waardigheid van deze woonplek rond het 
park extra benadrukken. Er worden verschillende typologieën, afhankelijk van de ruimtelijke context 
gehanteerd:  

Eengezinswoningen, kangoeroewoningen en tweegezinswoningen 

Een belangrijk deel van het plangebied wordt ingenomen door eengezinswoningen en of 
kangoeroewoningen. Op plaatsen waar (half)ondergronds parkeren verplicht is worden mogelijkheden 
voorzien om 25% van de wooneenheden in te richten als tweegezinswoning.  

Er wordt gestreefd naar een diversiteit van de individuele woningen.  
Dit kan gematerialiseerd worden door verschillen in het aantal verdiepingen, verschillen in 
verdiepingshoogte en verschillen in dakgoothoogte tussen de verschillende woningen. Hierdoor kan 
een levendig, stedelijke en sterk op het individuele huis geënt straatbeeld ontstaan. Royale verdiepte 
entrees zijn mogelijk. Verticaliteit wordt nagestreefd. 

Diversiteit wordt ook nagestreefd door introduceren van verschillende gevelbreedten. In 
samenwerking met de betrokken architecten werden een aantal gevelbreedten vooropgesteld die goede 
ontwerpmogelijkheden inhouden (plaatsing van trappen, berging, garage, …). Hiertegenover worden 
evenredige bouwdiepten geplaatst. De resulterende oppervlakten worden gehanteerd om in de 
voorschriften de minimale en maximale te bebouwen oppervlakten (“footprint van de woning”) vast te 
leggen: van 72 m² tot 65 m².  

 

De footprint wordt berekend door de vermenigvuldiging lengte x breedte, volgens volgende definitie: 

− diepte: van rooilijn tot achterste gevelvlak. 
Ook het gedeelte dat wordt achteruitgebouw t.o.v. de rooilijn – een mogelijke optie volgens de 
voorschriften – wordt dus beschouwd als ingenomen oppervlakte. Een eventuele uitbouw (tot 
max. 60 cm) over de rooilijn – zgn. erkers – worden niet meegerekend. 
Bij uitkragende gedeelten op de hogere verdiepingen t.o.v. het gelijkvloers aan de achtergevel, 
gelden de uiterste gevelvlakken als diepte voor berekening van de footprint. 

− breedte: in principe de kavelbreedte (gesloten bebouwing) 
Op hoekkavels: van rooilijn tot de uiterste gevelvlakken van de zij/achtergevel (cfr diepte). 

 

 

Figuur 9: "Footprint" 

 

kavelbreedte 4.8 meter 5.6 meter  7.6 meter  

max footprint 72 m² 70 m² 65 m² 

 



 ARCADIS Gedas NV Projectnummer: 07/4505  
  

Bestand: s:\bpa\hasselt\bpa-runkst-4505\rapporten\ontwerp\4505-rap-016j.doc sept 2006 
Dossier: BPA nr. 22 quinto - Boekstraat-Spoorwegstraat - Memorie van Toelichting – Versie J Pagina 27 van 41 

 

Een bijzondere aandacht gaat naar de woningen op de hoekpercelen. Door hun positie en 
lichttoetreding kunnen zijn individuele specifieke volumes vormen die de variatie binnen het 
bouwblok versterken. Door een gebouw voor parkeervoorzieningen “in de tuin” toe te laten kunnen 
hier bijzondere typologieën uitgewerkt worden (patiowoningen, …). Onderstaande foto’s zijn louter 
illustraties.  

 

 

   
 

 

Zone voor woonprojecten als markante hoekgebouwen 

Op de hoeken van de centrale publieke ruimte worden markante hoekgebouwen beoogt. Het zijn 
wooneenheden met een bijzondere beeldwaarde. Zij dienen de ruimtelijke ervaring van de centraal 
gelegen publieke ruimte te versterken. Deze bijzondere beeldwaarde kan bestaan uit een inspringing 
op de gelijkvloerse verdieping te realiseren waardoor er plaatselijk een ruimere maat ontstaat voor de 
voetpaden. Deze ingreep maximaliseert het perspectief naar het park voor de voetganger. Deze 
hoekgebouwen worden in het plan ingevuld als zones voor woonprojecten.  

