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I. Algemene bepalingen 
De algemene bepalingen gelden voor zolang er geen strijdigheden met de 
bijzondere bepalingen zijn. 
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Artikel 1. Terminologie 
Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder 

1. aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de 
perceelsgrens zijn geplaatst. 

2. achtergevelbouwlijn: grens tussen de bouwstrook en de 
achtertuinstrook 

3. achtertuinstrook: strook gelegen tussen de achtergevelbouwlijn en de 
achterste perceelsgrens (zie figuur). 

 

4. bebouwingsindex: de verhouding van de bruto-bebouwde 
oppervlakte op de totale terreinoppervlakte van een 
woonprojectzone. De bebouwingsindex wordt uitgedrukt in 
procent. De bebouwingsindex geeft dus in omgekeerde zin (100 - 
B/T) een aanwijzing van het aandeel van de projectzone dat open 
ruimte moet blijven 

5. Bouwdiepte: diepte van een gebouw, gemeten tussen de 
voorgevelbouwlijn en de achtergevel (inclusief aansluitende 
bijgebouwen). 

6. bouwhoogte: hoogte van een gebouw, gemeten van het 
maaiveldniveau op de rooilijn tot de bovenkant van de kroonlijst- of de 
onderkant van de dakoversteek. 

7. bouwlaag: de ruimte tussen een afgewerkte vloer en de afgewerkte 
vloer van de bovenliggende verdieping, ongeacht het gebruik dat van 
die ruimte gemaakt wordt. Enkel een louter technische ruimte onder een 
niet-plat dak en een kelderverdieping, die geheel of deels onder het 
maaiveld is uitgevoerd, gelden niet als bouwlaag. De ruimte onder het 
dak wordt beschouwd als een volwaardige bouwlaag indien de 
oppervlakte, met een vrije hoogte van 2 m, meer is dan de helft van de 
oppervlakte van de dakbasis. Indien de oppervlakte met een vrije 
hoogte van 2 m onder het dak slechts de helft bedraagt van de 
vloeroppervlakte van de onderliggende verdieping, wordt dit beschouwd 
als een halve bouwlaag (0,5). Ondergrondse ruimtes welke publiek 
toegankelijk zijn worden in aanmerking genomen als volwaardige 
bouwlaag indien het afgewerkt plafond van deze ruimtes meer dan 1,5 
m boven het aanliggend maaiveld uitsteekt. Split-levels, die zich meer 
dan 1,5 m boven of onder een afgewerkte vloer van een bouwlaag 
bevinden worden beschouwd als aparte bouwlaag.  

8. bruto-bebouwde oppervlakte: de oppervlakte van alle ruimten en 
kamers op het gelijkvloerse vloerniveau van een gebouw, met inbegrip 
van de dikte van binnen- en buitenmuren, verluchtingsschachten en 
schouwen. De oppervlakte van de bergingen, garages, aansluitende 
overdekte terrassen en andere overdekte constructies wordt meegeteld 
in deze bruto-bebouwde oppervlakte. 

9. bruto-vloeroppervlakte: de buitenwerks gemeten oppervlakte van alle 
bovengrondse bouwlagen van een gebouw, inclusief alle bijgebouwen 
met een vrije hoogte van minimaal 2 m. Eventuele vloeren in het 
dakvolume met een vrije hoogte van minimaal 2 m zijn eveneens 
inbegrepen. (Delen van) bouwlagen, met uitzondering van traphallen, 
met een vrije hoogte van meer dan 5 m worden als dubbel meegeteld. 
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(Delen van) bouwlagen gelegen op 1,5 m of meer onder het maaiveld 
worden niet meegerekend. 

10. dakbasis: denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in 
hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt (zie figuur). 

 

11. eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed bestaande uit slechts 
één woonentiteit, waarbij de woonentiteit samenvalt met het volledige 
gebouw. Een ondergeschikte wooneenheid bedoeld voor zorgwonen of 
een nevenfunctie (geen woonfunctie) beperkt tot de helft van de 
oppervlakte van de totale vloeroppervlakte, worden niet beschouwd als 
een afzonderlijke woonentiteit. 

12. gegroepeerde bebouwing: bebouwingswijze waarbij een kleine groep 
van gelijkvormige aaneengesloten gebouwen wordt afgesneden door 
een kopgebouw met zijtuinstrook aan beide zijden. 

13. gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige 
gebouwen worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens van 
twee percelen, en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch 
geheel vormen. De vrije zijgevel van beide gebouwen bevindt zich op 
minstens 3m van de zijperceelsgrens. 

14. groendak: begroeid dak minstens bestaande uit een wortelkerende 
laag, een drainage-laag, een substraatlaag en een vegetatielaag 

15. harmonische samenhang: met harmonische samenhang wordt 
bedoeld dat een klaarblijkelijk verband bestaat tussen 

gebouwenreeksen, gebouwen of delen van gebouwen, qua vorm, 
structuur, afmetingen, verdeling van gevelvlakken, materialen. 

16. kopgebouw: gebouw aan een de uiteinden van gegroepeerde of 
gekoppelde bebouwing waarvan de vrijstaande zijgevel als een 
voorgevel is afgewerkt. 

17. kroonlijsthoogte: de afstand tussen het maaiveld en de kroonlijst (dit 
is de beëindiging van het verticale gevelvlak). 

18. leefruimte: leefruimtes zijn vertrekken van de woning ingericht voor 
eerder langdurig verblijf tijdens de dag; voorbeelden zijn de woonkamer, 
studieruimte, keuken, eethoek,...Ruimten zoals trappenhuizen, gangen, 
bergingen en garages worden niet beschouwd als leefruimte. 

19. meergezinsgebouw: elk bebouwd onroerend goed bestaande uit 
minimum twee woonentiteiten, op één kadastraal perceel gelegen.  

20. Open bebouwing: gebouw waarvan beide zijgevels zich op minstens 3 
m afstand van de perceelsgrenzen bevinden. 

21. uitbouw: uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping. 

22. vloer-terreinindex: de verhouding van de bruto-vloeroppervlakte van 
de gebouwen op de totale terreinoppervlakte van een woonprojectzone. 
De vloer-terreinindex wordt uitgedrukt als een decimaal getal. 

23. voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder 
voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de 
grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels 
ligt ze aan de smalste zijde van de kavel. 

24. voortuinstrook: strook gelegen tussen de rooilijn en de 
voorgevelbouwlijn (zie figuur op vorige bladzijde). 

25. vrijstaande bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels 
van een gebouw op een zekere afstand van de perceelsgrenzen zijn 
geplaatst. 
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26. vrijstaande gevel: gevel of gedeelte waartegen niet wordt gebouwd. 

27. woonentiteit: lokaal of geheel van aaneensluitende lokalen 
hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een gezin, persoon of 
groep van samenlevende personen. Entiteiten die deel uitmaken van 
toeristische accommodaties of van collectieve verblijfsaccommodaties 
(bv. bejaardentehuis, verpleeginrichting, kazerne, internaat, 
verblijfsaccommodatie voor studenten opgericht door erkende 
onderwijsinstelling, klooster, opvangcentrum, gevangenis,…) en 
studentenkamers die geen volwaardige woonentiteit zijn worden niet 
beschouwd als woonentiteiten.  

28. zadeldak: dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke 
lengte en die in een nok samenkomen. 

29. zijtuinstrook: strook gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de 
vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw 
en waarvan de diepte gelijk is aan de diepte van het hoofdgebouw (zie 
figuur op vorige bladzijde). 
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Artikel 2. Algemene bepalingen 

1. Goede ruimtelijke ordening 

De inplanting van de gebouwen moet rekening houden met de 
noodzakelijke woonkwaliteit, privacy en lichten en zichten van de buren. In 
functie hiervan kunnen bijkomende, plaatsgebonden beperkingen gelden 
voor de inplanting en de vorm van de bouwvolumes. 

Naast een toetsing aan de bijzondere bepalingen in navolgende 
voorschriften zal elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 
ook worden beoordeeld rekening houdend met de doelstellingen van het 
plan, de goede plaatselijke ruimtelijk ordening en de beoogde 
omgevingskwaliteit, rekening houdend met: 
 de harmonische inpassing t.o.v. de aanpalende bebouwing en niet-

bebouwde ruimtes 
 de architecturale kwaliteit en esthetiek 
 de hinderaspecten, de privacy van bewoners in en om het plangebied 

en de gebruikelijke comforteisen. 

2. Integraal waterbeheer 

Werken en handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor 
het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast 
voor zover zij conform de principes van natuurtechnische milieubouw 
gebeuren en passen binnen een integraal waterbeheer zijn steeds 
toegelaten. 

Hemelwater moet in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt worden. Het 
resterende deel moet maximaal kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij 
door het gebruik van waterdoorlatende materialen, hetzij door afleiding van 
hemelwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door 
afleiding naar daartoe voorziene infiltratieconstructies. Het water dat 

onmogelijk kan infiltreren kan afgeleid worden naar bufferbekkens 
gekoppeld aan vertraagde afvoer. Daar waar het gravitair mogelijk is, dient 
de vertraagde afvoer bij voorkeur te gebeuren in een open (niet ingebuisde) 
waterloop. 

