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^oq=NK ^idbjbkb=_bm^ifkdbk=

¬NK= sççêòáÉåáåÖÉå=î~å=~äÖÉãÉÉå=ÄÉä~åÖ=

Binnen alle bestemmingszones zijn openbare gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen toegelaten, voor zover deze de draagkracht van de omgeving en de goede 
ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengen. 

¬OK= oìáãíÉ=îççê=ï~íÉê=

Om geen bijkomend afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde 
oppervlakken in verharde ondoordringbare oppervlakken binnen het plangebied, moet de 
nodige ruimte voorzien worden voor waterinfiltratie of waterberging.  
Voor de totale verharde oppervlakte en dakoppervlakte binnen het project geldt dat het 
afvoerdebiet van het hemelwater verder kan beperkt worden door de beheerder van het 
ontvangende rioolstelsel of waterloopstelsel, die de hieronder vermelde normen kan 
verstrengen. De ruimte voor water die moet gecreëerd worden in uitvoering van deze normen 
kan binnen elk van de voorgestelde zoneringen van het BPA ingepast worden. 
Aan het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater moet voldaan worden, voor daken en verharde oppervlakken zoals bepaald in 
deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 
Voor bestaande en nieuw aan te leggen openbare wegenis, eventueel andere bestaande 
verharde oppervlakte of daken, voor daken op percelen kleiner dan 3 are en verharde 
oppervlakken kleiner dan 200m², en andere uitzonderingen opgenomen in voormelde 
stedenbouwkundige verordening, moet de maximaal mogelijke afkoppeling, infiltratie (voor 
niet-vervuild water) en buffering van hemelwater nagestreefd worden binnen het globale 
concept van het project. Dit wil zeggen dat een gescheiden stelsel moet aangelegd worden 
voor nieuwe infrastructuur en maximaal nagestreefd worden voor bestaande infrastructuur. 
Indien geen hergebruik van regenwater mogelijk is, wordt in eerste instantie de maximale 
infiltratie van hemelwater vooral afkomstig van dakwater beoogd, afhankelijk van de 
infiltratiecapaciteit van de grond, en in tweede instantie de eventuele infiltratie of buffering 
van hemelwater afkomstig van andere verharde oppervlakken. De normen voor infiltratie zijn 
minimaal de normen zoals beschreven in de Code van goede praktijk voor het aanleggen van 
rioleringen (omzendbrief 16 juli 1996). 

¬PK= fãéäáÅáÉíÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=

Aspecten die niet expliciet zijn opgenomen in de bestemmings-, bebouwings- en 
welstandsvoorschriften per zone, worden beoordeeld op basis van: 
- de algemene voorschriften voor de betreffende zone 
- de doelstellingen van het masterplan Runkst 
- de ruimtelijke draagkracht en de goede ruimtelijke ordening 
- de nagestreefde hoge stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit 
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¬QK= sÉêâ~îÉäáåÖÉå=

Verkavelingen en/of delen van verkavelingen die vallen binnen de grenzen van het BPA, 
vervallen. De voorschriften van het BPA zijn van toepassing. 
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. 
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^oq=OK wlkb=sllo=_rroqm^oh=

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ=

Zone voor buurtpark. 
 
Voorafgaand aan elke ontwikkeling dient de gehele zone voorlopig aangelegd. Voorlopig 
aanleggen betekent dat de werken, waarbij geen risico bestaat op beschadiging bij de verdere 
ontwikkeling van het gebied, kunnen uitgevoerd worden.  
 
Tenminste binnen één jaar na de voorlopige oplevering van de werken wordt de zone in zijn 
geheel definitief aangelegd.  

¬OK= _ÉÄçìïáåÖ=

Met uitzondering van één constructie beperkt in afmetingen en in functie van het park 
(paviljoen, kiosk, …), is in de zone geen bebouwing toegelaten.  

