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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN bij de aanvraag tot 

omgevingsvergunning voor het VERKAVELEN van een grond  

in VERVANGING van de voorgelegde stedenbouwkundige voorschriften 

Kenmerk gemeente Bonheiden 2020/092 

 

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 

 

1.1. BESTEMMING ZONE VOOR HOOFDGEBOUW(EN) 

 

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er zijn voldoende voorzieningen in de 

onmiddellijke omgeving. 
Verkeersgenererende activiteiten zijn 

hier ongewenst, en de percelen zijn te 

klein om meergezinswoningen mogelijk 

te maken. Daarom wordt geopteerd 

voor eengezinswoningen. 

Voorzieningen voor een inwonende 

hulpbehoevenden zijn toegelaten voor 

zover ze niet afsplitsbaar zijn van de 

woning. Voor de definitie van 

zorgwoningen wordt verwezen naar de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Enkel eengezinswoningen, met inbegrip van 

zorgwoningen worden toegelaten. 
 

Binnen de bouwstrook dient er in de woning 1 auto-

staanplaats (garage of inpandige carport) geïntegreerd te 

worden. 

Hiervan kan enkel afgeweken worden wanneer in de 

zijtuinstrook een aangebouwde carport of garage wordt 

opgericht.  

 

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Woningsplitsing is niet toegelaten, 

evenals nevenbestemmingen vreemd 

aan de woonfunctie zelf.  

 

Slechts een beperkt gedeelte van de 

woning kan ingericht worden als een 

complementaire nevenbestemming. Het 

accent van de verkaveling ligt immers 

op 'wonen'. 

Verkeersgenererende activiteiten zijn 

niet wenselijk en worden uitgesloten. 

Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals 

kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen zijn 

toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten 

voldaan is: 

 de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 

 de complementaire functie beslaat een geringere 

oppervlakte dan de woonfunctie met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante 

meter. 

 

Detailhandel, restaurant, café en bedrijvigheid worden 

als nevenbestemming uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

1.2. BESTEMMING ZONE VOOR TUINEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Binnen de verkaveling wordt bewust 

geopteerd voor een dieptewerking ten 

voordele van de privacy. Immers, door 

de zijdelingse grenzen tussen de kavels 

Private tuinen: 

 VOORTUIN 

Gelegen voor de voorgevelbouwlijn en bestemd als 

bouwvrije private tuin. 
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hard te definiëren, door de kavels smal 

te maken en door voldoende diepe 

tuinen mogelijk te maken, kan elke 

woning optimaal geënt worden op haar 

tuin zonder dat de privacy in het 
gedrang komt. 

 

Het concept van deze verkaveling is 

dusdanig dat alle functies en 

bijgebouwen binnen een bepaalde zone 

dienen voorzien te worden, om een 

optimale benutting van de tuin te 

garanderen. Hierdoor is het nodig een 

strikte scheiding van de bestemmingen 

door te voeren. Voor zover de 

noodzakelijke autostaanplaats niet in 

het hoofdgebouw geintegreerd wordt 

kan een garage of carport in de zijtuin 

toegestaan worden. 

In de voortuin wordt thv. de aansluiting op het openbaar 

domein slechts 1 toegang van maximum 3,5 m breed 

toegestaan conform de onder artikel 3 vermelde 

voorschriften. 

 

 ZIJTUIN 

Gelegen naast de zijgevel van het hoofdgebouw en 

bestemd als bouwvrije private tuin. 

In afwijking op het bouwvrije karakter wordt enkel een 

garage of carport toegestaan conform de onder artikel 

2.2. vermelde voorschriften, voor zover er in de woning 

geen autostaanplaats geïntegreerd wordt. 

 

 ACHTERTUIN 

Gelegen achter de achtergevel van het hoofdgebouw en 

bestemd als bouwvrije private tuin. 

In afwijking op het bouwvrije karakter worden enkel 

bijgebouwen in functie van de woning (tuinhuizen, 

overdekt terras ed.) toegestaan conform de onder 

artikel 2.3. vermelde voorschriften.  

Gebruik in functie van een nevenbestemming is niet 

toegelaten. 

Gebruik als autobergplaats is niet toegelaten. 
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN 

 

2.1. VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN) 

 

2.1.A.  TYPOLOGIE 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Binnen de verkaveling wordt gekozen 

om voor het dominante type in deze 

omgeving, m.n. ‘halfopen en 

aaneengesloten bebouwing' Dit 

betekent dat er 4 halfopen en 1 

aaneengesloten bebouwingen gecreëerd 

worden. 