Meergezinswoningen  

Daarnaast worden ook meergezinswoningen voorzien. De locatie hiervan hangt veelal samen met 
ruimtelijke context en bouwhoogten.  
In het midden van de op het zuiden georiënteerde gevelwand van het park, in het verlengde van de 
Bertold Brechtstraat worden appartementsgebouwen voorzien: “The special” aan het park. 
Grootschaligheid wordt vermeden, dit kan bijvoorbeeld door een aaneenschakeling van meerdere 
kleinschalige appartementsgebouwen. Deze appartementen dienen goede geïntegreerd zijn in het 
gevelbeeld, ondermeer door de verticale uitdrukking. 
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Daarnaast wordt langsheen de ring mogelijkheden voorzien om hoger te bouwen waarbij op de 
hoeken een aantal hoogte accenten kunnen gelegd worden. De gebouwen fungeren als buffer tussen de 
wijk en de ring. De bouw van massieve bouwblokken is niet gewenst. Om een variatie te krijgen 
binnen de bouwhoogten worden in functie van de bouwlagen een bebouwingspercentage 
vooropgesteld. Op plan worden de locaties van de hoogste gedeelten aangeduid op plan.  

Mogelijkheden voor de vestiging van de gebroeders van Liefde 

Binnen het plangebied liggen de gebouwen voor zelfstandig wonen van de gebroeders Van Liefde. 
Deze gebouwen kunnen in de toekomst blijven bestaan en kunnen uitbreiden. Daarnaast wordt de 
mogelijkheid voorzien om nieuwe gemeenschapsvoorzieningen i.f.v. de woonomgeving te bouwen of 
het perceel geheel of gedeeltelijk in te vullen met woningen, waarbij de typologie analoog is als de 
omliggende percelen. 

Vertaling in het BPA:  
Bovenstaande visies worden vertaald in het BPA door de aanduiding van de zone voor 
eengezinswoningen en de zone voor woningen met (half)ondergronds parkeren:  

- Met de nadruk op de individualiteit. Architecturale mogelijkheden door mogelijkheden om delen 
van de gevel te laten verspringen ten aanzien van de vastgelegde voorbouwlijn. De 
verdiepingshoogte van de verschillende bouwlagen kan verschillen. De perceelsbreedten worden 
niet strikt vastgelegd maar kunnen variëren tussen 4.8 meter en 7.6 meter.  

- Daar waar halfondergronds parkeren wordt voorzien, worden ook mogelijkheden voorzien voor 
tweegezinswoningen (max 25%). 

In de zone voor meergezinswoningen worden grotere bouwhoogten toegelaten, vanuit een 
ruimtelijke afweging (wand voor de ring, “special aan het park”). Hiervoor wordt een minimaal aantal 
te realiseren woningen vooropgesteld om aan de gemiddelde dichtheid van 40 woningen per hectare te 
komen: minimaal 150 woningen. Daarnaast wordt, afgeleid uit de mogelijkheden binnen de 
bouwenveloppen (zie verder) een  maximum van 225 woningen vastgelegd.  

In de zone voor projecten worden de invulling door eengezinswoningen of meergezinswoningen 
open gelaten. Er wordt expliciet gesteld dat deze een bijzondere beeldwaarde moeten hebben. De 
hoogte en de dichtheden sluiten aan bij deze van de zone voor eengezinswoningen, die hen omringen.  

In de zone voor eengezinswoningen en gemeenschapsvoorzieningen, worden naast de 
mogelijkheden zoals gesteld in de zone voor eengezinswoningen, ook gemeenschapsvoorzieningen 
toegelaten.  
 