3. Voorzieningen van openbaar nut 

Het oprichten van infrastructuur voor openbaar nut of het voorzien van fiets- 
en wandeldoorsteken is toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming 
of inrichtingsvoorschriften. De inplanting mag de globale bestemming van 
de betreffende zone niet verhinderen. Hun noodzaak moet om technische 
of maatschappelijke redenen kunnen aangetoond worden door een 
verklarende en gemotiveerde nota, die wordt toegevoegd bij de 
vergunningsaanvraag. 

Indien de vergunningverlenende overheid van oordeel is dat voor een 
nieuwe woonproject de bestaande elektriciteitsvoorziening ontoereikend is, 
kan deze opleggen een hoogspanningscabine binnen het project te 
realiseren. Dit gebeurt door de cabine te voorzien geïntegreerd in een 
woongebouw dat grenst aan het openbaar domein of ruimtelijk geïntegreerd 
en ingekleed met beplanting in een tuinzone, op het openbaar domein (art. 
8), maar niet op pleinruimten en in park- en groengebieden (Artikel 6). 

4. Verkavelingsdossier 

Een gedetailleerd ontwerp voor de omgevingsaanleg en een 
beplantingsplan dient ter verduidelijking bij de aanvraag tot het bekomen 
van een verkavelingsvergunning. Hierop zijn alle bestaande en nieuwe 
verhardingen, reliëfwijzigingen, bufferstroken en beplantingen ingetekend 
en opgelijst met vermelding van soort en maat. Een gedetailleerd ontwerp 
en een beplantingsplan voor het parkgebied maakt tevens deel uit van het 
aanvraagdossier voor woonprojectzone 1 (art. 4). 
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Artikel 1. Algemeen geldende voorschriften 
1. Dakkapellen 

Dakkapellen zijn toegestaan indien: 
 Ze maximaal 2/3 van het gevelvlak bestrijken met een maximum van 4 

meter breedte per dakkapel; 
 De dakkapel zich op minimaal 1 meter ten opzichte van de zijgevel of 

gemene muur en de nok bevindt; 
 De kroonlijst niet wordt onderbroken; 
 Er minimaal 2 meter vrije ruimte is tussen 2 dakkapellen. 

2. Dakvlakvensters 

Dakvlakvensters zijn steeds toegelaten voor zover de zijdelingse vrije 
ruimte van 1 meter gerespecteerd blijft. 

3. Uitsprongen uit het gevelvlak 

1) Uit de voorgevel: 
 Erkers en balkons zijn toegelaten mits ze beperkt blijven tot 2/3 van de 

gevelbreedte 

2) Uit de achtergevel: 
 terrassen, balkons: uitsprong bedraagt maximaal 2 m, en ligt op ten 

minste 2 m van elke perceelsgrens.  

Uitsprongen uit het zijgevelvlak zijn verboden. 

4. Erfscheidingen 

Behoudens andersluidende beperkingen in de volgende artikelen geldt: 

1) in de voortuinstroken: geen constructies en afsluitingen toegelaten. 
Hagen zijn maximaal 1m hoog. Overige groenaanplantingen zijn wel 
toegelaten. 

2) in de zijtuinstroken: een paal- en draadafsluiting in combinatie met een 
haag met een maximumhoogte van 1,80 m.  

3) in de achtertuinstrook:  

Tot 4 m achter de achtergevelbouwlijn is een muur in dezelfde gevelsteen 
als het hoofdgebouw, een paal- en draadafsluiting in combinatie met een 
haag, een haag en/of een aanplant in streekeigen beplanting tot 
maximumhoogte 1,80 m toegelaten.  
Op een afstand van meer dan 4 m vanaf de achtergevelbouwlijn geldt voor 
alle erfscheidingen een maximumhoogte van 1,20 m voor paal- en 
draadafsluitingen, en van 1,80 m hoog voor hagen en streekeigen 
beplanting. 

4) in de achtertuinstrook van hoekpercelen: een haag, al dan niet in 
combinatie met een paal- en draadafsluiting van maximaal 1,80 m hoog 
en/of een aanplant in streekeigen beplanting. 

5) voor wat de eigendommen betreft gelegen langsheen gewestwegen, 
wordt verwezen naar de bepalingen van de wegbeheerder, wiens advies 
omtrent erfscheidingen in de voortuinstroken bij verkavelings-, bouw- en 
verbouwingsaanvragen steeds gevraagd moet worden. 

5. Hellende op- en afritten 

Hellende op- en afritten, met een grotere hellingsgraad dan 15%, zijn 
verboden. 

6. Wijziging van het bodemreliëf 

Wijzigingen van het bodemreliëf met meer dan 0,50 m zijn verboden. 

7. Parkeerplaatsen 

1. Algemeen 

1.1. Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt 
opgericht of verbouwd dient tegelijkertijd een parkeerruimte te worden 
aangelegd met een minimale stallingcapaciteit zoals hierna bepaald onder 
punt 1.3. 

1.2. de minimale stallingscapaciteit kan gerealiseerd worden door middel 
van:  
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a) de oprichting van een (of meerdere) inpandige garage(s). Indien de 
voorgevel breder is dan 8 m, is het verplicht minstens één inpandige garage 
te realiseren. 
b) voor zover toegelaten in de bijzondere voorschriften, de oprichting van 
een garage in de bouwvrije zijtuinstrook  
c) voor zover toegelaten in de bijzondere voorschriften, het inrichten van 
een niet overdekte stalplaats(en) in de voortuinstrook 
d) de minimaal vereiste fietsenstallingen zijn verplicht overdekt. 

1.3. Bepaling van de vereiste stallingcapaciteit. 
In de tweede kolom wordt aangegeven wat het minimaal aantal verplicht te 
voorziene aantal stallingplaatsen voor wagens bedraagt, en in de derde 
kolom het verplicht te voorziene minimum aantal fietsenstallingen. Deze 
berekeningswijze moet bij verbouwing enkel worden toegepast op de 
bijkomende wooneenheden. 
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woning in vrijstaande 
bebouwing 

2 per woning 1 per slaapkamer + 1 

woning in gegroepeerde 
of gekoppelde bebouwing 

1 per woning 1 per slaapkamer + 1 

sociale woningen 
(groepsbouw) 

0,60 per woning 1 per slaapkamer + 1 

woning in 
meergezinsgebouw 

1,5 per woning 1 per slaapkamer + 1 

 

1.4. Minimale afmetingen van de parkeerruimte en van de toegangen. 
Opdat een stallingsplaats in aanmerking zou kunnen worden genomen bij 
de berekening van de stallingcapaciteit zijn de volgende minimale 
afmetingen vereist: 
a) voor afgesloten ruimten: 5 m diep x 2,50 m breed x 1,80 m hoogte 
b) voor stallingen in open lucht: 5 m diep x 2,50 m breed 
c) voor fietsenstallingen: 0,8 m x 1,8 m plus 0,5 m x 1,8 m per extra fiets 

2. Afwijkingen 

In afwijking van de bepalingen onder punten 1.1. en 1.2., kan door de 
gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen de 
verplichting worden opgelegd de vereiste parkeerruimte geheel of 
gedeeltelijk in een gebouw te voorzien.  

Op de vereiste stallingcapaciteit kan door het college van burgemeester en 
schepenen een afwijking worden toegestaan indien milderende 
maatregelen (zoals autodelen) worden aangetoond én gemotiveerd binnen 
de vergunningsaanvraag. 
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II. Bijzondere bepalingen 
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

Artikel 1. Op het grafisch plan voorkomende gebouwprofielen 

Categorie van gebiedsaanduiding: geen overeenkomstige categorie (zie grondkleur) 

Op te heffen voorschriften: 
BPA nr.8 ‘Groot Molenveld’ van de gemeente Edegem goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 

 artikel 1: in het plan voorkomende gebouwprofielen 

De weerhouden minimum- en maximumprofielen worden hieronder alsook op het grafisch plan aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Op het grafisch plan komen enkel profielen C’ en G’ 
voor die nagenoeg ongewijzigd worden overgenomen 
uit het BPA nr.8 Groot Molenveld (dd. 14 juni 1994), 
inclusief de benaming (letter) zodat geen verwarring 
mogelijk is.  
 
De overige gebouwprofielen van het BPA nr. 8 Groot 
Molenveld zijn in voorliggend RUP niet van 
toepassing en worden om die reden ook hier niet 
overgenomen. 
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

 

Artikel 2. Strook voor vrijstaande woningen 

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 artikel 12: openbaar domein – straten, wegen en pleinen 
 artikel 16: park en groengebieden 

 

 

2.1. Bestemming 

De hoofdbestemming is wonen. 

Binnen de strook voor vrijstaande woningen kunnen eengezinswoningen opgetrokken worden in de vorm van 
vrijstaande bebouwing. In deze zone dienen minimaal 6 woningen gerealiseerd te worden. 
Privé en openbare diensten en vrije beroepen zijn als nevenbestemming toegelaten indien ze gepaard gaan met 
een woonbestemming. De oppervlakte van de nevenbestemming mag niet meer bedragen dan de helft van de 
bruto-vloeroppervlakte.  