¬PK= fåêáÅÜíáåÖ=

De centrale ruimte dient ingericht als een kwalitatief hoogwaardig buurtpark.  
Maximaal 20 % van de zone kan worden verhard. Verhardingen moeten worden uitgevoerd in 
een waterdoorlatend materiaal, tenzij dit door andere opgelegde verplichtingen niet mogelijk 
is. 
De niet verharde oppervlakten worden ingericht als groenzone (gazon, groepen hoge en lage 
beplanting, bomen, eventueel waterpartijen, parkmeubilair,…). 
Reliëfwijzigingen, met het oog op een kwalitatieve parkinrichting, waterberging, enz. is 
mogelijk.  
Binnen het kader van sociale veiligheid dient er voldoende openheid en verlichting voorzien 
te worden.  
Voor de keuze van het parkmeubilair dient in het belang van de herkenbaarheid, een 
eenvoudige en duurzame materiaalkeuze en een eenduidige vormgeving gebruikt te worden. 
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^oq=PK wlkb=sllo=bbkdbwfkptlkfkdbk==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ=

- Eéngezinswoningen (met inbegrip van kangoeroewoningen) 

- Tuinen  

- Parkeervoorzieningen  

¬OK= h~îÉäë=

De minimale kavelbreedte bedraagt 4.8 meter, de maximale kavelbreedte bedraagt 7.6 meter.  
De hoekkavels kunnen afwijken van de maximale kavelbreedte.  

¬PK= _ÉÄçìïáåÖ==

De bebouwingsvoorschriften worden gekwantificeerd in onderstaande regels. Bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen zijn de aspecten bezonning, privacy en de visuele 
impact ten opzichte van de aanpalende percelen en gebouwen evenwel van doorslaggevend.  

Aard van bebouwing  
Gesloten en gekoppelde bebouwing.  
De woningen op de hoekkavels kunnen hierop afwijken.  

Bouwhoogte 

De kroonlijsthoogte bedraagt minimaal 6 meter en maximaal 11 meter t.o.v. het peil van de as 
van de weg. 

De verdiepingshoogte van de verschillende bouwlagen kan variëren.  

Plaatsing van de gebouwen  
De voorbouwlijn van de woningen valt samen met de zonegrens van de verkeersluwe- en 
openbare wegenis (rooilijn). Maximaal 2/3 van de oppervlakte van de gevels kunnen 
inspringen ten aanzien van de rooilijn tot een maximale diepte van 3 meter. 
Op de verdiepingen zijn uitsprongen van max. 60 cm t.o.v. de voorbouwlijn toegelaten. 
De maximale bouwdiepte t.o.v. de rooilijn bedraagt 15 meter op de gelijkvloerse verdieping. 
Op de overige verdiepingen bedraagt deze maximaal 12 meter. Ten opzichte van de BPA-
grens – dus t.o.v. de bestaande omliggende bebouwing buiten het plangebied - dient een 
minimale afstand van 5 meter gevrijwaard van bebouwing, of moet in voorkomend geval 
aangesloten worden op bestaande wachtgevels.. 
Het maximale geprojecteerde grondoppervlak ingenomen door de woning – de zgn. footprint 
- varieert van 65 m² tot 72 m², afhankelijk van de kavelbreedte. 
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kavelbreedte 4.8 meter 5.6 meter 7.6 meter 

max footprint 72 m² 70 m² 65 m² 

 
 

Parkeren  
Wijze van parkeren  
In de zone voor eengezinswoningen gelegen tussen de Sint-Servaasstraat en de Bertold 
Brechtstraat dient het parkeren te gebeuren in parkeergarages en/of carports die gelegen zijn 
aan de achterzijde van de percelen. Deze worden ontsloten door de weg gelegen in de zone 
voor ontsluitingsweg voor parkeervoorzieningen. Deze carports en/of garages worden 
gegroepeerd, aansluitend bij de aan te leggen ontsluitingsweg voor parkeervoorzieningen. De 
maximale diepte van de parkeergarages, gemeten vanaf de ontsluitingsinfrastructuur, bedraagt 
6 meter.  
 
 
 
 
 
 
 
(principeschets) 
 
Voor de andere woningen gebeurt het parkeren verplicht inpandig (in een garage geïntegreerd 
in de woning). Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor de percelen die gelegen 
zijn op de hoeken van de zones. Hier kan de parkeergarage of carport onafhankelijk van het 
woongebouw voorzien worden. 
 