Onder het begrip ‘ééngezinswoningen’ zijn ook kangoeroewoningen toegelaten.  
Een kangoeroewoning betreft ‘twee woningen in één’, in regel als een geheel van twee boven of naast 
elkaar gelegen woongelegenheden, waarbij de gelijkvloerse woongelegenheid vaak over een tuin of 
terras beschikt. Er is weinig ruimtelijk verschil tussen een gewone eengezinswoning en een 
kangoeroewoning. Een kangoeroewoning is een eengezinswoning waar meestal een stukje wordt 
bijgebouwd of die geconcipieerd is om een kleinere tweede woonentiteit te omvatten. Er kan een 
aparte ingang voorzien worden, maar het perceel wordt niet gesplitst, de tuin wordt niet in twee 
gedeeld, en er is geen tweede toerit of aparte garage. In tegenstelling tot een twee- of 
meergezinswoning blijkt duidelijk een ruimtelijke (functionele) verbondenheid tussen de twee 
woonentiteiten (geen afzonderlijke technische lokalen, tweede entiteit van bescheiden omvang, geen 
opsplitsing tuin of perceel, …). 
De ‘aangepaste’ of ‘aanpasbare’ woongelegenheid kan bewoond worden door een bejaarde of 
hulpbehoevende persoon, de andere door een (jong) gezin. De onderlinge wederzijdse afhankelijkheid 
is een voorwaarde om te spreken van een kangoeroewoning. Dit principe berust op: 
- een wil tot samnwerking en samenleven tussen twee betrokken gezinnen 
- een beschikbaarheid aan weerskanten in noodgevallen  
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- het verstrekken van wederzijdse hulp 
en dit rekening houden met de praktische, financiële en fysieke mogelijkheden van beide gezinnen. 
Voor de beoordeling wordt er van uitgegaan dat de twee gezinnen een bloedverwantschap hebben tot 
max. in de 3de graad. Veelal bestaan één van de gezinnen uit één persoon: (groot)ouder, (klein)kind. 

Differentiatie van de woondichtheden  

Samenhangend met de ontwikkeling van verschillende typologieën, ontstaat een differentiatie in de 
woondichtheden. Globaal wordt gestreefd naar een te realiseren woondichtheid van minimaal 40 
woningen per hectare (zie woonbehoeftestudie). Dit betekent dat er binnen het plangebied ca. 270 
woningen dienen gerealiseerd te worden. Op basis van het verkavelings- en inrichtingsvoorstel dat 
door de workshop van architecten werd uitgewerkt, is de maximale dichtheid beleidsmatig bepaald op 
45 woningen per hectare (beslissing College van Burgemeester en Schepenen). Dit betekent dat binnen 
het project max. ca. 305 woningen voorzien kunnen worden. 

Omdat een vrij grote oppervlakte gevrijwaard wordt van bebouwing voor het kwalitatieve buurtpark, 
zullen op de bebouwde percelen hogere dichtheden moeten aangehouden worden.  

Om tot de uiteindelijke dichtheden te komen, worden er per zones een aantal richtlijnen vooropgesteld. 
(zie ook bijlage). 

− Voor de eengezinswoningen en de projecten wordt een minimale en maximale kavelbreedte 
vastgelegd in de voorschriften van respectievelijk 4,8 en 7,6 meter. Deze vloeien voort uit het 
ontwerpend onderzoek van de workshop van architecten. 
De kavels zijn grotendeels voor eengezinswoningen voorbehouden, beperkte delen kunnen ook 
als tweegezinswoningen (in zone art. 4) of meergezinswoningen (zone art. 5) bebouwd worden. 
Door combinatie van de kavelbreedtes en bebouwingstypologie, en rekening houdend met de 
vooropgestelde minimale en maximale bebouwingsdichtheid, kan benaderend berekend worden 
hoeveel woningen in deze zones voorzien kunnen worden. 

− De gronden in het plangebied zijn grotendeels eigendom van één eigenaar-ontwikkelaar. De 
ontwikkeling van het gebied zal gebeuren door verkaveling (verkoop van kavels, bebouwing 
door individuele eigenaars per kavel) en/of eigen bebouwing (verkoop van 
woningen/appartementen gebouwd door ontwikkelaar). De eigenaar-ontwikkelaar kan – binnen 
beperkte marges – zelf bepalen hoeveel eengezinswoningen en appartementen gebouwd 
worden. Dit wordt bepaald door de minimale en maximale dichtheid, de minimale en maximale 
kavelbreedtes en de bestemming per zone: eengezinswoningen (art. 3) en/of 
tweegezinswoningen (art. 4) en/of appartement (art. 5) of appartementen (art. 6). De keuze die 
voor één deelzone wordt gemaakt zal automatisch mee bepalen hoeveel in de andere deelzones 
nog voorzien kan worden. Hierbij moet cumulatief voldaan worden aan volgende bepalingen 
(volgend uit de berekening van de minimale en maximale dichtheden): 