 

2.2. Inrichting en beheer 

2.2.1.  Indeling van de gebouwen 

Er zijn geen leefruimten toegelaten onder een zadeldak. 

Het is verplicht minstens één inpandige autostalplaats te realiseren. 
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

2.2.2.  Inplanting van de hoofdgebouwen 

De gebouwen worden vrijstaand opgericht.  

Voorgevel:  
 binnen de aangeduide zone, met een bouwvrije voortuinstrook van minimum 5 m diep.  

Niet naar de straat gerichte zijgevel: 
 Op minimum 4 m van de zijperceelsgrenzen. Een bouwvrije zijtuinstrook van minimum 3 m is toegelaten 

voor percelen die minder breed zijn dan 16 m. 
 Percelen van meer dan 20 m breed mogen niet meer dan 3/5 van de perceelsbreedte bebouwd worden. 

Het overblijvende deel van deze breedte dient als bouwvrije zijtuinstrook te worden aangelegd. 

Achtergevel: 
 De bouwdiepte is bepaald door het maximaal gebouwenprofiel (artikel 1). De afstand tot de achterste 

perceelsgrens is minimum 10 m. 

2.2.3.  Afmetingen van de hoofdgebouwen 

- Bouwhoogte en –diepte: overeenkomstig het gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1. 
- Voorgevelbreedte: minimaal 8 m breed.  
- Dakvormen: vrij, maar wel passend binnen het aangegeven maximumprofiel, overeenkomstig het 

gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1.  

2.2.4. Materiaalgebruik 

Alle gevels, met uitzondering van wachtgevels, dienen te worden beschouwd en afgewerkt als voorgevels. De 
gebruikte gevelmaterialen getuigen van duurzaamheid en kwaliteit. 

Alle platte daken groter dan 20 m² moeten worden ingericht als groendak, met uitzondering van de dakoppervlakte 
gebruikt voor hernieuwbare energieopwekking, zoals de plaatsing van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers enz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op het grafisch plan geeft de letter in de zone, die 
refereert naar de profielen in artikel 1, aan welke 
minimum en maximum afmetingen de op te trekken 
woningen moeten voldoen. 

 

 

 

 

 
Ifv watergevoeligheid van het plangebied. 
Groendaken dragen bij aan het beperken van 
regenwaterafvoer. 
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2.2.5.  Open ruimte 

Het niet-bebouwde of verharde gedeelte van de percelen dient als groene ruimte te worden aangelegd en als 
dusdanig gehandhaafd. Bij aanleg van de strook dient maximaal rekening te worden gehouden met bestaande 
natuurlijke elementen zoals waardevolle bomen, bomenrijen, hagen en grachten. 

De verharding in voortuinstroken beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegangen tot garages en voordeuren. 
Langs de voorgevel is bijkomstig een verhardingsstrook van max. 1m breed toegelaten. De afstand tussen alle 
verharding en de zijperceelsgrens bedraagt minstens 0,5 m ten behoeve van een haag. Naast de toegangen tot 
garages (oprit) is het aanplanten van een haag verplicht, al dan niet op de zijperceelsgrens (mits voorafgaand 
akkoord van de aanpalende eigenaar). 

Indien de voortuinstrook minstens 7m diep en 14 m breed is, en er slechts 1 inpandige garage voorzien is, dan is 
een extra niet-overdekte autostalplaats toegelaten in de vorm van een aftakking van de oprit.  

De verharding in zijtuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de zijgevel. 
Deze verhardingsstrook kan ook toegang verschaffen aan tuinbergingen in de achtertuinstrook.  

De verharding in achtertuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de 
achtergevel, een tuinterras en de strikt noodzakelijke toegang van max. 1m breed tot een tuinberging.  

2.2.6.  Tuinbergingen 
Het realiseren van tuinbergingen is enkel toegelaten in de achtertuinstrook. De tuinbergingen beantwoorden aan 
volgende bepalingen. 
 De voorgevel is gericht naar het hoofdgebouw en gelegen op minimum 7 m achter de achtergevelbouwlijn 
 Overige gevels bevinden op de perceelsgrens (mits schriftelijk akkoord hiervoor van de aanpalende 

eigenaar), of op minimum 1 m afstand ervan. Indien op de perceelsgrens reeds een wachtgevel staat dient 
hierop te worden aangesloten. 

 De totale oppervlakte van tuinbergingen bedraagt maximaal 9 m² per perceel.  
 De bouwhoogte wordt gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of kroonlijst en bedraagt 

maximaal 3 m. 
 Dakvorm van een tuinberging geplaatst op de perceelsgrens (mits voorafgaand akkoord van de aanpalende 

eigenaar): plat dak of een hellend dak gelijk aan het dak van de bestaande aanpalende constructie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze extra autostalplaats mag met andere woorden 
niet rechtsreeks aansluiten op de rooilijn, omdat dit 
een te grote bijkomende verharding met zich 
meebrengt. 
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 Dakvorm van tuinbergingen niet geplaatst op de perceelsgrens: plat of schuin dak met een helling tussen 25° 

en 35°. 
 Materialen: een tuinberging wordt opgericht met dezelfde materialen gebruikt als voor het hoofdgebouw, in 

harmonie met de aanpalende gebouwen, of in hout. Gevels op de perceelsgrens waar niet tegen gebouwd 
wordt, moeten steeds worden afgewerkt in hetzelfde materiaal als de overige gevels. 

Andere bijgebouwen dan tuinbergingen zijn in de tuinstroken niet toegelaten.  

2.3. Verkavelingsvoorschriften 

Afmetingen van de kavels: 

- Gemeten op de voorgevelbouwlijn: minimum 14 m breed 
- De minimale diepte van kavels stemt overeen met de diepte van de bestemmingszone. Percelen hebben een 

voortuinstrook van minimum 5 m diep en een tuinzone van minimum 10 m diep. 

Nieuwe kavelgrenzen staan zo veel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht op de rooilijn. 
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Artikel 3. Strook voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing 

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 artikel 4: Strook voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing 

 

 
 

 

3.1. Bestemming 

De hoofdbestemming is wonen. 

Binnen de zone kunnen eengezinswoningen opgetrokken worden in de vorm van gekoppelde en vrijstaande 
bebouwing. In deze zone dienen minimaal 3 woningen gerealiseerd te worden. 

Diensten zonder winkel- of horecafunctie en vrije beroepen zijn als nevenbestemming toegelaten indien ze 
gepaard gaan met een woonbestemming. De oppervlakte van de nevenbestemming mag niet meer bedragen dan 
de helft van de bruto-vloeroppervlakte.  

 

 

3.2. Inrichting en beheer 

3.2.1. Indeling van de gebouwen 

Er zijn geen leefruimten toegelaten onder een zadeldak. 

Voor vrijstaande woningen is het verplicht minstens één inpandige autostalplaats te realiseren. 
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3.2.2. Inplanting van de hoofdgebouwen 

Voor de inplanting van vrijstaande woningen gelden de bepalingen van artikel 2.2.2., met uitzondering van de 
voorgevel, die op minimaal 8 m van de rooilijn ligt. 

Voorgevel: Op minimaal 8 m van de rooilijn. Deze zone wordt ingericht als bouwvrije voortuinstrook. In geval van 
gekoppelde bebouwing moet exact aangesloten worden op de bestaande of reeds vergunde voorgevelbouwlijn 
van de aanpalende woning. 

Niet naar de straat gerichte zijgevel: 
 vrijstaande zijgevel: op minimaal 3m van de zijperceelsgrens. 

Achtergevel: 
 De afstand tot de achterste perceelsgrens is minimum 10 m. 

3.2.3.  Afmetingen van de hoofdgebouwen 

Bouwhoogte:  
 Vrijstaande bebouwing: overeenkomstig het gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1..  
 Gekoppelde bebouwing: overeenkomstig het gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1, waarbij er steeds 

exact aangesloten moet worden op de bestaande of reeds vergunde kroonlijsthoogte van de aanpalende 
woning. 

Bouwdiepte: overeenkomstig het gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1. 

Voorgevelbreedte:  
 Vrijstaande bebouwing: minimaal 8 m breed.  
 Gekoppelde bebouwing: minimaal 6 m breed. 

Dakvormen:  
 Vrijstaande bebouwing: vrij, maar wel passend binnen het aangegeven maximumprofiel, overeenkomstig het 

gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Op het grafisch plan geeft de letter in de zone, die 
refereert naar de profielen in artikel 1, aan welke 
minimum en maximum afmetingen de op te trekken 
woningen moeten voldoen. 
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 Gekoppelde bebouwing: vrij, maar wel met een architecturaal harmonische overgang ten opzichte van 

bestaande of reeds vergunde gebouwen waarop wordt aangesloten en passend binnen het aangegeven 
maximumprofiel, overeenkomstig het gebouwprofiel G’, zoals beschreven in art. 1. 

