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tabel open ruimten
zone

21

kleur en/of
raster

plaatsing in meter t.o.v.
zijkavelgrens achterkavelgrens

-

geel

volume

bouwstrook

max. %
bezetting

-

-

-

dakvorm

dakhelling

maximum m² max. aantal
oppervlakte bouwlagen

-

-

-

bestemmingen
Hoofdbestemming
V

Openbare weg (met inbegrip van nutsinfrastructuur nodig voor een goed functioneren van het
openbaar domein).

bemerkingen
11

De met -aanduiding 11.1 (zie aanduidingen bij bemerkingen)- is een 30m bouwvrije strook ten
opzichte van de autosnelweg A10/ E40 Oostende - Brussel. Voor bestaande gebouwen zijn enkel
instandhoudings- en onderhoudswerken toegelaten.
Aanduidingen bij deze bemerking:

aanduiding 11.1
12

De met -12.1 (zie aanduidingen bij bemerkingen)- aangeduide dreefstructuren zijn te behouden, te
versterken en te ontwikkelen. Ze bestaan uit homogene bestanden van zomereik, groene beuk of
linde.
De plantafstand bedraagt maximum 10 m.
De met -12.2 (zie aanduidingen bij bemerkingen)- aangeduide schermbeplanting is te versterken en
dient te bestaan uit streekeigen soorten.
Aanduidingen bij deze bemerking:

aanduiding 12.1
aanduiding 12.2

verklaring bij tabel bouwzones
Geen verklaring bij tabel bouwzones

verklaring bij tabel open ruimten
Verklaring bij tabel 2: Open Ruimten
KOLOM 1:
In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren opgenomen.
KOLOM 2:
Geeft een volgnummer aan de zones.
KOLOM 3 + 4:
De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70 % van de terreinoppervlakte bestemd is. De procentuele
berekening gebeurt op basis van de totale terreinoppervlakte gelegen binnen deze zone. De
nevenbestemming is deze waarvoor niet meer dan 30 % van de totale terreinoppervlakte kan worden bestemd,
onverminderd de bepalingen van kolom 8 en 9.
Bestemming: zie voorschriften zone.
KOLOM 5 + 6 + 7:
Aanduiding van de plaatsing der gebouwen. De breuk "0/Y" uit kolom 5 duidt aan dat er alternatieven mogelijk
zijn. Er moet gebouwd worden op de kavelgrens of op een minimum afstand Y van de kavelgrens. Er mag enkel
op de kavelgrens worden gebouwd als op het aanpalend perceel geen bouwvrije strook moet worden
gerespecteerd.
De achterkavelgrens is de kavelgrens gelegen tegenover de rooilijn waarlangs een toegang tot het perceel is
toegelaten. Indien meerdere grenzen aan deze bepaling voldoen, dan is de achterkavelgrens enkel deze
waarop geen bebouwing met een gemeenschappelijke zijgevel van een gebouw op een ander perceel
mogelijk of toegelaten is.
KOLOM 8:
De terreinbezetting wordt percentsgewijze uitgedrukt t.o.v. het deel van het bouwperceel gelegen binnen deze
zone.
KOLOM 9 + 10:
De toegelaten maximum oppervlakte en aantal bouwlagen bepalen het volume van de toegelaten
constructies. Bij de vaststelling van de bouwhoogte gerekend in bouwlagen, wordt aan elke bouwlaag de
normatieve hoogte van 3m toegekend. De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van
de inkomdorpel tot de bovenkant van de kroonlijst. Het aantal volle bouwlagen wordt berekend op basis van
de hoogte tussen de inkomdorpel en de bovenkant van de kroonlijst, waarbij het aanzetpeil van de
inkomdorpel ligt maximum 40 cm hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn mag zijn.
KOLOM 11:
Geeft de toegelaten dakvorm aan:
"D" houdt in: hellende daken met vlakken die hellen t.o.v. het horizontaal vlak. De dakhelling moet minimum 30°
en mag maximum 60° bedragen.
"PL" houdt in: platte daken met maximum 2 % helling en met horizontale kroonlijsten aan alle gevels (ook gevels
op kavelgrens). Maximum 10 % van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte mag afgedekt worden met
een dakvorm die verschillend is van deze aangeduid als hoofddakvorm in de tabel, teneinde overgangen
tussen verschillende bouwvolumes en daken, uitbouwen, terrassen of een specifieke architecturale vormgeving
mogelijk te maken.
" - " houdt in: dakvorm is vrij (niet bepaald) of niet van toepassing.
KOLOM 12:
Geeft de nummers aan van de bemerkingen, die van toepassing zij op deze zone.