 in het geheel van de (deel)zones art. 3, art. 4 en art. 5 moet voorzien worden in: 
min. 119 woongelegenheden en max. 176 woongelegenheden  
(overwegend eengezinswoningen, deels tweegezinswoningen en appartementen) 

 in het geheel van de deelzones art. 6 moet voorzien worden in: 
min. 129 woongelegenheden en max. 186 woongelegenheden 
(appartementen) 

 het totaal aantal woongelegenheden (geheel van zones art. 3, 4, 5 en 6) is: 
min. 270 woongelegenheden en max. 305 woongelegenheden. 

Kangoeroewoningen worden beschouwd als één woongelegenheid. 

De berekening is opgenomen in bijlage in deze memorie van toelichting (zie bijlage pt. 3.3). 
In navolgend overzicht wordt dit doorvertaald in een indicatie van de min/max aantal woningen per 
deelzone. 
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Figuur 10: indicatie dichtheden per deelzone 
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OKQK aÉ=ÜççÖíÉ=áå=ÑìåÅíáÉ=î~å=ÇÉ=êìáãíÉäáàâÉ=ÅçåíÉñí==

Algemeen beschouwd wordt de bouwhoogte beperkt tot 3 bouwlagen, naar analogie van de 
omliggende woningen. In samenspraak met betrokken architecten werd een inschatting gemaakt van 
de bouwhoogten, waarbij aandacht ging naar architecturale mogelijkheden, bijvoorbeeld om 
architecturaal interessante woningen te kunnen creëren (ruimtelijkheid, licht en lucht) werd geopteerd 
om een hogere gelijkvloerse verdieping toe te laten. 
 
Eventuele halfondergrondse garage - boven maaiveld  0.80 m 
3 x Vloerplaat en verdieping   2.90 meter 

Dakconstructie (daken worden verplicht vastgelegd.)  0.60 m  

Extra ruimte om variatie in bouwhoogte toe te laten  0.90 m 

Totale bouwhoogte  11 meter  

 
Op bepaalde plaatsen worden hoogteaccenten toegelaten:  
- De “special” aan het park in de zichtlijn vanuit de Bertold Brechtstraat is een belangrijk 

hoogteaccent aan de rand van het park.  
- De meergezinswoningen aan de zijde van de ring hebben een belangrijke rol als overgang tussen 

de eengezinswoningen en de ring. In het plan wordt gestreefd naar een variatie in bouwhoogten 
(om eentonigheid en massiviteit tegen te gaan.)  
Op het grafisch plan wordt aangeduid waar hoogteaccenten wenselijk zijn. Door een uitdrukking 
in bebouwingspercentages per bouwlaag zullen op andere plaatsen beperktere hoogten mogelijk 
zijn.  

 
Bouwlaag Noordelijke zone langsheen de 

ring  

Totale oppervlakte: 4980 m² 

Zuidelijke zone langsheen de ring 

Totale oppervlakte: 1806 m² 

Zone “Special aan het park  

Totale oppervlakte: 933 m² 
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1ste  50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m² 

2de 50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m² 

3de 50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m² 

4de 50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m² 

5de 40 % 1992 25 % 451 m² 25 % 248 m² 

6de 30 % 1494   15 % 149 m² 

7de 25 % 1245   15 % 149 m² 

8ste 25 % 1245     

Totale vloeroppervlakte  15 936 m² 4063 m² 2534 m² 

22 533 m² 
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Figuur 11: Bebouwingspercentages per bouwlaag 

 

Vertaling in het BPA:  
Deze bouwhoogten zijn vastgelegd in de verordende voorschriften of aangeduid op het verordenend 
grafisch plan voor : 
- de zone voor eengezinswoningen en zone voor woningen met (half)ondergronds parkeren: 

maximaal 11 meter  

- zone voor meergezinswoningen: variërende hoogten. Er worden bouwenveloppen vastgelegd. Op 
bepaalde locaties worden de maximale bouwhoogten vastgelegd. Deze zullen echter niet over de 
gehele zones kunnen toegepast worden. Door het beperken van de bouwpercentages in functie van 
de bouwlaag, zal een gradiënt ontstaan in de bouwhoogte. 

