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1. Algemene bepalingen 
 
 

1.1 Ruimtelijke Uitgangspunten 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Er wordt een wooncluster met een stedelijke woondichtheid ontwikkeld 
die aansluit bij de residentiële bebouwing in de directe omgeving.  
Harmonisch geheel: blijk geven van harmonie, goed in onderlinge 
overeenstemming zijn qua voorkomen en verschijningsvorm. 
 
 
Binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening 
kleinstedelijk gebied Bilzen” met MB van 10 juli 2012 en gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012 vormt de verkaveling onderdeel 
van het stedelijk woongebied (art.2.1) binnen het verordenend grafisch 
plan –deelplan 2 geïntegreerd stedelijk project Nieuwe Stationswijk 
 
De  ontsluiting van de verkaveling voor gemotoriseerd verkeer gebeurt in 
de eerste fase via de Meremweg. Een secundaire ontsluitingsweg voor 
gemotoriseerd verkeer enkel voor het oostelijk plein wordt in de eerste 
fase voorzien aan de Nieuwstraat. Gekoppeld aan de realisatie van de 
2de fase binnen voorliggende verkaveling wordt de ontsluiting voor 
gemotoriseerd richting Oude Tongersestraat gerealiseerd via een aparte 
aanvraag .  
 
 
 
 
 
 

De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun 
ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, 
terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en materiaalkeuze 
een harmonisch geheel moeten vormen met de karakteristieke 
landschappelijke en ruimtelijke context van de directe omgeving.  
 
De stedenbouwkundige voorschriften van art. 2.1: stedelijk woongebied 
van het verordenend grafisch plan –deelplan 2 geïntegreerd stedelijk 
project Nieuwe Stationswijk van het PRUP Afbakening KSG Bilzen zijn van 
toepassing.  
  
 
De zone wordt in minimum 2 fasen ontwikkeld. Elke fase moet min. 1 ha 
bedragen en een gemiddelde woondichtheid van min. 25 won/ha hebben. 
De ontwikkeling van de eerste fase is beperkt tot maximaal de helft van de 
volledige oppervlakte binnen het stedelijk woongebied (art 2.1) van het 
PRUP.  De eerste fase betreft 86 bebouwbare loten al dan niet bestaande 
uit a en b. Het betreft de loten 1a tem 8, de loten 10 tem 7, de loten 73 tem 
88 en lot 90 op het bijgevoegd verkavelingsplan.  
De tweede fase betreft 61 bebouwbare loten al dan niet bestaande uit een 
samengesteld lot a en b. Het betreft de loten 90, 92 tem 100 en 102 tem 
152 op het verkavelingsplan.   
 
 
 
Binnen de kavel streeft men naar een optimale benutting van de ruimte, 
waarbij een minimale oppervlakte wordt ingenomen voor bebouwing en 
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In terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, vormgeving en 
materiaalkeuze wordt een verankering met de bestaande structuur in de 
directe omgeving vooropgesteld.  
 
Door de inplanting van het bouwvolume binnen het bouwkader wordt 
naar een maximaal gebruik van de kavel als private buitenruimte 
gestreefd. 

verharding. Hierbij wordt uitgegaan van het bestaand reliëf, de oriëntatie, 
de situering tov. de belendende percelen en een voldoende afstand van de 
belendende bouwvolumes. 
 
 

 

 

1.2 Architecturale uitgangspunten 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Architecturale uitstraling  

Er wordt gestreefd naar een hedendaagse (in de betekenis van 
eigentijdse, actueel en van deze tijd) en kwaliteitsvolle architectuur. 
Buitenlandse villastijl, fermette, pastorie en andere historiserende 
bouwstijlen worden niet toegelaten. Bij de inplanting, de vormgeving, 
maatvoering en materiaalkeuze dient niet enkel rekening gehouden te 
worden met het eigen perceel, maar dient men tevens te zorgen voor 
een kwalitatieve relatie met het openbaar domein en de omliggende 
kavels en/of woningen. 
De normale lichtinval, bezonning en privacy van alle woningen is 
cruciaal en dient ten allen tijde gegarandeerd te worden. 
Bij de inplanting van het hoofdgebouw moet zoveel mogelijk rekening 
gehouden worden met: 
- de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke structuur. Er moet gestreefd 

worden naar het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
van het openbaar domein, van de omliggende percelen en van het 
eigen perceel; 