3.2.4. Materiaalgebruik 

Alle gevels, met uitzondering van wachtgevels, dienen te worden beschouwd en afgewerkt als voorgevels. De 
gebruikte gevelmaterialen getuigen van duurzaamheid en kwaliteit. In geval van gekoppelde bebouwing moet een 
architecturaal harmonische overgang gemaakt worden op de materialen en kleurgebruik van bestaande of reeds 
vergunde gebouwen waarop wordt aangesloten. 

Alle platte daken groter dan 20 m² moeten worden ingericht als groendak, met uitzondering van de dakoppervlakte 
gebruikt voor hernieuwbare energieopwekking, zoals de plaatsing van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers enz. 

3.2.5.  Open ruimte 

Het niet-bebouwde of verharde gedeelte van de percelen dient als groene ruimte te worden aangelegd en als 
dusdanig gehandhaafd. Bij aanleg van de strook dient maximaal rekening te worden gehouden met bestaande 
natuurlijke elementen zoals waardevolle bomen, bomenrijen, hagen en grachten. 

De verharding in voortuinstroken beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegangen tot garages en voordeuren. De 
rest van het perceel moet verder fysiek afgesloten worden door middel van een haag, die op 0,5 m achter de grens 
van het openbaar domein ingeplant is. De haag moet jaarlijks vóór 15 april gesnoeid en tot op de maximale hoogte 
van 1 m teruggebracht worden. 

Langs de voorgevel is bijkomstig een verhardingsstrook van max. 1m breed toegelaten.  

De afstand tussen alle verharding en de zijperceelsgrens bedraagt minstens 0,5 m ten behoeve van een haag, 
tenzij een gekoppelde oprit met het naastliggende perceel gerealiseerd wordt. Gekoppelde bebouwing dient 
gepaard te gaan met een gekoppelde oprit van in totaal maximaal 7 m breed. Naast de toegangen tot garages 
(oprit) is het aanplanten van een haag verplicht, al dan niet op de zijperceelsgrens (mits voorafgaand akkoord van 
de aanpalende eigenaar). 

Indien de voortuinstrook minstens 14 m breed is, en er slechts 1 inpandige garage voorzien is, dan is een extra 
niet-overdekte autostalplaats toegelaten in de vorm van een aftakking van de oprit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifv watergevoeligheid van het plangebied. 
Groendaken dragen bij aan het beperken van 
regenwaterafvoer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze extra autostalplaats mag met andere woorden 
niet rechtsreeks aansluiten op de rooilijn, omdat dit 
een te grote bijkomende verharding met zich 
meebrengt. 
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De verharding in zijtuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de zijgevel. 
Deze verhardingsstrook kan ook toegang verschaffen aan tuinbergingen in de achtertuinstrook.  

De verharding in achtertuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de 
achtergevel, een tuinterras en de strikt noodzakelijke toegang van max. 1m breed tot een tuinberging. 

3.2.6. Oprichten van overdekte autostalplaatsen (garages) 

Overeenkomstig de algemene bepalingen en onderstaande voorschriften. 

Voor vrijstaande woningen is het verplicht minstens één inpandige autostalplaats te realiseren en is een overdekte 
autostalplaats in de zijtuinstrook niet toegelaten. 

Carports zijn niet toegelaten. 

In een zijtuinstrook van 3m breed mag een autogarage gekoppeld worden opgericht, indien voldaan wordt aan alle 
hieronder opgesomde voorwaarden: 

a ) plaatsing: 
 de voorgevelbreedte van de woning is kleiner is dan 8 m 
 de oppervlakte van de garage bedraagt maximaal 24 m²  
 de voorgevel van de garage wordt op minimaal 3m achter de voorgevel van de woning geplaatst en 

bevindt zich binnen de zijtuinstrook. 
 een zijgevel wordt op de perceelsgrens geplaatst en deze perceelsgrens grenst niet aan het openbaar 

domein.  
 indien op het naastgelegen perceel reeds een garage of tuinberging op de perceelsgrens is opgericht, 

wordt hier op aangesloten, om zo een gekoppelde bouwvorm te verkrijgen. Gekoppelde bebouwing dient 
gepaard te gaan met een gekoppelde oprit van in totaal maximaal 7 m breed. 

b) bouwhoogte: gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst: 3 m 
c) gevelmaterialen 
 gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: zelfde gevelmateriaal als het hoofdgebouw en in harmonie met 

de aanpalende gebouwen. 
 overige gevels: baksteen. 
d) dakvorm: plat dak. Platte daken van 20m² of groter worden verplicht als groendak gerealiseerd. 
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3.2.7. Tuinbergingen 
Het realiseren van tuinbergingen is enkel toegelaten in de achtertuinstrook. De tuinbergingen beantwoorden aan 
volgende bepalingen. 
 De voorgevel is gericht naar het hoofdgebouw en gelegen op minimum 7 m achter de achtergevelbouwlijn 
 Overige gevels bevinden op de perceelsgrens (mits schriftelijk akkoord hiervoor van de aanpalende 

eigenaar), of op minimum 1 m afstand ervan. Indien op de perceelsgrens reeds een wachtgevel staat dient 
hierop te worden aangesloten. 

 De totale oppervlakte van tuinbergingen bedraagt maximaal 9 m² per perceel.  
 De bouwhoogte wordt gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of kroonlijst en bedraagt 

maximaal 3 m. 
 Dakvorm van een tuinberging geplaatst op de perceelsgrens (mits voorafgaand akkoord van de aanpalende 

eigenaar): plat dak of een hellend dak gelijk aan het dak van de bestaande aanpalende constructie. 
 Dakvorm van tuinbergingen niet geplaatst op de perceelsgrens: plat of schuin dak met een helling tussen 25° 

en 35°. 
 Materialen: een tuinberging wordt opgericht met dezelfde materialen gebruikt als voor het hoofdgebouw, in 

harmonie met de aanpalende gebouwen, of in hout. Gevels op de perceelsgrens waar niet tegen gebouwd 
wordt, moeten steeds worden afgewerkt in hetzelfde materiaal als de overige gevels. 

Andere bijgebouwen dan tuinbergingen zijn in de tuinstroken niet toegelaten.  

3.3. Verkavelingsvoorschriften 

De minimale breedte van percelen, gemeten ter hoogte van de voorgevelbouwlijn wordt als volgt bepaald: 
 open bebouwing: min. 14 m 
 gekoppelde gebouwen: min. 9 m 

De minimale diepte van de kavels stemt overeen met de diepte van de bestemmingszone. Percelen hebben een 
voortuinstrook van minimum 8 m diep en een tuinzone van minimum 10 m diep 

Nieuwe kavelgrenzen zullen zoveel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op de rooilijn.  
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Artikel 4. Woonprojectzone 1 

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 artikel 5: bebouwingswijze vastgelegd door de in de zone aangegeven coëfficiënten en door de 

voorschriften 
 artikel 16: park en groengebieden 

 

 

4.1. Bestemming 

De hoofdbestemming is wonen. 

Binnen de woonprojectzone kunnen eengezinswoningen opgetrokken worden.  

Het oprichten van meergezinsgebouwen is beperkt tot maximaal 3 gebouwen in de volledige projectzone, met in 
totaal maximaal 20 woonentiteiten.  

In totaal dienen in deze zone minimaal 51 woningen gerealiseerd te worden. 

Privé en openbare diensten en vrije beroepen zijn als nevenbestemming toegelaten indien ze gepaard gaan met 
een woonbestemming. De oppervlakte van de nevenbestemming mag niet meer bedragen dan de helft van de 
bruto-vloeroppervlakte van het betreffende gebouw.  

 

 

4.2. Inrichting en beheer 

4.2.1. Bebouwingswijze 
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De gebouwen moeten opgetrokken worden binnen de op het plan aangegeven bouwzone.  

De maximale bebouwing wordt vastgelegd door:  
 de terreinoppervlakte in m²(x)  
 het minimaal en maximaal aantal woningen (a-a’) 
 het maximaal aantal bovengrondse bouwlagen eengezinswoning - meergezinsgebouw (b-b’) 
 de maximale bebouwingsindex in % (c)  
 de maximale vloer-terreinindex (d). 
 

 
 
Het maximaal toegelaten aantal bouwlagen voor eengezinswoningen is 2,5. Het maximaal toegelaten aantal 
bouwlagen voor de (maximaal drie) meergezinsgebouwen is 3, maar dit is beperkt in oppervlakte. Maximaal 65% 
van de bruto-bebouwde oppervlakte van een meergezinsgebouw mag 3 bouwlagen bevatten. De overige 35% 
van de bruto-bebouwde oppervlakte mag dan slechts 2 bouwlagen bevatten. 

4.2.2. Indeling van de gebouwen 

Er zijn geen leefruimten toegelaten onder een zadeldak. 

Voor vrijstaande woningen is het verplicht minstens één inpandige autostalplaats te realiseren. 

De private buitenruimtes (terrassen) van de woningen in meergezinsgebouwen worden vanaf de derde bouwlaag 
enkel aan de straat- of parkzijde van de woningen toegestaan. Ze bevinden zich steeds op minimaal 1 m van de 
zijgevel grenzend aan aanpalende woonzones. 

