
 
 
 

 

 Addendum B28b Specifieke verkavelingsvoorschriften 
 1 Vul dit addendum zo veel keer in als u verschillende groepen van voorschriften wil opmaken. 

 2 Vul in op welke kavels deze specifieke voorschriften van toepassing zijn. 

  op één kavel. Geef het kavelnummer. 

       

  op meerdere kavels. Geef de kavelnummers. 

 Kavels 1 tot en met 4 

  op alle kavels.  

 3 Kruis één van beide vakjes aan. 

  voor deze kavel(s) wil ik specifieke voorschriften opgeven.  

  voor deze kavels zullen de specifieke voorschriften van het geldende BPA of RUP van toepassing zijn. U vult de 
overige vragen van het addendum niet in. 

 4 Geef aan welke functie voor de kavel(s) zal gelden. U kunt slechts één vakje aankruisen. 

  enkel eengezinswoning  

  enkel meergezinswoning 

  andere functie. Geef de functie. 

       

 5 Geef aan welk type van bebouwing voor de kavel(s) zal gelden. U kunt meerdere vakjes aankruisen. 

  vrijstaande bebouwing (eventueel gekoppeld via bijgebouwen) 

  halfopen bebouwing 

  gesloten bebouwing 

  
6 Geef nu de voorschriften die betrekking hebben op de hoofdgebouwen in deze groep kavels. U bent niet verplicht om 

voor elk onderwerp een voorschrift in te vullen. Sommige onderwerpen kunnen immers niet relevant zijn. Een voorbeeld: 
als u enkel platte daken toelaat is het niet zinvol om een voorschrift over nokhoogte op te nemen. Een tweede 
voorbeeld: het maximale volume van het gebouw kan volledig volgen uit de voorschriften rond oppervlakte en 
bouwhoogte. Dan is het niet nodig om vraag 8 in te vullen. 

 7 Oppervlakte van het gebouw 

 toelichting De woningen zijn op deze wijze geïntegreerd in de onmiddellijke omgeving van de 
Kruiskerkestraat, waar meerdere woningvormen voorkomen, ook halfopen bebouwing. 

 voorschrift De woningen van loten 2 en 3 hebben een maximale breedte van 7,50m; de woning 
van lot 1 heeft een maximum breedte van 11m. De woning op lot 1 heeft een maxmale 
bouwdiepte van 18m, en de woning op de loten 2 en 3 hebben een maximum 
bouwdiepte van 15m. De woning op lot 4 heeft een maximum breedte van 7,48m op 
minimum 6m van de achterperceelsgrens. 

 8 Volume van het gebouw 
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 toelichting De woningen in Kruiskerkestraat hebben een of twee bouwlagen met een dak, 
waardoor deze nieuwe woningen zich perfect zullen integreren in de onmiddellijke 
omgeving. 

 voorschrift Aantal bouwlagen felxibel in te richten binnen de voorgeschreven kroonlijsthoogten en 
nokhoogten. Bouwdiepte volwaardig verdiep maximum 12m. 

 9 Nokhoogte van het gebouw 

 toelichting De hoogte moet min of meer overeen stemmen met de hoogte van de tegenover 
liggende bebouwing. 

 voorschrift Loten 1, 2 en 3: De nokhoogte wordt bepaald op maximum 11 meter 
Lot 4: De nokhoogte wordt bepaald op maximum 8,50 meter 
Voor loten 2 en 3 moeten de gebouwen hetzelfde profiel en zelfde aantal bouwlagen 
hebben, waarvoor de eerst vergunde woning bepalend is. 

 10 Kroonlijsthoogte van het gebouw 

 toelichting Er wordt in het ontwerp vrijheid gegeven om bij hellende daken eventueel bredere 
dakoverkragingen toe te passen  

 voorschrift Loten 1, 2 en 3: De kroonlijsthoogte wordt bepaald op maximum 6,5 meter 
Lot 4: De kroonlijsthoogte wordt bepaald op maximum 4,50 meter 

 11 Dakvorm van het gebouw 

 toelichting Woningen in de buurt hebben hellende daken of platte daken; de dakvorm wordt hier 
vrij gelaten aangezien de huidige trend van platte daken steeds meer toegepast wordt. 

 voorschrift Dakvorm is vrij. Bij koppelbouw moet de dakvorm gelijk zijn. Hetzelfde profiel moet 
worden aangehouden – de eerste vergunde woning is hiervoor bepalend. 

 12 Type van het gebouw 

 toelichting       

 voorschrift       

 13 Materiaalgebruik van het gebouw 

 toelichting De omgeving wordt gekenmerkt door divers materiaalgebruik.  

 voorschrift Het materiaalgebruik is vrij, dient geïntegreerd te worden, moet harmonieus te zijn 
met de omgeving, en moeten de materialen esthetisch verantwoord en duurzaam zijn. 

 14 Inplanting van het gebouw 

 toelichting De voorgevels van gekoppelde woningen zullen in dezelfde lijn liggen 

 voorschrift De woningen worden ingeplant op de voorbouwlijn 

 15 Aantal bouwlagen van het gebouw 

 toelichting Hoger bouwen zou niet passen in de omgeving 

 voorschrift Maximum twee bouwlagen en een dak 

 16 Ondergronds gedeelte van het gebouw 

 toelichting Een kelder moet binnen het bouwvolume blijven. 

 voorschrift Een woning mag een kelder hebben, die zich bevindt binnen de bouwzone. 

