
VOORSCHRIFTEN VERKAVELING RUISELEDE 
 

GEBOUW 
 
Oppervlakte 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 

De oppervlaktes van de bouwzones zijn 
gevormd in functie van de typologie en de 
vorm van de percelen. 
 

Er dient gebouwd te worden binnen de 
zones hiervoor aangeduid op het 
verkavelingsplan. 
Elk perceel voorziet in een gelijke, 
volwaardig bebouwbare oppervlakte. 
 

 
Volume 
 

Toelichting Voorschrift 
 

Hierbij wordt er rekening gehouden met de 
bestaande bebouwing langs de 
Bruggesteenweg, Klaphullestraat en 
aanpalende straten. 
 

Twee bouwlagen met eventueel dak 
toegelaten, op het gelijkvloers is de 
bouwdiepte vastgelegd op 15 meter voor 
loten 1 en 2 en 12 meter voor loten 3 en 4  
en op de verdieping is dit maximaal 12 
meter. Het gabarit is aangeduid in functie 
van de perceelsgrenzen zoals aanduiding op 
het verkavelingsontwerp. De bebouwing 
dient binnen het gabarit te passen. 
De vloerpas van de gelijkvloerse bouwlaag is 
voorzien op maximaal 0,4m boven de as van 
de bestaande rijweg. 
 

 
Nokhoogte 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 

De meeste woningen in de dichte omgeving 
zijn met een hellend dak uitgevoerd. Er zijn 
ook woningen met een plat dak. 
 

De nokhoogte van de woningen, indien 
uitgevoerd met hellend, ligt maximaal 12 
meter boven de vloerpas en dient voor 
gekoppelde woningen gelijk te zijn. 
 

 
 
 
 



 
Kroonlijsthoogte 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Het hoofdvolume is vrij te kiezen, doch 
begrensd. 
 

De kroonlijsthoogte zal maximaal 6m zijn bij 
hellend dak. 
Bij plat dak zal de kroonlijsthoogte maximaal 
6,5 m zijn. 
Aan straatzijde dient de kroonlijsthoogte van 
gekoppelde woningen gelijk te zijn. 
 

 
Dakuitvoering 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Teneinde een maximale architecturale 
vrijheid te voorzien, wordt er geen 
dakuitvoering gespecificeerd. 
 

De dakvorm is vrij te kiezen.  De dakvorm 
dient gelijk te zijn voor gekoppelde 
woningen. 
 

 
Type gebouw 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Voor de woningtypologie is er rekening 
gehouden met de stedenbouwkundige 
bestemming, de afmetingen en oppervlakte 
van het terrein, het uitzicht en karakter van 
de omgeving. 
 

De verkavelingsaanvraag voorziet in een 
evenwichtige verdeling van het terrein, er 
zijn 4 loten van het type halfopen 
bebouwing voor de bouw van een 
eengezinswoning per lot. 
De gekoppelde loten (1-2 of 3-4) kunnen 
worden samengevoegd voor de bouw van 
een woning van het type open bebouwing. 
 

 
Materiaalgebruik 
 

Toelichting Voorschrift 
 

Klassieke, harmonieuze uitvoering gewenst. 
 

Vrij te kiezen, volwaardige duurzame 
materialen gebruiken, hevige kleuren zijn 
niet toegestaan.  
Het is belangrijk dat de gekoppelde 
woningen qua materiaalgebruik en 
vormgeving een geheel uitstralen met niet 
te onderscheiden overgangen, aansluitingen 



en evenwichtige verhoudingen. De eerste 
die bouwt is toonaangevend voor de 
koppelwoningen. 

 
Inplanting 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Inplanting in lijn met de bestaande 
woningen in het bouwlint, op een vaste 
afstand van de rooilijn. De laterale grenzen 
van het perceel zijn evenwijdig. 
 

De woning wordt ingeplant binnen het 
bouwgabarit zoals aangeduid op het 
verkavelingsplan op een afstand van 5 meter 
van de rooilijn. Het vrij en open karakter van 
het bouwlint wordt doorgetrokken in het 
ontwerp door het vastleggen van de 
minimale bouwvrije zijstroken van 3 meter. 
Voor lot 1 is dit minimaal 5 meter. De 
bouwdiepte voor de loten 1 en 2 bedraagt 
maximaal 12 meter. Voor de loten 3 en 4 is 
de maximale bouwdiepte 15 meter voor het 
gelijkvloers en 12 meter voor het eerste 
verdiep. Indien gekozen wordt voor 2 
bouwlagen met hellend dak dan zijn de 
minimale zijdelings bouwvrije stroken 4 
meter breed. 
 

 
Aantal bouwlagen 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 

In het straatbeeld zien we woningen met 1 
en 2 bouwlagen, eventueel aangevuld met 
een hellend dak. 
 

1 of 2 bouwlagen toegelaten, eventueel 
aangevuld  met een hellend dak. De 
dakverdieping mag bij hellend dak ook 
ingericht worden. 
Indien gekozen wordt voor 2 bouwlagen met 
hellend dak dan zijn de minimale zijdelings 
bouwvrije stroken 4 meter breed. 
 

 
Ondergronds gedeelte 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 

Er kan een kelder voorzien worden. 
 

Onder de footprint van de woning kan een 
kelder voorzien worden. Er zijn geen afritten 
naar de kelder toegelaten. 
 



 
 
 
Uitbouw (veranda, carport) 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Geen toelichting. 
 

Een veranda kan voorzien worden binnen de 
zone die op het verkavelingsplan is 
ingekleurd voor de bouw van de woning. 
Een carport is ofwel inpandig in het 
hoofdgebouw of wordt aanzien als 
bijgebouw (zie voorschriften tuinzones 
verderop). 
 