4.2.3.  Inplanting van de hoofdgebouwen 

Voor de inplanting van vrijstaande woningen gelden de bepalingen van artikel 2.2.2. 

Voorgevel:  
 Op minimaal 5 m van de rooilijn. Deze zone wordt ingericht als bouwvrije voortuinstrook. 
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 Een uitzondering geldt voor woningen gelegen aan een nog aan te leggen pleinruimte van minimaal 25 m 

breed. Bij deze woningen mag de voorgevel op de rooilijn geplaatst worden. 

Vrijstaande zijgevel: 
 Naar de straat of het park gerichte zijgevel: De vrijstaande zijgevel van hoekwoningen wordt afgewerkt als 

een voorgevel en voorzien van raamopeningen 
 Niet naar de straat of het park gerichte vrijstaande zijgevel: op minimaal 3m van de zijperceelsgrens. 

Achtergevel: 
 De afstand tot de achterste perceelsgrens is minimum 10 m. 

4.2.4.  Afmetingen van de hoofdgebouwen 

Vrijstaande bebouwing: 
- Voor de afmetingen van vrijstaande woningen gelden de bepalingen van artikel 2.2.3. 

Gekoppelde bebouwing: 
- Bouwhoogte: de kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 7 m en in geval van een schuin dak bedraagt de 

nokhoogte maximaal 12 m. Er moet steeds aangesloten worden op de bestaande of reeds vergunde 
kroonlijsthoogte van de aanpalende woning.  

- Voorgevelbreedte: minimaal 6 m breed.  
- Dakvorm: vrij. Er moet steeds een harmonische overgang en samenhang van bouwvolumes met de 

aanpalende gebouwen worden verwezenlijkt. 
- Bouwdiepte: maximaal 15 m. 

Gegroepeerde bebouwing: 
- Bouwhoogte: de kroonlijsthoogte bedraagt 6,5 m en zadeldak met dakhelling 45°. De nokhoogte bedraagt 

maximaal 12 m. Uitzondering: als de strook van gegroepeerde bebouwing als één geheel wordt vergund, geldt 
voor het geheel éénzelfde kroonlijsthoogte van minimaal 6 m en maximaal 7 m, en is de dakvorm vrij. 

- Bouwdiepte: maximaal 15 m 
- Voorgevelbreedte: minimaal 6 m breed. 

Meergezinsgebouwen: 
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- Bouwhoogte: maximaal 12 m. De bouwhoogte wordt in dit geval gemeten vanaf het referentiepeil. Het 

referentiepeil is de bovenkant van de as van de nieuw aan te leggen straat (art. 10), gemeten ter hoogte van 
het gebouw. 

- Bouwdiepte: maximaal 18 m 
- Dakvorm: plat. 

Ondergrondse constructies: 
Ondergrondse constructies zijn verboden, met uitzondering van kruipkelders en half ondergrondse parkeergarages 
onder de meergezinsgebouwen. Het vloerpeil van half ondergrondse constructies ligt op maximaal 2 m onder het 
referentiepeil. Het referentiepeil is de bovenkant van de as van de nieuw aan te leggen straat (art. 10), gemeten 
ter hoogte van het gebouw. 

4.2.5. Materiaalgebruik 

Alle gevels, met uitzondering van wachtgevels, dienen te worden beschouwd en afgewerkt als voorgevels. De 
gebruikte gevelmaterialen getuigen van duurzaamheid en kwaliteit. 

Alle platte daken groter dan 20 m² moeten worden ingericht als groendak, met uitzondering van de dakoppervlakte 
gebruikt voor hernieuwbare energieopwekking, zoals de plaatsing van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers enz. 

4.2.6.  Open ruimte 

Het niet-bebouwde of verharde gedeelte van de percelen dient als groene ruimte te worden aangelegd en als 
dusdanig gehandhaafd. Bij aanleg van de strook dient maximaal rekening te worden gehouden met bestaande 
natuurlijke elementen zoals waardevolle bomen, bomenrijen, hagen en grachten. 

De verharding in voortuinstroken beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegangen tot garages en voordeuren. In 
geval van gegroepeerde bebouwing met woningen zonder garage kan per woning één autostalplaats in open lucht 
gerealiseerd worden in de voortuinstrook, op voorwaarde dat de voortuinstrook minimaal 5 m diep is.  

Langs de voorgevel is bijkomstig een verhardingsstrook van max. 1m breed toegelaten. De afstand tussen alle 
verharding en de zijperceelsgrens bedraagt minstens 0,5 m ten behoeve van een haag, tenzij een gekoppelde 
oprit met het naastliggende perceel gerealiseerd wordt. Naast de toegangen tot garages (oprit) en autostalplaatsen 
in open lucht is het aanplanten van een haag verplicht, al dan niet op de zijperceelsgrens (mits voorafgaand 
akkoord van de aanpalende eigenaar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifv watergevoeligheid van het plangebied. 
Groendaken dragen bij aan het beperken van 
regenwaterafvoer. 
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Indien de voortuinstrook minstens 7m diep en 14 m breed is, en er slechts 1 inpandige garage voorzien is, dan is 
een extra niet-overdekte autostalplaats toegelaten in de vorm van een aftakking van de oprit.  

De verharding in zijtuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de zijgevel. 
Deze verhardingsstrook kan ook toegang verschaffen aan tuinbergingen in de achtertuinstrook.  

De verharding in achtertuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de 
achtergevel, een tuinterras en de strikt noodzakelijke toegang van max. 1m breed tot een tuinberging. In geval van 
gekoppelde bebouwing met woningen zonder voortuinstrook (langs een nog aan te leggen pleinruimte) kan per 
woning één autostalplaats in open lucht gerealiseerd worden in de zijtuinstrook, op voorwaarde dat de 
parkeerplaats zo dicht mogelijk aansluit bij het openbaar domein. De verharde oppervlakte voor deze 
parkeerplaats wordt niet meegerekend in de maximale verharde oppervlakte van de tuinzone.. 

4.2.7. Oprichten van overdekte autostalplaatsen (garages) 

Overeenkomstig de algemene bepalingen en onderstaande voorschriften. 

Voor vrijstaande woningen is het verplicht minstens één inpandige autostalplaats te realiseren en is een overdekte 
autostalplaats in de zijtuinstrook niet toegelaten. 

Onder een meergezinsgebouw is de realisatie van een half ondergrondse parkeergarage verplicht (zie 4.2.4).  

Carports zijn niet toegelaten. 

In een zijtuinstrook van 3m breed mag een autogarage gekoppeld worden opgericht, indien voldaan wordt aan alle 
hieronder opgesomde voorwaarden: 

a ) plaatsing: 
 de voorgevelbreedte van de woning is kleiner is dan 8 m 
 de oppervlakte van de garage bedraagt maximaal 24 m²  
 de voorgevel van de garage wordt op minimaal 3m achter de voorgevel van de woning geplaatst en 

bevindt zich binnen de zijtuinstrook. 
 een zijgevel wordt op de perceelsgrens geplaatst en deze perceelsgrens grenst niet aan het openbaar 

domein. Uitzondering voor percelen waarvan de zijgrens paalt aan de bestemming parkgebied: hier kan 
de zijgevel op 1 m van de zijperceelsgrens geplaatst worden op voorwaarde dat langsheen deze zijgevel 
een streekeigen haag van minstens 1,8 m hoog wordt aangeplant. 

 
Deze extra autostalplaats mag met andere woorden 
niet rechtsreeks aansluiten op de rooilijn, omdat dit 
een te grote bijkomende verharding met zich 
meebrengt. 
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 indien op het naastgelegen perceel reeds een garage of tuinberging op de perceelsgrens is opgericht, 

wordt hier op aangesloten, om zo een gekoppelde bouwvorm te verkrijgen. 
 Indien ter hoogte van de zijtuinstrook van de woning geen garage of tuinberging toegelaten is op het 

naastgelegen perceel, is het oprichten van een autogarage in de zijtuinstrook niet toegelaten. 
b) bouwhoogte: gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst: 3 m 
c) gevelmaterialen 
 gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: zelfde gevelmateriaal als het hoofdgebouw en in harmonie met 

de aanpalende gebouwen. 
 overige gevels: baksteen. 
d) dakvorm: plat dak. Platte daken van 20m² of groter worden verplicht als groendak gerealiseerd. 

4.2.8. Tuinbergingen 
Het realiseren van tuinbergingen is enkel toegelaten in de achtertuinstrook. De tuinbergingen beantwoorden aan 
volgende bepalingen. 
 De voorgevel is gericht naar het hoofdgebouw en gelegen op minimum 7 m achter de achtergevelbouwlijn 
 Overige gevels bevinden op de perceelsgrens (mits schriftelijk akkoord hiervoor van de aanpalende 

eigenaar), of op minimum 1 m afstand ervan. Indien op de perceelsgrens reeds een wachtgevel staat dient 
hierop te worden aangesloten. 