Aantal parkeerplaatsen: 
Er dient minstens 1 parkeerplaats voorzien per wooneenheid.  

¬QK= tÉäëí~åÇ==

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.  

Dakvorm  
Platte daken zijn verplicht.  
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Hierop kan een uitzondering gemaakt worden om architecturale en/of technische redenen, 
indien het dakvlak dient aan te sluiten op dakconstructies van bestaande woningen, gelegen 
buiten het plangebied.  

Materialen  

Esthetisch en architectonisch verantwoorde materialen die een duurzame en degelijke 
constructie en afwerking van de gebouwen garanderen.  
De wachtgevels worden opgericht en afgewerkt. Eventuele wachtgevels worden volledig in 
gevelsteen afgewerkt, uitgezonderd die delen waarvoor met volledig zekerheid kan gesteld 
worden dat deze in de toekomst zullen bebouwd worden of indien er een overeenkomst is met 
de aanpalende eigenaar met betrekking tot de door deze te bebouwen geveldelen. 

Het materiaalgebruik moet in elk project op zich en ten opzichte van het geheel leiden tot een 
harmonieus geheel 

Eventuele niet-bebouwde terrein oppervlakten worden in duurzame en esthetisch 
verantwoorde materialen verhard of aangelegd als (binnen)tuin. 

¬RK= fåêáÅÜíáåÖ==

Het niet-bebouwde gedeelte van de kavel wordt ingericht als tuin. Maximaal de helft van de 
onbebouwde oppervlakte kan worden verhard. Verhardingen moeten worden uitgevoerd in 
een waterdoorlatend materiaal, tenzij dit door andere opgelegde verplichtingen niet mogelijk 
is.  
Ten aanzien van de aangrenzende tuinen van de kavels gelegen in en buiten het plangebied 
wordt een visueel scherm voorzien, bestaande uit groenaanplantingen.  
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^oq=QK wlkb=sllo=tlkfkdbk=jbq=Ee^icFlkabodolkap=m^ohbobk==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ=

- Eéngezinswoningen (met inbegrip van kangoeroewoningen) en/of tweegezinswoningen. 
Maximaal 25% van de kavels kan ingenomen worden door tweegezinswoningen.  

- Tuinen  

- Ondergrondse of halfondergrondse parkeervoorzieningen met noodzakelijke inritten 
 
Elke deelzone wordt ontwikkeld als groepsproject. 

¬OK= h~îÉäë=

De minimale kavelbreedte bedraagt 4.8 meter, de maximale kavelbreedte bedraagt 7.6 meter.  
De hoekkavels kunnen afwijken van de maximale kavelbreedte.  

¬PK= _ÉÄçìïáåÖ==

De bebouwingsvoorschriften worden gekwantificeerd in onderstaande regels. Bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen zijn de aspecten bezonning, privacy en de visuele 
impact ten opzichte van de aanpalende percelen en gebouwen evenwel van doorslaggevend.  

Aard van bebouwing  
Gesloten en gekoppelde bebouwing.  
De woningen op de hoekkavels kunnen hierop afwijken.  

Bouwhoogte 

De kroonlijsthoogte bedraagt minimaal 6 meter en maximaal 11 meter t.o.v. het peil van de as 
van de weg. 

De verdiepingshoogte van de verschillende bouwlagen kan variëren.  

Plaatsing van de gebouwen  
De voorbouwlijn van de woningen valt samen met de zonegrens van de openbare wegenis 
(rooilijn). Maximaal 2/3 van de oppervlakte van de gevels kunnen inspringen ten aanzien van 
de rooilijn tot een maximale diepte van 3 meter. 
Op de verdiepingen zijn uitsprongen van max. 60 cm t.o.v. de voorbouwlijn toegelaten. 
De maximale bouwdiepte t.o.v. de rooilijn bedraagt 15 meter op de gelijkvloerse verdieping. 
Op de overige verdiepingen bedraagt deze maximaal 12 meter.  
Het maximale geprojecteerde grondoppervlak ingenomen door de woning – de zgn. footprint 
- varieert van 65 m² tot 72 m², afhankelijk van de kavelbreedte, overeenkomstig navolgende 
tabel. 
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kavelbreedte 4.8 meter 5.6 meter 7.6 meter 

max footprint 72 m² 70 m² 65 m² 

 
 