verklaring bij beide tabellen en algemene voorschriften
Verklaring bij beide tabellen en algemene voorschriften
1.Afkortingen in de tabel:
"zp" = zie plan
"zb" = zie bemerking
"0" = nul
" - " = niet van toepassing of niet bepaald
2.Planaanduidingen:
Maatcijfers op het plan zijn uitgedrukt in meter. In geval van strijdige aanduidingen tussen voorschriften en plan
hebben de aanduidingen op het plan voorrang;
3. Toeritten:
Toeritten tot private percelen zijn verboden langs zones voor openbaar groen;
4. Uitbouwen t.o.v. voorgevel aan:
Gelijkvloers : bij aanwezigheid van een voortuinstrook is een uitbouw van 60cm toegelaten tot 60cm uit de
linker- of rechterhoek van de voorgevel.
Verdieping : bij al dan niet aanwezigheid van een voortuinstrook is een uitbouw van 60cm toegelaten tot 60cm
uit de uiterste linker- of rechterhoek van de voorgevel.
In beide gevallen is de maximum lengte beperkt tot 2m en de gezamenlijke uitbouwen mogen maximum 1/3
van betreffende gevellengte bedragen.
5. Lichtopeningen en dakdoorbrekingen:
In de hellende daken kunnen lichtopeningen en/of dakdoorbrekingen worden toegelaten voor maximaal 1/3
van de gevelbreedte. Iedere afzonderlijke lichtopening mag ten hoogste 1,50m breed zijn.
6. Materialen:
gevels: waardig en eenvoudig, glanzende en blinkende materialen of materialen met scherpe kleur zijn niet
toegelaten. Per gebouw zijn voor alle gevelvlakken maar 3 verschillende materialen toegelaten.
hellende daken: dienen uitgevoerd te worden met
- tegelpannen
- platte of gegolfde pannen, matzwart of roodbruin van kleur
- kunst of natuurleien van kleine afmetingen (max. 3dm²) of
- tegen brand behandeld riet.
bijgebouwen in tuinzones: de bijgebouwen die opgericht worden in tuinen, in zones voor koeren en hovingen
horend bij woongebouwen dienen opgericht te worden in traditioneel metselwerk of in hout. Metaal,
prefabbeton of plastiek is niet toegelaten.
7. Afsluitingen:
- op de rooilijnen en op zijkavelgrens tussen twee voortuinstroken (van rooilijn tot voorbouwlijn): paaltjes met
draad en/of lage vaste afsluitingen met maximumhoogte van 6Ocm en/of levende hagen.
- op zijkavelgrenzen waarvan een gedeelte reeds is ingenomen door een gemeenschappelijke zijgevel mag in
het verlengde van deze zijgevel een scheidsmuur worden gebouwd tot maximum 3m achter de toegelaten
bouwdiepte en met een maximum hoogte van 2,2m.
- op de overige kavelgrenzen: levend groen en/of paaltjes met draad.
8. Archeologisch patrimonium:
Met het oog op de bescherming van het archeologisch patrimonium moeten o.m. de bepaling van art. 8 van
het decreet van 30 juni 1993 (en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten) worden in acht genomen, wat o.m.
aangifte inhoudt en het voor onderzoek toegankelijk stellen van de vindplaats.
Bovendien gelden bij elke terreinwijziging en bij graafwerken volgende bepalingen:
a. de bevoegde archeologische dienst dient betrokken te worden bij elke planning van terreinwijziging
(nieuwbouw, zowel als aanleg van wegenis en/of parking) en dit ruim op voorhand.
b. de bevoegde archeologische dienst dient de mogelijkheid te hebben tot verkennend (=preventief)
onderzoek en (volledige) opgraving indien nodig.
9. Lozing van afvalwater:
De lozing van afvalwater (huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater), de afkoppeling van hemelwater, afkomstig van
gebouwen en verhardingen, en de verplichte aansluiting op de openbare riolering (enkel niet verontreinigd
hemelwater kan geloosd worden in oppervlaktewater) dient te beantwoorden aan de bepalingen,
opgenomen in de gemeentelijke verordening (en latere wijzigingen).
10. Parking in open lucht:
Waar verontreiniging mogelijk is dient de ondergrond van de parking vervaardigd uit oliebestendig materiaal,
met afloop naar riolering via KWS-afscheider.
Waar geen verontreiniging mogelijk is dient gebruik gemaakt van waterdoorlatende oppervlakteverharding
voor de parking met mogelijkheid tot infiltratie in de bodem en dient een infiltratievoorziening voor regenwater
te worden aangebracht.