 Loten 1 en 4: 

Halfopen bebouwing met één blinde gevel op de 

zijdelingse perceelsgrens, zoals weergegeven op het 

verkavelingsplan. 

 

 Loten 2 en 3: 

Aaneengesloten bebouwing met twee blinde gevels op 

de zijdelingse perceelsgrenzen, zoals weergegeven op 

het verkavelingsplan. 

 

2.1.B.  INPLANTING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Gelet op de onmiddellijke omgeving, 

m.n. de bestaande aanpalende 

bebouwing die getroffen wordt door de 

rooilijn en de bestaande bebouwing aan 

de rechterzijde (2-24) en overzijde (1-

9A) lijkt een bouwvrije voortuinstrook 

met een diepte zoals aangeduid op plan 

zowel logisch als voor de hand liggend 

met het oog op woonkwaliteit en de 

toekomstige ontwikkeling van deze 

omgeving.  

Een hoofdgebouw van minimum 9 m 

diep en 7 m breed is wenselijk met het 

oog op een inpassing in de bestaande 

omgeving en een optimaal 

functionerende voorgevel. 

 

In de verkaveling wordt de zone voor het hoofdgebouw 

vastgesteld zoals weergegeven op plan. De inplanting van 

het hoofdgebouw wordt als volgt voorzien: 

 

 Loten 1 en 4: 

 Voorgevel op de voorgevelbouwlijn die volgens 

plan, gelegen is op 10 m uit de rooilijn. 

 Vrijstaande zijgevel op minimum 3 m van de 

zijdelingse perceelgrens. 

 Achtergevel op minimum 9 m en maximum 17 m 

achter de voorgevelbouwlijn. 

 

 Loten 2 en 3: 

 Voorgevel op de voorgevelbouwlijn die volgens 

plan, gelegen is op 10 m uit de rooilijn. 

 Blinde zijgevels op de zijdelingse perceelgrens. 

 Achtergevel op minimum 9 m en maximum 17 m 

achter de voorgevelbouwlijn. 

 

2.1.C.  BOUWVOLUME 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Doordat het hoofdvolume vast is voor 

elke kavel (verplicht te bouwen 

volume) en doordat het hoofdvolume 

duidelijk hoger is dan de bijgebouwen 

ontstaat een ritmiek van variaties op 

een zelfde thema. 

GABARIT (profiel: 1V/SD, 17-13-9) 

 Bouwdiepte: minimum 9 m, maximum 17 m. 

 Bouwbreedte:  

 Eerste 9 m: de breedte van de bouwstrook 
 Overige bouwdiepte: maximum de breedte van 

de bouwstrook. 

 Dakuitvoering, kroonlijst- en nokhoogte (*): 

 Eerste 9 m: Zadeldak met de nok evenwijdig aan 

de  voorgevelbouwlijn met volgende dimensies: 
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o Kroonlijsthoogte: 6,5 m, 

o Dakhelling: 45°, 

o Nokhoogte: 11 m. 

 Van 9 m tot 13 m: Plat dak met een kroonlijst-

hoogte van maximum 6,5 m, 
 Overige bouwdiepte: Plat dak met een kroonlijst-

hoogte van maximum 3,5 m. 

 

VLOERPEIL (*) 

Max. 0,3 m, met uitzondering van inpandige garages, 

waarvan het vloerpeil op max. 0,20 m mag worden 

uitgevoerd. 

 

* noot:  

 Hoogtes zijn telkens gemeten tav. het niveau van het 

voorliggende openbaar domein thv. de as van de 

weg, zijnde 7,57 mTAW volgens het terreinprofiel 1, 

gevoegd bij de aanvraag. 

 De kroonlijst- en nokhoogte van de zadeldaken van 

de 2de , 3de en 4de woning dienen aan te sluiten op 

de eerst vergunde woning. 

 

2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er wordt in het concept erg veel belang 

gehecht aan het kader waarbinnen de 

woningen tot stand kunnen komen. Dat 

betekent dat initiatief tot het creëren 

van architectuur de drijfveer zal zijn om 

deze verkaveling tot een kwalitatieve 

woonomgeving te laten worden.  