Parkeren  
Wijze van parkeren  
Ondergronds of halfondergronds 
 
 
 
 
 
(principeschets) 
 
Aantal parkeerplaatsen: 
Er moet minstens 1 parkeerplaats voorzien worden per eengezinswoning of per 
kangoeroewoning en minstens 2 parkeerplaatsen per tweegezinswoning.  

¬QK= tÉäëí~åÇ==

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. 

Dakvorm  
Platte daken zijn verplicht.  

Materialen  

Esthetisch en architectonisch verantwoorde materialen die een duurzame en degelijke 
constructie en afwerking van de gebouwen garanderen.  
De wachtgevels worden opgericht en afgewerkt. Eventuele wachtgevels worden volledig in 
gevelsteen afgewerkt, uitgezonderd die delen waarvoor met volledig zekerheid kan gesteld 
worden dat deze in de toekomst zullen bebouwd worden of indien er een overeenkomst is met 
de aanpalende eigenaar met betrekking tot de door deze te bebouwen geveldelen. 

Het materiaalgebruik moet in elk project op zich en ten opzichte van het geheel leiden tot een 
harmonieus geheel 

Eventuele niet-bebouwde terrein oppervlakten worden in duurzame en esthetisch 
verantwoorde materialen verhard of aangelegd als (binnen)tuin. 
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¬RK= fåêáÅÜíáåÖ==

Het niet-bebouwde gedeelte van de kavel worden ingericht als tuin. Maximaal de helft van de 
niet-bebouwde oppervlakte kan worden verhard. Verhardingen moeten worden uitgevoerd in 
een waterdoorlatend materiaal, tenzij dit door andere opgelegde verplichtingen niet mogelijk 
is.  
Ten aanzien van de aangrenzende tuinen van de kavels gelegen in en buiten het plangebied 
wordt een visueel scherm voorzien, bestaande uit groenaanplantingen.  
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^oq=RK wlkb=sllo=tllkmolgb`qbk==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ=

- Eengezinswoningen, kangoeroewoningen en/of meergezinswoningen 

- Tuinen 
- Parkeervoorzieningen 

¬OK= h~îÉäë=

Indien de gebieden verkaveld worden, gelden de bepalingen van artikel 4. 
Indien niet verkaveld wordt, dan is het minimaal en het maximaal aantal te realiseren 
wooneenheden gelijk aan het minimaal en maximaal aantal kavels dat zou gerealiseerd 
worden indien verkaveld wordt volgens de bepalingen van artikel 4.  

¬PK= _ÉÄçìïáåÖ==

De bebouwingsvoorschriften worden gekwantificeerd in onderstaande regels. Bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen zijn de aspecten bezonning, privacy en de visuele 
impact ten opzichte van de aanpalende percelen en gebouwen evenwel van doorslaggevend 
belang.  

Bouwhoogte 

De kroonlijsthoogte bedraagt minimaal 6 meter en maximaal 11 meter t.o.v. het peil van de as 
van de weg. 

De verdiepingshoogte van de verschillende bouwlagen kan variëren.  

Plaatsing van de gebouwen  
De voorbouwlijn van de woningen valt samen met de zonegrens van de verkeersluwe- en 
openbare openbare wegenis (rooilijn). Maximaal 2/3 van de oppervlakte van de gevels 
kunnen inspringen ten aanzien van de rooilijn tot een maximale diepte van 3 meter. 
Op de verdiepingen zijn uitsprongen van max. 60 cm t.o.v. de voorbouwlijn toegelaten. 
De maximale bouwdiepte t.o.v. de rooilijn bedraagt 15 meter op de gelijkvloerse verdieping. 
Op de overige verdiepingen bedraagt deze maximaal 12 meter. Ten opzichte van de BPA-
grens – dus t.o.v. de bestaande omliggende bebouwing buiten het plangebied - dient een 
minimale afstand van 5 meter gevrijwaard van bebouwing, of moet in voorkomend geval 
aangesloten worden op bestaande wachtgevels. 
Het maximale geprojecteerde grondoppervlak ingenomen door de woning – de zgn. footprint 
- varieert van 65 m² tot 72 m², afhankelijk van de kavelbreedte. 
 