 De totale oppervlakte van tuinbergingen bedraagt maximaal 9 m² per perceel.  
 De bouwhoogte wordt gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of kroonlijst en bedraagt 

maximaal 3 m. 
 Dakvorm van een tuinberging geplaatst op de perceelsgrens (mits voorafgaand akkoord van de aanpalende 

eigenaar): plat dak of een hellend dak gelijk aan het dak van de bestaande aanpalende constructie. 
 Dakvorm van tuinbergingen niet geplaatst op de perceelsgrens: plat of schuin dak met een helling tussen 25° 

en 35°. 
 Materialen: een tuinberging wordt opgericht met dezelfde materialen gebruikt als voor het hoofdgebouw, in 

harmonie met de aanpalende gebouwen, of in hout. Gevels op de perceelsgrens waar niet tegen gebouwd 
wordt, moeten steeds worden afgewerkt in hetzelfde materiaal als de overige gevels. 

Andere bijgebouwen dan tuinbergingen zijn in de tuinstroken niet toegelaten.  
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4.3. Parkstrook (overdruk – symbolisch) 

Binnen woonprojectzone 1 dient ter hoogte van de symbolische aanduidingen op het grafisch plan een openbaar 
toegankelijke groene ruimte gerealiseerd te worden, die een ruimtelijke verbinding maakt tussen de nog aan te 
leggen straat en het parkgebied.  

De parkstrook is gemiddeld 20 m breed. Voor de aanleg ervan zijn de bepalingen van artikel 6 (park- en 
groengebieden) van toepassing, met uitzondering van de beperkingen voor de verhardingsoppervlakte. In de 
parkstrook zijn namelijk alle strikt noodzakelijke verhardingen voor de erfontsluiting van de aanpalende woningen 
toegelaten. De aanleg van openbare parkeerplaatsen is niet toegelaten. 

 

 

4.4. Bufferstrook (overdruk – symbolisch) 

 Binnen woonprojectzone 1 dient ter hoogte van de symbolische aanduiding op het grafisch plan een 
bufferstrook gerealiseerd te worden. Deze bufferstrook is bestemd voor de aanleg en het behoud van een groene 
ruimte als volumebuffer naar de aangrenzende tuin. 

De bufferstrook is minimaal 3 m breed en wordt aangelegd door middel van een gesloten heester- en 
bomenmassief met streekeigen heester- en boomsoorten (cfr. lijst in bijlage). Het volgroeide massief is minimum 
2,5 m hoog. Uiterlijk in het plantseizoen volgend op het verkrijgen van de verkavelingsvergunning, wordt de 
bufferstrook aangelegd. 
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4.5. Haagstructuur (overdruk – symbolisch) 

 Binnen woonprojectzone 1 dient ter hoogte van de symbolische aanduiding op het grafisch plan een levende 
haag aangeplant te worden. Deze haag is bestemd voor de aanleg en het behoud van een groenstructuur als 
afscherming van de aangrenzende tuinen. 

De haagstructuur is minimaal 0,75 m breed en wordt aangelegd door middel van een gesloten heestermassief met 
streekeigen soorten (cfr. lijst in bijlage). Het volgroeide massief is minimum 1,80 m hoog. Uiterlijk in het 
plantseizoen volgend op het verkrijgen van de verkavelingsvergunning, wordt de haagstructuur aangelegd. 

 

4.6. Verkavelingsvoorschriften 

De minimale breedte van percelen, gemeten ter hoogte van de voorgevelbouwlijn wordt als volgt bepaald: 
 open bebouwing: min. 14 m 
 kopgebouwen: min. 9 m 
 aaneengesloten bebouwing: min. 6 m 

De minimale diepte van de kavels bedraagt minimaal de diepte van de bouwstrook vermeerderd met de diepte 
van de voortuin (minimaal 5 m) en een tuinzone van minimaal 10 m diep. Een uitzondering geldt voor woningen 
gelegen aan een nog aan te leggen pleinruimte (van minimaal 25 m breed): bij deze woningen mag de voorgevel 
op de rooilijn geplaatst worden. 

Nieuwe kavelgrenzen zullen zoveel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op de nieuwe rooilijn, die 
parallel loopt aan het nieuw aan te leggen tracé (artikel 9), zoals aangeduid op het grafisch plan. 

De ontwerp voor de aanleg en inrichting van de projectzone houdt rekening met de doorgangen voor langzaam 
verkeer (artikel 8 en 10), zoals aangeduid op het grafisch plan. 
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Artikel 5. Woonprojectzone 2 

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 artikel 4: strook voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing  
 artikel 10: strook voor tuinen, vrij van elke constructie 

 

 

5.1. Bestemming 

De hoofdbestemming is wonen. 

Binnen de woonprojectzone kunnen eengezinswoningen in gegroepeerde of gekoppelde bebouwing worden 
opgetrokken. In deze zone dienen minimaal 4 woningen gerealiseerd te worden. 

Privé en openbare diensten en vrije beroepen zijn als nevenbestemming toegelaten indien ze gepaard gaan met 
een woonbestemming. De oppervlakte van de nevenbestemming mag niet meer bedragen dan de helft van de 
bruto-vloeroppervlakte.  
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5.2. Inrichting en beheer 

5.2.1. Bebouwingswijze 

De bebouwingswijze van de eengezinswoningen is gegroepeerd of gekoppeld.  

Het totaal aantal woningen is minimaal 4 en maximaal 7. 

5.2.2. Indeling van de gebouwen 

Wanneer op het gelijkvloers één van de toegelaten nevenbestemmingen wordt gerealiseerd, is het voorzien van 
een volledig gescheiden ingang naar de woonvertrekken verplicht. 

Er zijn geen leefruimten toegelaten onder een zadeldak. 

5.2.3. Inplanting van de hoofdgebouwen 

Voorgevel:  
 Op minimaal 5 m van de rooilijn. Deze zone wordt ingericht als bouwvrije voortuinstrook. 
 Alle voorgevelbouwlijnen van de gebouwen binnen de projectzone zijn gericht naar de nog aan te leggen 

straat volgens het tracé aangeduid op het grafisch plan (Artikel 9). 

Niet naar de straat gerichte zijgevel: 
 vrijstaande zijgevel: op minimaal 3m van de zijperceelsgrens. 

Achtergevel: 
 De afstand tot de achterste perceelsgrens is minimum 10 m. 

5.2.4.  Afmetingen van de hoofdgebouwen 

- De gebouwen beantwoorden aan het gebouwprofiel C’ zoals bepaald in artikel 1. 
- Uitzondering: als de strook van gegroepeerde bebouwing als één geheel wordt gerealiseerd, geldt voor het 

geheel éénzelfde kroonlijsthoogte van minimaal 6 m en maximaal 7 m, en is de dakvorm vrij.  
- Voorgevelbreedte: minimaal 6 m breed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op het grafisch plan geeft de letter in de zone, die 
refereert naar de profielen in artikel 1, aan aan welke 
minimum en maximum afmetingen de op te trekken 
woningen moeten voldoen. 
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5.2.5. Materiaalgebruik 

Alle gevels, met uitzondering van wachtgevels, dienen te worden beschouwd en afgewerkt als voorgevels. De 
gebruikte gevelmaterialen getuigen van duurzaamheid en kwaliteit. 

Alle platte daken groter dan 20 m² moeten worden ingericht als groendak, met uitzondering van de dakoppervlakte 
gebruikt voor hernieuwbare energieopwekking, zoals de plaatsing van fotovoltaïsche cellen, zonneboilers enz. 

5.2.6.  Open ruimte 

Het niet-bebouwde of verharde gedeelte van de percelen dient als groene ruimte te worden aangelegd en als 
dusdanig gehandhaafd. Bij aanleg van de strook dient maximaal rekening te worden gehouden met bestaande 
natuurlijke elementen zoals waardevolle bomen, bomenrijen, hagen en grachten. 

De verharding in voortuinstroken beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegangen tot garages en voordeuren. In 
geval van gegroepeerde bebouwing met woningen zonder garage kan per woning één autostalplaats in open lucht 
gerealiseerd worden in de voortuinstrook, op voorwaarde dat de voortuinstrook minimaal 5 m diep is. Langs de 
voorgevel is bijkomstig een verhardingsstrook van max. 1m breed toegelaten. De afstand tussen alle verharding 
en de zijperceelsgrens bedraagt minstens 0,5 m ten behoeve van een haag, tenzij een gekoppelde oprit met het 
naastliggende perceel gerealiseerd wordt. Naast de toegangen tot garages (oprit) en autostalplaatsen in open 
lucht is het aanplanten van een haag verplicht, al dan niet op de zijperceelsgrens (mits voorafgaand akkoord van 
de aanpalende eigenaar). 

De verharding in zijtuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de zijgevel. 
Deze verhardingsstrook kan ook toegang verschaffen aan tuinbergingen in de achtertuinstrook.  

De verharding in achtertuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de 
achtergevel, een tuinterras en de strikt noodzakelijke toegang van max. 1m breed tot een tuinberging. 

5.2.7.  oprichten van overdekte autostalplaatsen (garages) 

Overeenkomstig de algemene bepalingen en onderstaande voorschriften. 