Het concept van de verkaveling is 

dusdanig dat binnen een minimum aan 

grenzen een maximum aan 

architecturale vrijheid wordt voorzien. 

Het residentieel karakter van de 

verkaveling zal hoe dan ook door 

materiaalgebruik onderstreept worden.  

GEVELMATERIALEN 

Gevelsteen, bepleistering in een lichte kleur, geverfd in 

een lichte kleur, eventueel te combineren met hout, 

natuursteen of metaal. 

 

DAKBEDEKKING 

 Hellende daken: Pannen, leien, zink, koper, riet. 

 Platte daken: Groendak, EPDM-rubber, roofing, 

grindbedekking. 

 Zonnepanelen zijn toegestaan: 

 op hellende daken voor zover ze geïntegreerd 

worden in de hellende dakvlakken, 

 op platte daken voor zover de installatie niet 

hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. 
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2.2. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW IN DE ZIJTUIN 

 

2.2.A.  INPLANTING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

In functie van het behoud van het 

halfopen karakter van de verkaveling en 

het beperken van de verhardings- en 

bebouwingsgraad moet een garage of 

carport minimum 5 m achter de 

voorgevelbouwlijn ingeplant worden en 

mag deze maximaal 6 m diep zijn. 

De inplanting van een garage of carport in de zijtuin 

wordt als volgt voorzien: 

 met de voorgevel aansluitend op een garage of 

carport in de zijtuinstrook op het aanpalend perceel 

of bij afwezigheid daarvan op 5 m uit de 

voorgevelbouwlijn van het hoofdgebouw, 

 met 1 zijde aangebouwd tegen het hoofdgebouw en 

de andere zijde op de zijdelingse perceelsgrens, 

 met de achtergevel op maximum dezelfde 

bouwdiepte als een garage of carport in de 

zijtuinstrook op het aanpalend perceel of bij 

afwezigheid daarvan op maximum 7,45m uit de 

voorgevelbouwlijn van de garage of carport. 

 

2.2.B. BOUWVOLUME 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Naar analogie met gelijkvloerse 

aanbouwen binnen de strook voor 

hoofdgebouwen moeten aangebouwde 

bijgebouwen in de zijtuinstrook beperkt 

worden tot een plat dak met een 

kroonlijsthoogte van maximum 3,5 m. 

GABARIT (*) 

Plat dak met een kroonlijsthoogte van maximum 3,50 m 

en aansluitend op het dak van een garage of carport op 

het aanpalend perceel. 

 

*noot: Hoogte gemeten tav. het niveau van het 

voorliggende openbaar domein thv. de as van de weg, 

zijnde 7,57 mTAW volgens het terreinprofiel 1, gevoegd 

bij de aanvraag. 

 

2.2.C. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Er dient harmonie met het 

hoofdgebouw dan wel de gebruikelijke 

inrichting van private tuinen nagestreefd 

te worden. 

GEVELMATERIALEN 

 Garages: Gevelsteen, bepleistering in een lichte 

kleur, geverfd in een lichte kleur, eventueel te 

combineren met hout, natuursteen of metaal. 

 Carports: open constructies in metaal, zoals 

aluminium en staal, en niet herbruikt hout zijn 

toegelaten. 

 

DAKBEDEKKING 

Groendak, EPDM-rubber, roofing, grindbedekking. 
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2.3. VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN) IN DE ACHTERTUIN 

 

2.3.A.  INPLANTING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

De achtertuin, gelegen achter de strook 

voor hoofdgebouwen, heeft een 

minimale diepte van 15 m en laat 

derhalve de inplanting van een beperkte 

oppervlakte aan van het hoofdgebouw 

vrijstaande bijgebouwen toe. 

Om het bosgebied aan de achterzijde 

niet te verstoren, dient minstens 3m 

afstand gehouden te worden tot deze 

zone. 

Onverminderd de voorschriften vermeld onder punt 

3.1. kunnen bijgebouwen in functie van de woning met 

een gezamenlijke bebouwde oppervlakte van maximum 

40 m² toegelaten worden voor zover ze ingeplant 

worden: 

 op minimum 10 m uit de bouwzone voor 

hoofdgebouwen, 

 binnen een afstand van maximum 30 m achter de 

bouwzone voor hoofdgebouwen, 

 op minimum 1 m uit de zijdelingse perceelsgrenzen 

of op die perceelsgrenzen, voor zover er in dat geval 

gekoppeld wordt opgericht met een bijgebouw op 

het aanpalend perceel. 