-  zone voor woonprojecten: maximaal 11 meter, naar analogie van de eengezinswoningen 
- zone voor eengezinswoningen en gemeenschapsvoorzieningen: maximaal 11 meter, naar 

analogie van de eengezinswoningen.  
Platte daken zijn verplicht.  
 

OKRK dÉÇáÑÑÉêÉåíáÉÉêÇÉ=é~êâÉÉêÑ~ÅáäáíÉáíÉå==

In het ontwerp gaan een bijzondere aandacht naar de parkeerfaciliteiten in relatie tot 
stedenbouwkundige kwaliteit. Afhankelijk van de plaats in het geheel worden strikte richtlijnen 
vastgelegd voor het parkeren. Omheen de publieke ruimte wordt de wagen zoveel mogelijk geweerd 
uit het straatbeeld door het voorzien van een halfondergrondse parkeerruimte of garages aan de 
achterzijde van de percelen. Voor andere woningen wordt het inpandig parkeren bepleit.  

− Langsheen de woningen waarvoor een sterke relatie met het park wordt bepleit, wordt tevens 
een verkeersluw karakter nagestreefd. De wagen wordt er maximaal geweerd. Voor deze 
woningen is een (half)ondergrondse parkeerruimte verplicht. De halfondergrondse 
parkeergarages worden ontsloten via andere wegen dan de verkeersluwe infrastructuur. 
Parkeerplaatsen worden niet toegelaten op de verkeersluwe wegenis.  
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Doorgaand verkeer wordt geweerd op de wegenis met verkeersluw karakter of kan volledig 
verboden worden door plaatsen van al dan niet verzinkbare palen. 

 
− Aan de andere zijde van het park wordt de wagen zoveel mogelijk uit het straatbeeld geweerd 

door het voorzien van parkeerplaatsen “in de tuin”, en niet aan de gevelwand. Ten aanzien van 
de aangrenzende woningen dient de ontsluitingsinfrastructuur voldoende gebufferd.  
 

 

 
 
Globaal wordt er één parkeerplaats per wooneenheid voorzien, uitgezonderd binnen de zones voor 
eengezinswoningen waar half ondergronds parkeren verplicht is. Voor deze woningen wordt 1 
parkeerplaats vooropgesteld per eengezinswoning of kangoeroewoning en 2 per tweegezinswoning.  
 
Bovenstaande visies worden vertaald in het BPA door de verplichting van het realiseren van 
(half)ondergrondse parkeergarages.   

Voor de overige woningen en de projecten is inpandig parkeren verplicht. Op bepaalde plaatsen 
worden parkeermogelijkheden voorzien achter de woonkavel.  

Een minimaal verplicht aantal te voorziene parkeerplaatsen wordt opgenomen in de voorschriften.  

OKSK låíëäìáíáåÖ=å~~ê=ÇÉ=ê~åÇÉå=î~å=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=

Bij de uitwerking van het BPA is er naar gestreefd om de nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk te 
ontsluiten naar de parallelwegen aan de ring.  
De appartementen aan de Breemstraat zijn via de Breemstraat ontsloten. Ook de parking voor 
eventuele kleinhandel of diensten zijn enkel via de Breemstraat bereikbaar. Het noordelijke deel van 
de verkaveling ontsluit naar de Spoorwegstraat, in aansluiting op de parallelwegen van de ring 
(Breemstraat, H. Van Veldekesingel). Ook de (semi-)ondergrondse garages van de woningen aan de 
noordzijde van het park zijn via de Spoorwegstraat te bereiken. De straten omheen het park zijn 
verkeersluw. Verkeer van de ene naar de andere kant van het park kan, maar moet helemaal rond het 
park rijden, zodat doorgaand verkeer doorheen de nieuwe wijk ontmoedigd wordt. Enkel lokaal 
verkeer (bewoners, bezoekers) zullen in het gebied rijden. Het projectgebied wordt hierdoor a.h.w. in 
twee gedeeld. Enkel het zuidelijke deel van de nieuwe verkaveling – de beperkte afwerking van de 
bestaande bebouwing – ontsluit via Bertold Brechtstraat en St. Servaesstraat naar de Boekstraat. Een 
bijkomende ontsluiting op de Boekstraat, die voorzien was in de voorliggende verkaveling, zal niet 
gebruikt kunnen worden voor autoverkeer. Deze wordt ingericht als voet- en fietsersverbinding. Zo 
wordt het park ook goed bereikbaar voor de rest van de wijk. 
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De Spoorwegstraat is een onderdeel van de fietsverbinding station – Tommelen. Op termijn zal het 
fietsverkeer via een afzonderlijk fietspad verlopen als de stationslaan (groen langgerekt park langs het 
spoor – cfr masterplan) is aangelegd. 
 