kavelbreedte 4.8 meter 5.6 meter 7.6 meter 

max footprint 72 m² 70 m² 65 m² 
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Parkeren  
Wijze van parkeren 
Het parkeren gebeurt verplicht (half)ondergronds.  
 
 
 
 
 
(principeschets) 
 
Aantal parkeerplaatsen  
Per wooneenheid dient minimum één parkeerplaats voorzien.  

¬QK= tÉäëí~åÇ=

Op de hoeken van de centrale publieke ruimte worden markante hoekgebouwen beoogd. 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. 

Dakvorm  
Platte daken zijn verplicht. 
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden om architecturale en/of technische redenen, 
indien het dakvlak dient aan te sluiten op dakconstructies van bestaande woningen, gelegen 
buiten het plangebied.  

Materialen  

Esthetisch en architectonisch verantwoorde materialen die een duurzame en degelijke 
constructie en afwerking van de gebouwen garanderen.  
Eventuele wachtgevels wordt volledig gevelsteen afgewerkt, tenzij er een overeenkomst is 
met de aanpalende eigenaar met betrekking tot de door deze te bebouwen geveldelen.  

Het materiaalgebruik moet in elk project op zich en ten opzichte van het geheel leiden tot een 
harmonieus geheel. 

Eventuele niet-bebouwde terreinoppervlakten worden in duurzame en esthetisch 
verantwoorde materialen verhard of aangelegd als (binnen)tuin.  

¬RK= fåêáÅÜíáåÖ==

Het niet-bebouwde gedeelte van de kavel wordt ingericht als (tuin)terras of collectieve 
ruimten. Verhardingen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd in waterdoorlatend materiaal.  
Ten aanzien van de aangrenzende tuinen van de kavels gelegen in en buiten het plangebied 
wordt een visueel scherm voorzien, bestaande uit groenaanplantingen.  
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^oq=SK wlkb=sllo=jbbodbwfkptlkfkdbk==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ=

- Meergezinswoningen 

- Kleinhandel en of diensten 
Op de gelijkvloerse verdieping van de meergezinswoningen langsheen de ring, worden 
kleinhandelszaken of diensten toegelaten, voor zover deze niet hinderlijk zijn voor de 
omgevingskwaliteit. De maximale vloeroppervlakte van één winkel- of kantoorpand 
bedraagt maximaal 400 m². 

- Terrassen en/of collectieve ruimten 

- Parkeervoorzieningen  

¬OK= _ÉÄçìïáåÖ==

De bebouwingsvoorschriften worden gekwantificeerd in onderstaande regels. Bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen zijn de aspecten bezonning, privacy en de visuele 
impact ten opzichte van de aanpalende percelen en gebouwen evenwel van doorslaggevend 
belang.  
 
Aantal wooneenheden 
In totaal moeten er in het geheel van de deelzones art. 6 minimaal 129 en maximaal 186 
wooneenheden gerealiseerd worden.  
 
Bouwhoogte en bebouwingspercentages per bouwlaag 
 
 Bebouwingspercentage per bouwlaag  

Gelijkvloerse verdieping  50% 
2de 50% 
3de 50% 
4de 50% 
5de 40% 
6de 30% 
7de 25% 

A.Noordelijke zone langsheen de ring 
Maximaal aantal bouwlagen: 8, enkel ter 
hoogte van de locaties aangeduid op grafisch 
plan. 