 

2.3.B. BOUWVOLUME 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Bij oprichting op de gemeenschappelijke 

perceelsgrens mogen in functie van 

onderhoud en afwatering enkel platte 

daken worden voorzien. 

Naar analogie met de VCRO en z’n 

uitvoeringsbesluiten wordt de hoogte 

van de bijgebouwen beperkt tot 

maximum 3,5 m. 

GABARIT (*) 

In geval van oprichting op de perceelsgrens zijn schuine 

daken niet toegelaten. 

Kroonlijsthoogte maximum 3 m. 

Nokhoogte maximum 4,5 m. 

 

* noot:  

 Hoogte gemeten tav. het natuurlijke maaiveldniveau, 

zijnde 6,80 mTAW volgens het terreinprofiel 1, 

gevoegd bij de aanvraag. 

 

2.3.C. VERSCHIJNINGSVORM 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Dit hoeft geen toelichting. GEVELMATERIALEN 

Gevelsteen, bepleistering in een lichte kleur, geverfd in 

een lichte kleur, eventueel te combineren met hout, 
natuursteen of metaal  

 

DAKBEDEKKING 

 Hellende daken: Pannen, leien, zink, koper. 

 Platte daken: Groen dak, EPDM-rubber, roofing, 

grindbedekking. 

 Zonnepanelen zijn toegestaan: 

 op hellende daken voor zover ze geïntegreerd 

worden in de hellende dakvlakken, 

 op platte daken voor zover de installatie niet 

hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. 
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3. VOORSCHRIFTEN ZONE VOOR TUINEN 

 

3.1. INRICHTINGSELEMENTEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het groene karakter en waterbergend 

vermogen van de diepe tuinen, alsook 

het groene karakter van de wegbermen 

en voortuinen dient optimaal 

gevrijwaard te worden. Tevens zijn er 
in functie van de verkeersveiligheid op 

de voorliggende gewestweg beperkingn 

inzake de toeritten aangewezen.  

De tuinstroken moeten onverhard en onbebouwd 

blijven en met natuurlijke groenaanplantingen ingericht 

en gehandhaafd worden en dit voor wat betreft:  

 minimum 50% van de voortuin, 

 minimum 70% van alle tuinruimtes samen. 

 

In de voortuin: 

 mag thv. de aansluiting op het openbaar domein 

slechts 1 toegang van maximum 3,5 m breed 

voorzien worden conform navolgende modaliteiten: 

o Lot 1 en huisnummer 154 krijgen een 

gezamenlijke toerit van maximaal 7 meter; 

o Lot 2 en lot 3 krijgen een gezamenlijke toerit van 

maximaal 7 meter; 

o Lot 4 en huisnummer 146 krijgen een 

gezamenlijke toerit van maximaal 7 meter; 

o De rest van het perceel dient fysisch afgesloten 

te worden op de grens van het openbaar domein 

en dit conform de navolgende voorschriften 

inzake afsluitingen; 

o Toeritten worden niet toegelaten tegenover 

bestaande weginfrastructuur (bomen, 

verlichtings-palen, ed.).  

o Eventuele poorten mogen bij het openen niet 

over het wegdomein draaien. 

 dienen de gebruikelijke ondergrondse constructies 

zoals een septische put, regenwaterput en infiltratie-

voorziening achter de minimum bouwlijn, gelegen op 

8 m uit de rooilijn, geplaatst te worden 

 

In de achtertuin: 

 zijn tussen de achtergrens van de zone voor 

bijgebouwen en de achterste perceelsgrens alle niet-

overdekte constructies en bijgebouwen verboden. 

 moet bij oprichting van het hoofdgebouw minstens 1 

hoogstammige streekeigen boom aangeplant en tot 

volle wasdom gebracht worden. Deze moet in een 

goede staat en bij uitval vervangen worden. 

 

 Zonnepanelen zijn slechts toegestaan: 

 op hellende daken voor zover ze geïntegreerd 

worden in de hellende dakvlakken,  

 op platte daken voor zover de installatie niet 

hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. 
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3.1. RELIEFWIJZIGINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het gaat om een zeer vlak terrein, dat 

beduidend lager gelegen is dan de 

aanpalende percelen. Het groene 

karakter en waterbergend vermogen 

van de diepe tuinen dient optimaal 

gevrijwaard te worden. 