 
Terrassen 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 

Geen toelichting. 
 

Waterdichte vlakken zijn enkel toegelaten 
voor het aanleggen van de terrassen mits ze 
afwateren naar de tuin en mits 
onmiddellijke bezinking mogelijk is. 
 

 
Oversteek t.o.v. het grondoppervlak 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Geen toelichting. 
 

Oversteken t.o.v. het grondoppervlak 
worden toegestaan voor- en achteraan het 
hoofdgebouw. Vooraan is dit een 
dakoversteek van maximaal 0,5 m. 
Achteraan is de dakoversteek te bepalen 
i.f.v. de maximaal bebouwbare oppervlakte, 
deze mag zoals vooraan de aangeduide 
maximale bouwdiepte met maximaal 0,5 m 
overschrijden. 
 

 
Ander voorschrift voor het gebouw 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 

Het besluit van de Vlaamse regering van 5 
juli 2013 houdende vaststelling van een 

Inzake benutting van zonne-energie is het 
steeds toegelaten zonnepanelen aan te 



gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater dient stipt gevolgd te worden.  
Zaken inzake duurzaamheid die volgen uit 
het verkavelingsconcept en niet moeten 
vastgelegd worden in de voorschriften zijn 
het zongericht bouwen. 
 

brengen op het daartoe meest geschikte 
dakvlak. Ook het plaatsen van een zonne-
boiler en/of warmtepomp is toegelaten. 
 

 
 
VRIJSTAANDE HANDELINGEN IN DE TUINZONES 
 
Voortuinstrook 
  
Verharding 
 

Toelichting Voorschrift 
 

Een oprit en tuinpaden naar de woning 
mogen aangelegd worden. Verhardingen tot 
een minimum beperken, infiltreren op eigen 
terrein is prioritair.  
 

De noodzakelijk voorzieningen voor 
tuinpaden en opritten mogen worden 
voorzien. Waar mogelijk dienen 
waterdoorlatende materialen gebruikt 
worden. 
 

 
Groenaanleg 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Gelet op de landelijke ligging is het 
aangewezen om de voortuin maximaal 
groen in te richten. 
 

De gebruikte planten en hoogtes dienen in 
overeenstemming te zijn met het 
veldwetboek of de plaatselijke gebruiken. 
 

 
Constructies 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

In de voortuin zijn geen bovengrondse 
constructies toegelaten. 
 

In de voortuin zijn geen bovengrondse 
constructies toegelaten. Uitzonderingen 
hierop zijn kleine constructies (brievenbus, 
tuinornament …) die onder het 
vrijstellingsbesluit vallen. 
 

 



Zijtuinstrook 
 
Verharding 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Een oprit en tuinpaden naar de woning 
mogen aangelegd worden. 
 

De noodzakelijk voorziening voor tuinpaden 
en opritten mogen worden voorzien. Waar 
mogelijk dienen waterdoorlatende 
materialen gebruikt worden. 
 

 
Groenaanleg 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Gelet op de landelijke ligging is het 
aangewezen om de zijtuin maximaal groen 
in te richten. 
 

De gebruikte planten en hoogtes dienen in 
overeenstemming te zijn met het 
veldwetboek of de plaatselijke gebruiken. 
 

 
Constructies 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

In de zijtuin zijn geen constructies 
toegelaten. 
 

In de zijtuin zijn geen constructies 
toegelaten. Uitzonderingen hierop zijn 
elementen (zoals een barbecue) die 
opgenomen zijn in het vrijstellingsbesluit. 
 

 
  



Achtertuinstrook 
 
Verharding 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Een oprit en tuinpaden naar de woning of 
bijgebouwen mogen aangelegd worden. 
 

De noodzakelijk voorzieningen voor 
tuinpaden en opritten mogen worden 
voorzien. Waar mogelijk dienen 
waterdoorlatende materialen gebruikt 
worden. 
 

 
Groenaanleg 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

De achtertuin zal maximaal groen worden 
ingericht. 
 

De gebruikte planten en hoogtes dienen in 
overeenstemming te zijn met het 
veldwetboek of de plaatselijke gebruiken. 
 

 
Constructies 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

In de achtertuinstrook kunnen bijgebouwen 
of andere constructies worden opgericht. 
Deze zijn beperkt in oppervlakte. 
 

In de achtertuinstrook is alles toegelaten 
wat in overeenstemming is met de zonering 
weliswaar zullen overdekte constructies een 
maximale gezamenlijke oppervlakte van 
40m² hebben en niet overdekte constructies 
een maximale gezamenlijke oppervlakte van 
80m². 
Kroonlijsthoogte is maximaal 4 meter. 
Nokhoogte is maximaal 5 meter. 
 

 
  



Afsluitingen op de perceelsgrens 
 
Materiaal 
 

Toelichting 
 

Voorschrift 
 

Het materiaal van de afsluitingen is vrij te 
kiezen, mits dit voldoende duurzaam zijn. 
 

Het materiaal van de afsluitingen is vrij te 
kiezen, mits dit voldoende duurzaam zijn. 
 

 
Uitvoering 
 

Toelichting Voorschrift 
 

Om de privacy naar de omliggende percelen 
te garanderen, is het aangewezen een 
afsluiting met (semi-) gesloten structuur te 
plaatsen. 
 

De afsluiting zal een (semi-) gesloten 
structuur hebben. De hoogte wordt bepaald 
tussen de 1,4m en 2m boven het maaiveld. 
Er zijn geen afsluitingen toegelaten in de 
voortuinen. 
 

 
 
 
 
 
 