Carports zijn niet toegelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ifv watergevoeligheid van het plangebied. 
Groendaken dragen bij aan het beperken van 
regenwaterafvoer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze extra autostalplaats mag met andere woorden 
niet rechtsreeks aansluiten op de rooilijn, omdat dit 
een te grote bijkomende verharding met zich 
meebrengt. 
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In een zijtuinstrook van 3m breed mag een autogarage gekoppeld worden opgericht, indien voldaan wordt aan alle 
hieronder opgesomde voorwaarden: 

a ) plaatsing: 
 de voorgevelbreedte van de woning is kleiner is dan 8 m 
 de oppervlakte van de garage bedraagt maximaal 24 m²  
 de voorgevel van de garage wordt op minimaal 3m achter de voorgevel van de woning geplaatst en 

bevindt zich binnen de zijtuinstrook. 
 een zijgevel wordt op de perceelsgrens geplaatst en deze perceelsgrens grenst niet aan het openbaar 

domein. 
 indien op het naastgelegen perceel reeds een garage of tuinberging op de perceelsgrens is opgericht, 

wordt hier op aangesloten, om zo een gekoppelde bouwvorm te verkrijgen. 
b) bouwhoogte: gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst: 3 m 
c) gevelmaterialen 
 gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: zelfde gevelmateriaal als het hoofdgebouw en in harmonie met 

de aanpalende gebouwen. 
 overige gevels: baksteen. 
d) dakvorm: plat dak. Platte daken van 20m² of groter worden verplicht als groendak gerealiseerd. 

5.2.8. Tuinbergingen 
Het realiseren van tuinbergingen is enkel toegelaten in de achtertuinstrook. De tuinbergingen beantwoorden aan 
volgende bepalingen. 
 De voorgevel is gericht naar het hoofdgebouw en gelegen op minimum 7 m achter de achtergevelbouwlijn 
 Overige gevels bevinden op de perceelsgrens (mits schriftelijk akkoord hiervoor van de aanpalende 

eigenaar), of op minimum 1 m afstand ervan. Indien op de perceelsgrens reeds een wachtgevel staat dient 
hierop te worden aangesloten. 

 De totale oppervlakte van tuinbergingen bedraagt maximaal 9 m² per perceel.  
 De bouwhoogte wordt gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of kroonlijst en bedraagt 

maximaal 3 m. 
 Dakvorm van een tuinberging geplaatst op de perceelsgrens (mits voorafgaand akkoord van de aanpalende 

eigenaar): plat dak of een hellend dak gelijk aan het dak van de bestaande aanpalende constructie. 
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 Dakvorm van tuinbergingen niet geplaatst op de perceelsgrens: plat of schuin dak met een helling tussen 25° 

en 35°. 
 Materialen: een tuinberging wordt opgericht met dezelfde materialen gebruikt als voor het hoofdgebouw, in 

harmonie met de aanpalende gebouwen, of in hout. Gevels op de perceelsgrens waar niet tegen gebouwd 
wordt, moeten steeds worden afgewerkt in hetzelfde materiaal als de overige gevels. 

Andere bijgebouwen dan tuinbergingen zijn in de tuinstroken niet toegelaten. 

5.3. Verkavelingsvoorschriften 

De minimale breedte van percelen, gemeten ter hoogte van de voorgevelbouwlijn wordt als volgt bepaald: 
 kopgebouwen: min. 9 m 
 aaneengesloten bebouwing: min. 6 m 

De minimale diepte van kavels stemt overeen met de diepte van de bestemmingszone. Percelen hebben een 
voortuinstrook van minimum 5 m en een tuinzone van minimum 10 m diep. 

Nieuwe kavelgrenzen zullen zoveel mogelijk, maar niet noodzakelijk, loodrecht staan op de nieuwe rooilijn, die 
parallel loopt aan het nieuw aan te leggen tracé (artikel 10), zoals aangeduid op het grafisch plan. 

De ontwerp voor de aanleg en inrichting van de projectzone houdt rekening met de doorgangen voor langzaam 
verkeer (artikel 9 en 11), zoals aangeduid op het grafisch plan. 
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Artikel 6. Park- en groengebieden 

Categorie van gebiedsaanduiding: overig groen 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem, goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 art. 5: bebouwingswijze, vastgelegd door de in de zone aangegeven coëfficiënten en door de voorschriften 
 artikel 12: openbaar domein – straten, wegen en pleinen 
 art. 16: park- en groengebieden 

Gedeeltelijke herziening BPA nr. 8 Groot Molenveld’ van de gemeente Edegem, goedgekeurd 10 juni 2004: 

 artikel 12: openbaar domein- straten, wegen en pleinen 
 artikel 12: openbaar domein – straatpleinen 
 artikel 12: voetgangers en fietswegen. 

 

 

6.1. Bestemming 

Deze gebieden zijn bestemd voor het creëren van groene zones en waterberging en -beheer. 

Het parkgebied krijgt, afhankelijk van de intensiteit van gebruik, verschillende karakters zoals speelgroen of meer 
natuurlijk ontwikkeld groengebied. De zones hebben een openbaar karakter en fungeren als buurtpark en 
waterbergingszone, met uitzondering van de bestaande woning Heihoefseweg nr. 15 (hoek Hubert Willemsstraat). 

Het parkgebied op de hoek van Heihoefseweg en Hubert Willemsstraat (Artikel 6.4) dient een parkachtig karakter 
te behouden met hoogstammen, open graszones, mogelijke waterpartijen en struikbeplantingen. 

Het parkgebied langsheen Terelststraat dient een meer natuurlijke biotoop te benaderen maar biedt ook ruimte 
voor beperkte vormen van dagrecreatie en het inrichten van speelpleinen en informele sportvelden.  
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6.2. Bebouwing en verhardingen 

Constructies en verhardingen in functie van de bestemming (picknicktafels, schuilhutjes, speeltoestellen, 
rustbanken, wandel- en fietspaden, dienstwegen,…) en de aanleg van een openbare weg (Artikel 10) zijn 
toegelaten. Gesloten constructies zijn verboden. 

 

6.3. buurtparking 

Binnen het park- en groengebied kan een buurtparking aangelegd worden. De locatie van de aanduiding op het 
grafisch plan is indicatief. De parking kan verschuiven binnen de zone ‘park- en groengebied’, op voorwaarde dat 
de parking direct aansluit op de nieuwe wegenis die de verkaveling ontsluit. De nieuw aan te leggen buurtparking 
telt maximaal 13 parkeerplaatsen en is voornamelijk bedoeld voor de bewoners en bezoekers van de bestaande 
woningen in Terelststraat.  

De inrichting van de niet verharde delen van de buurtparking dient afgestemd te worden op de totale inrichting van 
het park en als dusdanig te worden aangelegd. 

 

 

De buurtparking is bedoeld voor de bewoners van de 

bestaande woningen in het begin van Terelststraat.  

De aanduiding op het grafisch plan geeft de 

maximale oppervlakte van de parking weer en is wat 

de locatie en de afmetingen betreft indicatief. De 

parking kan verschuiven (steeds in aansluiting met 

de hoofdontsluitingsweg) en eveneens de breedte-

lengteverhouding kan wijzigingen.  

6.4.  Indicatieve aanduiding: toegelaten beperkte constructies op te richten 

Bestaande woningen kunnen binnen het bestaande vergunde, of hoofdzakelijk vergund geachte volume 
verbouwen en herbouwd worden op dezelfde paats, zonder het aantal woongelegenheden te vermeerderen. 

Op het perceel aangeduid met het stersymbool kunnen beperkte constructies zoals bergplaatsen, hokken, garages 
en zwembaden opgericht worden, op voorwaarde dat hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 10% 
van de perceelsoppervlakte met een maximum van 36 m².  

6.4.1. Plaatsing van de bijgebouwen 
 gevel gericht naar het hoofdgebouw: op minimum 10 m uit de maximum achtergevelbouwlijn 
 Overige gevels op minimum 2 m afstand van de perceelsgrens.  
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6.4.2. Bouwhoogte bijgebouwen 

Gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of kroonlijst: maximum 3 m.  

6.4.3. Welstand van de bijgebouwen:  
 Dakvorm van tuinbergingen: plat of schuin dak met een helling tussen 25° en 35°. 
 Materialen: een tuinberging wordt opgericht met dezelfde materialen gebruikt als voor het hoofdgebouw, in 

harmonie met de aanpalende gebouwen, of in hout.  

6.5. Inrichting en beheer 

Onderhoud of vernieuwen van bestaande boszones of delen ervan, paden, constructies, aanplantingen, 
waterpartijen, landschappelijke waterbuffers en –infiltratiezones, groengebieden of delen ervan is toegelaten om 
zodanig een afgewerkt geheel te bekomen dat de bestemming respecteert of verkrijgt.  