Reliëfwijzigingen zijn op zich niet 
wenselijk, maar kunnen in functie van 

het aansluiten van de loten op de 

omliggende gronden onder bepaalde 

beperkende voorwaarden toegestaan 

worden. 

Enkel volgende reliëfwijzigingen zijn toegestaan: 

 ophoging van de tuinzone rondom het hoofdgebouw 

vanaf de rooilijn en tussen de zijdelingse perceels-

grenzen tot een diepte van maximaal 5 m achter de 

zone voor hoofdgebouwen en dit in functie van  

aansluiting op de bestaande maaiveldhoogtes van de 

aanpalende tuinen bij de woningen Putsesteenweg 

146 en 154. In geen geval mag het reliëf hoger 

aangelegd worden dan die tuinen. 

 om toegang te nemen tot de woning kan het reliëf 

plaatselijk aangepast worden voor zover deze 

geleidelijk afhellen tot op het maaiveldniveau, 

gemeten ter hoogte van de perceelsgrens, en dit tot 

op minstens 0,50 m van de zijdelingse 
perceelsgrenzen. 

 

Voor het overige zijn alle reliëfwijzigingen verboden en 

moet het bestaande terreinniveau behouden worden. 

 
3.2. BEBOUWING 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het is de bedoeling het groene karakter 

van de verkaveling te bewaren. Dit is 

enkel mogelijk door alle bebouwing 

buiten de bouwzones te beperken tot 

de toegelaten bijgebouwen vermeld in 

hoofdstuk 2. 

Bijgebouwen zijn mogelijk zoals beschreven onder 

hoofdstuk 2. 

Voor het overige zijn bijgebouwen niet toegelaten. 

 

3.3. NIET-OVERDEKTE CONSTRUCTIES (verhardingen, zwembaden ed.) 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Het is de bedoeling het groene karakter 

van de verkaveling te bewaren. 

Onverminderd artikel 3.1. is dit enkel 

mogelijk door alle niet-overdecte 

constructies buiten de bouwzones te 

beperken tot de strikt noodzakelijke en 

gebruikelijke verhardingen conform het 

vrijstellingenbesluit. 

Onverminderd de voorschriften vermeld onder punt 

3.1. en voor zover het neerslaande hemelwater  ter 

plaatse kan infiltreren, zijn volgende niet-overdekte 

constructies (*) toegelaten: 

 in de voortuin de strikt noodzakelijke toegangen 

tot en opritten naar het gebouw of de 

gebouwen, 

 in de zij- en achtertuin maximum 80 m² aan niet-

overdekte constructies, ingeplant tot op 1 meter 

van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande 

scheidingsmuur. 

 

* noot:  

 Alle bodemvreemde materialen zoals kunstgras, 

kiezels, lavasubstraat, kunstmatige watervlakken en 

dergelijke, die niet begrepen kunnen worden als 
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natuurlijke groenaanplantingen, houden een al dan 

niet waterdoorlatende verharding van de bodem 

(niet-overdekte constructie) in.  

 Zonnepanelen zijn niet toegestaan in de tuinzones, 

behoudens: 

 op hellende daken voor zover ze geïntegreerd 

worden in de hellende dakvlakken, 

 op platte daken voor zover de installatie niet 

hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. 

 

3.5. AFSLUITINGEN 

 

Toelichting Stedenbouwkundig voorschrift 

Gezien de beperkte oppervlakte van de 

tuintjes en de ligging tussen reeds 

bestaande woningen in de straat zijn 

voldoende hoge afsluitingen toegelaten 

om voldoende privacy te garanderen. 

AARD 

Op alle perceelsgrenzen kunnen levende streekeigen 

hagen en open draadafsluitingen toegelaten worden. 

Afsluitingen in beton en/of steenkorven worden niet 

toegelaten. 

 

INPLANTING 

Levende hagen dienen op een afstand van 0,5 m van de 

rooilijn ingeplant te worden. 

 

AFMETINGEN 

De stamhoogte van levende hagen mag ter hoogte van 

de rooilijn niet meer dan 1,5 m bedragen en deze 

moeten jaarlijks voor 15 april gesnoeid worden en tot 

deze hoogte teruggebracht te worden. 

Boven 1,50 meter moet de afsluiting meer open dan 

gesloten delen vertonen. 

Voor het overige maximum 2 m hoog, gemeten tav. het 

bestaande of vergunde maaiveld. 

 