 

Figuur 12: Ontsluitingsprincipes 
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OKTK p~ãÉåëíÉääáåÖ=î~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÅçåÅÉéíÉå==
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PK _fgi^dbk=
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PKNK sÉêâ~îÉäáåÖëJ=Éå=êáÅÜíáåÖëîççêëíÉä=

 
bron: West 8 
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PKOK ^~åÇÉÉä=ëçÅá~äÉ=ïçåáåÖÉå=áå=ÇÉ=ïáàâ=oìåâëí=

 
INWONERS   RUNKST 
parochie

St Hubertus 5090
St Kristoffel 2544
Heilig Kruis 2002

Totaal aantal inwoners 9636
gemiddelde gezinsgrootte : 2,2

aantal woningen in RUNKST 4380

Totaal sociale huur-en koopwoningen Runkst
gerealiseerd
Vlaams woningfonds 14  5 in BPA 22
Hasseltse huisvestingsmaatschappij 80  43 in BPA 22
Kleine landeigendommen 6

gepland
Bijvoet, Notelarenstraat, …. 201 80 BPA 22
grasstraat 100

TOTAAL  soc huur-koopwoningen 401 86 koopwoningen

aantal woningen /aantal soc woningen 10,92269

11 % sociale huisvesting in het 
gedeelte Runkst tussen St. 
Truidersteenweg en E313
Het vooropgestelde percentage van 
10% per wijk wordt hier bereikt  

 
bron: dienst Huisvesting Stad Hasselt 



 ARCADIS Gedas NV Projectnummer: 07/4505  
  

Bestand: s:\bpa\hasselt\bpa-runkst-4505\rapporten\ontwerp\4505-rap-016j.doc sept 2006 
Dossier: BPA nr. 22 quinto - Boekstraat-Spoorwegstraat - Memorie van Toelichting – Versie J Pagina 39 van 41 

PKPK _ÉêÉâÉåáåÖ=ÇáÅÜíÜÉÇÉå=

Minimaal en maximaal aantal wooneenheden binnen de zone voor meergezinswoningen 

Globaal kunnen twee woontypes onderscheiden worden: eengezinswoningen en meergezinswoningen. 
De projectgebieden worden mee beschouwd als eengezinswoningen (hoewel deze ook als 
meergezinswoningen kunnen ingevuld worden).  

Voor de verrekeningen met de dichtheden worden volgende stappen ondernomen:  

- Er wordt uitgegaan van een globale dichtheid van 40 woningen per hectare. Dit resulteert in 270 
woningen binnen het plangebied.  

- Er wordt nagegaan hoeveel eengezinswoningen en projecten er kunnen gerealiseerd worden in 
functie van 

o De vooropgestelde dichtheid min. 40 w/ ha en max. 45 wo/ha 

o De maximale perceelsbreedte, vooropgesteld voor de betrokken architecten (en dus 
minimaal aantal woningen) 

o De minimale perceelsbreedte, vooropgesteld voor de betrokken architecten (en dus 
maximaal aantal woningen) 

- Er wordt nagegaan hoeveel meergezinswoningen er dan nog zullen moeten gerealiseerd worden en 
welke dichtheid dit met zich meebrengt.  