Hoogstammige bomen mogen slechts gekapt worden bij kaprijpheid, bij ziekte die leidt tot afsterven of bij ernstige 
beschadiging. Herbeplanting is verplicht om parkgebieden in stand te houden of te vernieuwen. Kaprijpe 
hoogstammige bomen dienen daarbij door andere vervangen te worden. Bij aanplantingen of heraanplantingen 
dient gebruik te worden gemaakt van streekeigen soorten. Het aanleggen van bomenakkers is niet toegelaten.  

Alle reliëfwijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren, aanleggen van poelen), ook deze van meer dan 0,50 m, zijn 
toegelaten in functie van waterbuffering en andere waterbeheersingsconstructies. Deze dienen landschappelijk te 
worden aangelegd en ingepast. 

Uiterlijk één jaar na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning, wordt de beplanting van het parkgebied aan de 
Terelststraat aangelegd. 
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Artikel 7. Voor- en zijtuinstroken 

Categorie van gebiedsaanduiding: wonen 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem, goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 art. 9 strook voor tuinen  
 art. 12: openbaar domein – straten, wegen en pleinen 
 art. 16: park- en groengebieden 

 

7.1. Bestemming 

De tuinstroken zijn bestemd als groene voor- of zijtuinstrook en moeten als dusdanig aangelegd en onderhouden 
worden.  

 

7.2. Aanleg 

Het niet-bebouwde of verharde gedeelte van de percelen dient als groene ruimte te worden aangelegd en als 
dusdanig gehandhaafd. Bij aanleg van de strook dient maximaal rekening te worden gehouden met bestaande 
natuurlijke elementen zoals waardevolle bomen, bomenrijen, hagen en grachten. 

De verharding in voortuinstroken beperkt zich tot de strikt noodzakelijke toegangen tot garages en voordeuren. In 
geval van gegroepeerde bebouwing met woningen zonder garage kan per woning één autostalplaats in open lucht 
gerealiseerd worden in de voortuinstrook, op voorwaarde dat de voortuinstrook minimaal 5 m diep is.  

Langs de voorgevel is bijkomstig een verhardingsstrook van max. 1m breed toegelaten. De afstand tussen alle 
verharding en de zijperceelsgrens bedraagt minstens 0,5 m ten behoeve van een haag, tenzij een gekoppelde 
oprit met het naastliggende perceel gerealiseerd wordt. Naast de toegangen tot garages (oprit) en autostalplaatsen 
in open lucht is het aanplanten van een haag verplicht, al dan niet op de zijperceelsgrens (mits voorafgaand 
akkoord van de aanpalende eigenaar). 

De verharding in zijtuinstroken beperkt zich tot een verhardingsstrook van max. 1m breed langsheen de zijgevel. 
Deze verhardingsstrook kan ook toegang verschaffen aan tuinbergingen in de achtertuinstrook.  
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

Artikel 8. Openbaar domein - straten, wegen en pleinen 

Categorie van gebiedsaanduiding: geen overeenkomstige categorie (zie grondkleur) 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem, goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 artikel 5: bebouwingswijze vastgelegd door de in de zone aangegeven coëfficiënten en door de 

voorschriften 
 art. 12: openbaar domein – straten, wegen en pleinen 
 artikel 16: park en groengebieden 

gedeeltelijke herziening BPA nr. 8 Groot Molenveld’ van de gemeente Edegem, goedgekeurd 10 juni 2004 
 artikel 12 openbaar domein - straten, wegen en pleinen 
 artikel 12 openbaar domein - straatpleinen 
 artikel 12: openbaar domein - voetgangers en fietswegen 

 

 

8.1. Bestemming 

Met straten, wegen en pleinen wordt bedoeld: die delen van gewestelijke en gemeentelijke verkeerswegen, die 
binnen de grenzen van het RUP vallen.  

De bestemmingszone ‘openbaar domein - straten, 
wegen en pleinen’ heeft betrekking op de bestaande 
weginfrastructuur van Heihoefseweg en Terelststraat. 
De zone is ingetekend op basis van de ingetekende 
wegverharding overeenkomstig het GRB. 

8.2. Inrichting en beheer 

Het plaatsen van verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair en installaties behorend bij 
de ondergrondse nutsleidingen is toegelaten. 

Straten, wegen en pleinen worden ingericht in functie van de verkeersafwikkeling, met aandacht voor het groene 
karakter van de omgeving en het erfkarakter van de aanpalende ruimten. 
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

Artikel 9. Openbaar domein - voetgangers en fietswegen  

Categorie van gebiedsaanduiding: geen overeenkomstige categorie (zie grondkleur) 

Op te heffen voorschriften: 

BPA nr.8 ‘Groot Molenveld van de gemeente Edegem, goedgekeurd bij MB op 14 juni 1994: 
 artikel 4 strook voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing 
 artikel 10: strook voor tuinen, vrij van elke constructie 

 

 

9.1. Bestemming 

Deze strook is uitsluitend bestemd voor voetgangers- en fietsverkeer.  
 

Het betreft een verbinding tussen het parkgebied en 

Prins Boudewijnlaan (langs woonprojectzone 2 

(Artikel 5) en de strook voor vrijstaande bebouwing 

(Artikel 2) aan Prins Boudewijnlaan).  

9.2. Inrichting en beheer 

Uit aanleg en onderhoud moet respect voor de omgeving en de eigenheid van de plek blijken. 

Afsluitingen zijn enkel toegelaten in groene, levende hagen, en eventueel in combinatie met een draadafsluiting 
met een maximumhoogte van 1,5m boven het maaiveld. 

Het plaatsen van verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, staatmeubilair en installaties behorend bij 
de ondergrondse nutsleidingen is toegelaten. 

Uiterlijk twee jaar na het verkrijgen van de verkavelingsvergunning, worden de voetgangers- en fietswegen 
aangelegd in de betreffende bestemmingszone. 
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

Artikel 10. Tracé toekomstige straat (indicatief) 

Categorie van gebiedsaanduiding: geen overeenkomstige categorie (zie grondkleur) 
 

 

10.1. Bestemming 

De aanduiding op het grafisch plan geeft weer waar de ontsluiting voor autoverkeer moet komen. 
 

 

10.2. Inrichting en beheer 

De op het plan ingetekende aslijn voor het ‘tracé toekomstige straat’ is indicatief en kan binnen de betreffende 
bestemmingszone verschoven worden.  

De in - en uitrit van de toekomstige straat bevindt zich aan Terelststraat.  

Op het einde van de tracé aan de noordzijde van het projectgebied, aangeduid met een bloksymbool, wordt een 
plein aangelegd, waarvan de oppervlakte voor minstens 400 m² onverhard blijft. 

Uit de aanleg van de woonstraten en pleinen moet het belang van de ‘erffunctie’ en het verkeersarme 
verblijfskarakter duidelijk blijken. 

Het plaatsen van verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair, speeltoestellen en 
installaties horende bij de ondergrondse nutsleidingen zoals hoogspanningscabines conform algemene 
bepalingen is toegelaten. 

  

 

 

 

Het pijlsymbool dat het ‘tracé toekomstige straat’ 

symboliseert, geeft weer welke gebieden met elkaar 

verbonden moeten worden. De exacte inplanting kan 

verschoven worden en maakt deel uit van de 

verkavelingsaanvraag. 
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verordenende stedenbouwkundige voorschriften toelichting 

Artikel 11. Doorgang voor langzaam verkeer  

Categorie van gebiedsaanduiding: geen overeenkomstige categorie (zie grondkleur) 
 

 

11.1. Bestemming 

Verschillende doorgangen voor langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) en hulpdiensten moeten worden 
gerealiseerd volgens de indicatieve aanduidingen op het grafisch plan (bruin pijlsymbool).  

 

11.2. Inrichting en beheer 

De op het plan ingetekende aslijn voor voetgangers- en fietsers is indicatief en kan binnen de betreffende 
bestemmingszone verschoven worden. De weg dient binnen de betrokken bestemmingszone te worden aangelegd 
met een breedte van minimum 2 m. Het niet verharde deel van de doorgang voor langzaam verkeer kan in functie 
van de brandweerdoorgang aangelegd worden met gewapend gras (zoals grastegels of grasdallen). 

Het plaatsen van verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair en installaties behorend bij 
de ondergrondse nutsleidingen is toegelaten. 

Uit aanleg en onderhoud moet respect voor de omgeving en de eigenheid ervan blijken. 

In het oosten van het park- en groengebied (artikel 6) sluit de doorgang voor langzaam verkeer aan op de 
voetgangers- en fietsweg (artikel 9), die de verbinding maakt voor langzaam verkeer met Prins Boudewijnlaan. 

In het noorden van het plangebied dient de doorgang voor langzaam verkeer in de zone strook voor vrijstaande 
bebouwing (artikel 2) aan te sluiten op het tracé toekomstige straat (artikel 10) in de woonprojectzone 1 (artikel 4).  

Het pijlsymbool dat de doorsteek voor langzaam 

verkeer symboliseert, geeft weer welke gebieden met 

elkaar verbonden moeten worden. De exacte 

inplanting wordt ter plaatse op het terrein en in 

samenspraak met de vergunningverlenende overheid 

bepaald. 
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Bijlage - streekeigen beplanting 
Zie: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/plant-wijzer.html 
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