8ste  25% 
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Gelijkvloerse verdieping  50% 
2de 50% 
3de 50% 
4de 50% 

B.Zuidelijke zone langsheen de ring 
Maximaal aantal bouwlagen: 5, enkel ter 
hoogte van de locatie aangeduid op grafisch 
plan 

5de 25% 
Gelijkvloerse verdieping  50% 
2de 50% 
3de 50% 
4de 50% 
5de 25% 
6de 15% 

C.Zone “special aan het park”  
Maximaal aantal bouwlagen: 7  
ter hoogte van de locatie aangeduid op grafisch 
plan  
Maximaal aantal bouwlagen: 4  
ter hoogte van de locatie aangeduid op grafisch 
plan 

7de  15% 
 

 

Plaatsing van de gebouwen 
De voorbouwlijn van de woningen vallen samen met de zonegrens met zone voor 
verkeersluwe - en voor openbare wegenis. Maximaal 2/3 van de oppervlakte van de gevels 
kunnen inspringen ten aanzien van de voorgevel tot een maximale diepte van 3 meter.  Op de 
verdiepingen zijn uitsprongen van max. 60 cm t.o.v. de voorbouwlijn toegelaten. 

De gelijkvloerse verdieping kan hoger zijn dan de overige bouwlagen.  

Parkeren  
Het bewonersparkeren gebeurt verplicht ondergronds, uitgezonderd voor de zone voor 
meergezinswoningen ten noorden van het buurtpark dat ingesloten is door de zone voor 
woning met (half)ondergronds parkeren en de zone voor eengezinswoningen (deelzone C 
‘special aan het park’). Hier gebeurt het parkeren half ondergronds.  
De toeritten dienen aan te sluiten op de zone voor openbare wegenis (dus niet op de zone voor 
verkeersluwe openbare wegenis).  
Per wooneenheid dient minstens één parkeerplaats (ondergronds / halfondergronds) voorzien 
te worden. 
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Binnen de zone kan op maaiveldniveau voorzien worden in een beperkt aantal parkings t.b.v. 
het parkeren voor bezoekers en klanten (kleinhandel en diensten). De toeritten tot deze 
parkings moeten aansluiten op de Breemstraat. 

¬PK= tÉäëí~åÇ=

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. Deze appartementen dienen goed geïntegreerd zijn in het gevelbeeld, ondermeer door 
de verticale uitdrukking. 
De “special” aan het park in de zichtlijn vanuit de Bertold Brechtstraat is een belangrijk 
hoogteaccent aan de rand van het park.  

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.  
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.  

Dakvorm 
Platte daken zijn verplicht. 

Materialen 

Esthetisch en architectonisch verantwoorde materialen die een duurzame en degelijke 
constructie en afwerking van de gebouwen garanderen.  
De wachtgevels worden opgericht en afgewerkt. Eventuele wachtgevels wordt volledig in 
dezelfde materialen afgewerkt, tenzij er een overeenkomst is met de aanpalende eigenaar met 
betrekking tot de door deze te bebouwen geveldelen.  

Het materiaalgebruik moet in elk project op zich en ten opzichte van het geheel leiden tot een 
harmonieus geheel. 

¬QK= fåêáÅÜíáåÖ==

Het niet-bebouwde gedeelte van de kavel wordt in duurzame en esthetisch verantwoorde 
materialen verhard of aangelegd als (tuin)terrassen, (binnen)tuin of collectieve ruimten.  
Ten aanzien van de aangrenzende tuinen van de kavels gelegen in en buiten de zone wordt 
een visueel scherm voorzien, bestaande uit groenaanplantingen.  
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^oq=TK wlkb=sllo=bbkdbwfkptlkfkdbk=bk=

dbjbbkp`e^mpsllowfbkfkdbk=

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ==

− Eengezinswoningen en kangoeroewoningen. Kangoeroewoningen huisvesten twee 
gezinnen die een bloedverwantschap hebben tot in de 3de graad. Veelal bestaat één 
van deze gezinnen uit één persoon (grootouder, (klein)kind). 

− Gemeenschapsvoorzieningen  
− Tuinen en koeren  
− Parkeervoorzieningen  
 

Bij verkaveling of volledige nieuwbouw gebeuren de verkaveling, de bebouwing, welstand en 
inrichting volgens de voorschriften beschreven onder Artikel 3: “Zone voor 
eengezinswoningen”.  
 