- Op basis van het plan wordt nagegaan of de noodzakelijke vloeroppervlakte kan gerealiseerd 
worden in de vooropgestelde bouwenveloppen.  
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Aanbod 
Eengezinswoningen, 
tweegezinswoningen 

 Minimaal 
 
Gevelbreedte per 
woning: 7.6 meter  

Maximaal  
 
Gevelbreedte per 
woning: 4.8 meter 

Verkavelings-
voorstel 
Mix van 
gevelbreedten  

 - Zone voor 
eengezinswoningen: 

Lengte voorbouwlijn: ca 465  
meter 

Oppervlakte: ca: 1.6 ha  

 61 woningen 
(38 wo/ha) 

97 woningen 
(61 wo/ha) 

ca 71 
woningen  
(47 wo/ha) 

 - Zone voor woningen met 
(half)ondergronds parkeren 

Lengte voorbouwlijn: ca 256 
meter 

Oppervlakte: ca 0.7 ha 

 34 woningen 

(49 wo/ha) 

53 woningen 

(76 wo/ha) 

41 woningen 

(59 wo/ha) 

 - Mogelijkheid om 25% van 
de woningen in te richten als 
tweegezinswoning  

  66 woningen 

(95 wo/ha) 

Nvt 

 - Zone voor  
eengezinswoningen en 
gemeenschapsvoorzieningen: 
lengte voorbouwlijn: ca 88 
meter  

Oppervlakte: ca 0.4 ha 

  18 woningen  
(45 wo/ha) 

Nvt 

 Aanbod projecten 
(detaillering per zone: zie 
Aantal wooneenheden per 
project 

Lengte voorbouwlijn ca: 156 

Oppervlakte: ca: 0.4 ha  

 24 woningen 
(62.5 wo/ha) 

39 woningen  
(98 wo/ha) 

60 woningen 
(maximaal) 

Totaal  
(oppervlakte 3.1 ha)  

 119 
(39 wo/ha) 

220 woningen  
(71 wo/ha) 

176 woningen
(57 wo/ha) 

 
 

Inschatting mogelijk aantal 
wooneenheden in ’projecten’ 
(zones art. 5)  

Bij 
perceelsbreedte 
van 7.6 meter  

Bij 
perceelsbreedte 
van 4.8 meter  

Vanuit 
mogelijk 
bouwvolume 
met vloeropp. 
van 100 m² 

 Ten westen van St. Servaasstraat  6 10 18 

 Tussen St. Servaasstraat en B. 
Brechtstraat  

4 6 12 

 Ten oosten van de B. Brechtstraat 8 12 9 

 Ten noorden van zone voor 
eengezinswoningen en 
gemeenschapsvoorzieningen 

3 5 10 

 Aan de Spoorwegstraat  4 6 11 

Totaal  25 39 60 
 

Vraag  min. 270 woningen (40 woningen/ha)  

max. 305 woningen (45 woningen/ha) 
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Te realiseren 
meergezinswoningen  
(art. 6) 

(oppervlakte: 0.8 ha)  

Mogelijke totale 
noodzakelijke 
vloeroppervlakte  

Bij minimaal 
aantal in 
overige zones 

Bij maximaal 
aantal in 
overige zones 

Bij invulling 
cfr 
verkavelings-
voorstel 

als globaal 40wo/ha 
(totaal 270 woningen) 

 
als bruto 120 m²/app. 

151 app. 
18.120 m² BVO 

50 app. 
6.000 m² BVO 

94 app. 
11.280 m² BVO 

als globaal 45 wo/ha 
(totaal 305 woningen) 

 
als bruto 120 m²/app. 

186 app. 
22.320 m² BVO 

85 app. 
10.200 m² BVO 

129 app. 
15.480 m² BVO 

 

Onderstaand wordt getoetst wat de mogelijkheden zijn binnen de ruimtelijke bouwenveloppe die 
voorgesteld zijn in het masterplan:  
Bouwl
aag 

Noordelijke zone 
langsheen de ring  

Totale oppervlakte: 4980 
m² 

Zuidelijke zone langsheen 
de ring 

Totale oppervlakte: 1806 
m² 

Zone “Special aan het 
park  

Totale oppervlakte: 933 
m² 
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1ste  50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m²

2de 50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m²

3de 50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m²

4de 50 % 2490 50 % 903 m² 50 % 497 m²

5de 40 % 1992 25 % 451 m² 25 % 248 m²

6de 30 % 1494  15 % 149 m²

7de 25 % 1245  15 % 149 m²

8ste 25 % 1245   

Totale 
vloeropp. 

15 936 m²  4063 m²  2534 m²

22 533 m²

 