 17 Uitbouwen van het gebouw op het gelijkvloers (veranda’s, carports, garages) 

 toelichting Dit hoeft geen toelichting 
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 voorschrift Gelijkvloerse uitbouw (in één bouwlaag) is mogelijk tot binnen een maximum 
bouwdiepte van 18m.  
Aangebouwde bijgebouwen: dient conform de bepaling ‘meldingsplicht’ te geschieden: 
dus maximum 40m2, in de zijtuin op minstens 3m van de perceelsgrens. 
Een carport met tuinberging kan in de zijtuinstrook gebouwd worden over de diepte 
van de woning tot op 1m van de perceelsgrens of tot op de perceelsgrens mits akkoord 
van de aanpalende buur. Voor lot 4 is een carport toegelaten tot op de perceelsgrens 
(zijtuinstrook is 3m). Maximum oppervlakte carport is 15m2.  

 18 Terrassen op het gebouw (niet van toepassing) 

 toelichting Dit hoeft geen toelichting 

 voorschrift Terrassen zijn toegelaten 

 19 Oversteken van het gebouw op de verdieping (niet van toepassing) 

 toelichting Dit hoeft geen toelichting 

 voorschrift Oversteken zijn toegelaten 

 20 Andere (niet van toepassing) 

 toelichting       

 voorschrift       

 21 Geef nu de voorschriften die betrekking hebben op de tuinzone in deze groep kavels. U bent niet verplicht om voor elk 
onderwerp een voorschrift in te vullen. Sommige onderwerpen kunnen immers niet relevant zijn. Voor een goed begrip 
van de termen “voortuin”, “zijtuin” en “achtertuin” kan onderstaande tekening gebruikt worden. 
 

 
 

 22 Voortuinstrook : verhardingen 

 toelichting Verhardingen worden beperkt om de natuurlijke grondinsijpeling zo hoog mogelijk te 
houden. 

 voorschrift Verhardingen worden slechts aangebracht in de mate van het strikt noodzakelijke, voor 
een wagen, en voor toegang naar de ingang van de woning. Deze verhardingen zijn zo 
veel als mogelijk waterdoorlatend. Maximum 50% van de voortuinstrook mag verhard 
worden; het overige deel moet in groen aangelegd worden. 

 23 Voortuinstrook : groenaanleg 

 toelichting Dit behoeft geen toelichting 

 voorschrift De beplanting is vrij.  
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24 Voortuinstrook : constructies 

 toelichting De constructies dienen tot een minimum te worden beperkt 

 voorschrift In de voortuinstrook zijn geen constructies toegelaten, behalve noodzakelijke 
elementenzoals onder meer een brievenbus en verlichtingsarmatuur 

 25 Zijtuinstrook : verhardingen 

 toelichting De verharding onder een carport vangt geen regenwater. Verhardingen die bloot staan 
aan regen, moeten zoveel mogelijk water doorlaten 

 voorschrift Onder een carport is een dichte verharding toegelaten. Verder worden verhardingen 
beperkt tot voetpaden, die aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. 

 26 Zijtuinstrook : groenaanleg 

 toelichting Dit behoeft geen toelichting 

 voorschrift De beplanting is vrij.  

 27 Zijtuinstrook : constructies 

 toelichting Dit behoeft geen toelichting. 

 voorschrift Een carport is toegelaten in de zijstrook, op te trekken in harmonieuze materialen met 
de woning, met een kroonlijsthoogte van maximum 3,5 meter. De bouwlijn van de 
carport komt op minimum 1m achter de voorgevellijn van de woning 

 28 Achtertuinstrook : verhardingen 

 toelichting Dit behoeft geen toelichting.  

 voorschrift Achter de woning is een terras toegelaten in harmonieuze materialen met de woning, 
in waterdoorlatende materialen, of afwatering gebeurt via de aansluitende gronden via 
natuurlijke insijpeling. Oppervlakte maximum 80m2 in functie van terras en/of pad. 

d 29 Achtertuinstrook: groenaanleg 

 toelichting Het is van belang dat een achtertuin een proper onderhouden zone is, met garantie van 
natuurlijke waterinsijpeling. 

 voorschrift De achtertuin wordt hoofdzakelijk in het groen aangelegd om het groen karakter van 
de verkaveling te benadrukken. 

 30 Achtertuinstrook: constructies 

 toelichting Een bijgebouw is te beschouwen als een bijkomstige constructie die ook in volume het 
karakter moet hebben van bijkomstig, waarbij de woning duidelijk het hoofdvolume 
moet vormen. Het materiaalgebruik moet zo naturlijk mogelijk ogen. 

 voorschrift In de achtertuin is een bijgebouw toegelaten met een maximum oppervlakte van 
maximum 40m2, maximum hoogte kroonlijst 3 meter, nok maximum hoogte 4,5m, en 
een vrije dakvorm. Inplanting op 1m van de zij- en achterperceelsgrens of op de 
perceelsgrens met toestemming van de aanpalende eigenaar. 

 31 Afsluitingen: materiaal 

 toelichting De afsluiting dient te worden geplaatst in gemeenschappelijk overleg. 

 voorschrift Op de gemeenschappelijke kavelgrenzen achter de woningen een gesloten afsluiting in 
vrij te kiezen materiaal van maximum 2 meter hoog. In de voortuinstrook is de hoogte 
beperkt tot 1 meter (zowel op de zijperceemsgrens als op de kavelgrens vooraan: 
zelfde afmetingen als het vrijstellingenbesluit) 

 