In geval van uitbreiding, verbouwing en/of gedeeltelijke heropbouw van de bestaande 
gebouwen, gebeuren de bebouwing, welstand en inrichting zoals onderstaand beschreven.  

¬OK= _ÉÄçìïáåÖ==

De bebouwingsvoorschriften worden gekwantificeerd in onderstaande regels. Bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen zijn de aspecten bezonning, privacy en de visuele 
impact ten opzichte van de aanpalende percelen en gebouwen evenwel van doorslaggevend 
belang.  

Bouwhoogte 

De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6 meter.  
Over maximaal 50% van de oppervlakte kan een bouwhoogte van 11m toegelaten worden, als 
architecturale accenten.  

Plaatsing van de gebouwen 
Maximaal 25 % van de zone kan worden bebouwd. 
Bij uitbreiding en/of heropbouw moet gestreefd worden naar wandvorming t.o.v. het 
voorliggend plein (zones art. 2 en art. 8). 
Ten opzichte van de BPA-grens dient 5 meter gevrijwaard van bebouwing. Bestaande 
gebouwen op minder dan 5 meter van de perceelsgrens kunnen blijven bestaan en 
gerenoveerd worden. Bij heropbouw of ingrijpende verbouwing moet beantwoord worden aan 
bovenstaande voorschriften. 
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Parkeren  
Er worden voldoende parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein. Bij herbouw en/of heraanleg 
van grote delen van bestaande verhardingen moet beantwoord worden aan de bovenvermelde 
voorschriften. 

¬PK= tÉäëí~åÇ==

Dakvorm  
vrij 
In geval van hellende of gebogen daken, geldt een maximale nokhoogte van 11 m t.o.v. het 
peil van de as van voorliggende weg. 

Materialen  

Esthetisch en architectonisch verantwoorde materialen die een duurzame en degelijke 
constructie en afwerking van de gebouwen garanderen.  
Eventuele wachtgevels wordt volledig in dezelfde materialen afgewerkt, tenzij er een 
overeenkomst is met de aanpalende eigenaar met betrekking tot de door deze te bebouwen 
geveldelen.  

Het materiaalgebruik moet in elk project op zich en ten opzichte van het geheel leiden tot een 
harmonieus geheel 

Eventuele niet-bebouwde terreinoppervlakten worden in duurzame en esthetisch 
verantwoorde materialen verhard of aangelegd als (binnen)tuin. 

¬QK= fåêáÅÜíáåÖ==

Max. 75% van de zone-oppervlakte kan worden bebouwd en/of verhard.  
Verhardingen moeten worden uitgevoerd in een waterdoorlatend materiaal, tenzij dit door 
andere opgelegde verplichtingen niet mogelijk is. De niet verharde oppervlakten worden 
ingericht als groenzone (gazon, groepen hoge en lage beplanting, bomen, eventueel 
waterpartijen,…). 
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^oq=UK wlkb=sllo=lmbk_^ob=tbdbkfp=

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ==

Wegenis voor hoofdzakelijk wijkbestemmingsverkeer, met ondermeer voetpaden, 
parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair en andere 
noodzakelijke infrastructuur (incl. voorzieningen t.b.v. waterberging). 

¬OK= _ÉÄçìïáåÖ=Éå=áåêáÅÜíáåÖ=

Alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van 
het openbaar domein zijn toegelaten.  
De inrichting getuigt van een kwalitatieve omgevingsaanleg in duurzame materialen. 
Binnen het kader van de sociale veiligheid dient er voldoende openheid en verlichting 
voorzien te worden. 
Voor de keuze van het straatmeubilair dient in het belang van de herkenbaarheid, een 
eenvormige materiaalkeuze en een eenduidige vormgeving gebruikt te worden.  
Riolering dient aangelegd in een zgn. gescheiden stelsel. 
 

^oq=VK wlkb=sllo=sbohbbopirtb=lmbk_^ob=tbdbkfp=

¬PK= _ÉëíÉããáåÖ==

Wegenis voor hoofdzakelijk wijkbestemmingsverkeer met de noodzakelijke infrastructuur 
(incl. voorzieningen t.b.v. waterberging), nutsvoorzieningen, groenaanleg, straatmeubilair.  
Parkeervoorzieningen zijn niet toegelaten.  

¬QK= _ÉÄçìïáåÖ=Éå=áåêáÅÜíáåÖ=

Alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer 
(incl. waterbergingsmaatregelen) van het openbaar domein zijn toegelaten.  
Bij de inrichting dient een bijzondere aandacht te gaan naar de relatie van het buurtpark.  
De inrichting getuigt van een kwalitatieve omgevingsaanleg in duurzame materialen. 
Binnen het kader van de sociale veiligheid dient er voldoende openheid en verlichting 
voorzien te worden. 
Voor de keuze van het straatmeubilair dient in het belang van de herkenbaarheid, een 
eenvormige materiaalkeuze en een eenduidige vormgeving gebruikt te worden.  
Riolering dient aangelegd in een zgn. gescheiden stelsel. 
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^oq=NMK wlkb=sllo=qlbd^kdptbd==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ==

Wegenis voor toegangsweg voor de zone voor eengezinswoningen en 
gemeenschapsvoorzieningen.  
Voorzover de toegang tot zone art. 7 ‘zone voor eengezinswoningen en 
gemeenschapsvoorzieningen’ en bijhorende parkings binnen die zone voldoende ontsloten 
wordt door de openbare wegenis, dan kan deze zone ook ingericht worden als tuin 
overeenkomstig de voorschriften van art.3 Zone voor eengezinswoningen en art. 5 zone voor 
woonprojecten. 

¬OK= _ÉÄçìïáåÖ=Éå=áåêáÅÜíáåÖ=

Alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van 
de toegangsweg zijn toegelaten.  
Verhardingen moeten worden uitgevoerd in een waterdoorlatend materiaal, tenzij dit door 
andere opgelegde verplichtingen niet mogelijk is.  
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^oq=NNK qb=ob^ifpbobk=lkqpirfqfkdptbd=sllo=

m^ohbbosllowfbkfkdbk==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ==

Private wegenis ter ontsluiting van de garages en/of carports.  

¬OK= _ÉÄçìïáåÖ=Éå=áåêáÅÜíáåÖ=

De breedte van de wegenis bedraagt minimaal 7 meter t.o.v. de garages achter de woningen in 
de Sint-Kristoffelstraat (met inbegrip van de bestaande garageweg). De as van het 
weggedeelte tussen de bestaande garageweg en de nieuwe openbare wegenis in het 
plangebied kan maximaal 10 meter verschoven worden ten aanzien van de op plan aangeduide 
as van de ontsluitingsweg.  

De breedte van de toegangsweg vanuit de Spoorwegstraat naar de (half-)ondergrondse 
parkgarages voor de woningen in art. 4 en art 5. bedraagt minimaal 4 meter. De weg dient aan 
te sluiten op de zonegrens van de aanpalende zone art. 8. 
Alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van 
de toegangsweg zijn toegelaten.  
 
 

^oq=NOK qb=ob^ifpbobk=lkqpirfqfkdptbd==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ==

Zone voor wegenis ter ontsluiting van de achterliggende terreinen. 

¬OK= fåêáÅÜíáåÖ==

De breedte van de wegenis bedraagt minimaal 8 meter. 
Alle constructies en werken, noodzakelijk voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van 
de toegangsweg zijn toegelaten.  
De as van de te realiseren ontsluitingsweg kan maximaal 15 meter verschoven worden ten 
aanzien van de op plan aangeduide as van de weg. 
Riolering dient aangelegd in een zgn. gescheiden stelsel. 
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^oq=NPK qb=ob^ifpbobk=i^kdw^^j=sbohbbopsbo_fkafkd==

¬NK= _ÉëíÉããáåÖ=

De lijnen geven aan dat er een voetgangers- en fietserverbinding moeten aangelegd worden.  
Deze verbindingen zijn niet bestemd voor gemotoriseerd verkeer. 

¬OK= fåêáÅÜíáåÖ=

De minimale breedte van de paden bedraagt 2 meter.  
De paden worden aangelegd in waterdoorlatende kleinschalige materialen. 