- optimale integratie van de nieuwe gebouwen in hun ruimtelijke 
omgeving (dichtheid, terreinbezetting, inplanting, terreinaanleg, 

De architecturale uitwerking dient hedendaags te zijn en moet op een 
eigentijdse, kwaliteitsvolle manier de ruimtelijke integratie realiseren met 
de bestaande bebouwing binnen de verkaveling en de bestaande 
bebouwing in de directe omgeving (qua vorm, structuur, afmetingen, 
verdeling van gevelvlakken, volume, materiaal, …). 
 
 
Tevens moeten de inplanting, vormgeving, maatvoering, materiaalkeuze, 
enz. niet alleen bepaald worden, rekening houdend met de eigen 
bouwkavel, maar moet er in de eerste plaats ook gezorgd worden voor 
een kwaliteitsvolle relatie met: 
- het openbaar domein door inplanting, de buitenaanleg, enz.; 
- de omliggende kavels door het garanderen van normale lichtinval, 

bezonning en privacy, enz. (vooral wat betreft de inplanting van de 
tweede bouwlaag, het voorzien van terrassen op de verdieping, enz.); 

- de andere woningen van het bouwvolume in geval van geschakelde 
bebouwing. 
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vormgeving en materiaalkeuze moeten een harmonisch geheel 
vormen). 

 
Door het gabarit van het hoofdgebouw van de eerstbouwende verplicht 
op te leggen voor degene die er tegen aan bouwt wordt er naar een 
sterk ruimtelijk samenhangend geheel gestreefd. 
Bij de projectzones, die door projectontwikkeling worden gerealiseerd en  
waarbij een geschakelde reeks als één stedenbouwkundig en 
architecturaal samenhangend geheel wordt ontworpen en als één 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt vergund kan hiervan 
afgeweken worden in zoverre de architecturale en ruimtelijke 
samenhang wordt aangetoond dmv een bij de stedenbouwkundige 
vergunning gevoegde toelichtende nota.  
 
Bij verbouwingen en uitbreidingen aan de bestaande volumes wordt dan 
ook bijzondere aandacht besteed aan de architecturale aansluiting in 
zowel vormgeving als materialisatie.  
 
Door bij iedere bouwaanvraag ook de gevels van de belendende buren 
mee uit te tekenen in gevelgeleding, materiaalgebruik en volumeopbouw 
wordt inzicht gegeven in de architecturale samenhang naar de 
vergunning verlenende overheid. 

 
 
Ingeval van geschakelde bouwvormen dient het gabarit van het 
hoofdgebouw (naar dakvorm, kroonlijsthoogte en dakhelling) van de 
eerst bouwende verplicht gevolgd te worden thv de mandelige muur. 
Indien het geheel van geschakelde bebouwing als één 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt vergund kan hiervan 
afgeweken worden indien de ruimtelijke en architecturale samenhang 
wordt aangetoond.   
 
 
 
 
 
Bij verbouwingen of uitbreidingen aan de gebouwen wordt de bestaande 
architecturale verschijningsvorm en het materiaalgebruik maximaal 
gerespecteerd.  
 
Bij iedere bouwaanvraag dient het gevelaanzicht en de materialisatie 
van het hoofdgebouw op het eigen kavel en op de linker en/of rechter 
belendende kavel op de plannen aangegeven te worden zodat de 
architecturale samenhang naar de directe omgeving kan worden 
afgelezen. 

 Zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv parkeren op eigen terrein  

Deze zone voor terugspringende maaiveldniveau wordt ingegeven om 
het parkeren maximaal op eigen terrein op te lossen wordt steeds over 
een breedte van minstens 3m50 thv de toegang tot de inpandige 
autobergplaats op maaiveld teruggesprongen met de voorgevelbouwlijn 
tot op minstens 5m00 tov de rooilijn zodat het mogelijk is om op de oprit 
steeds een extra parkeerplaats op eigen terrein ter beschikking te 
hebben zodat het parkeren maximaal op eigen terrein wordt opgelost en 
niet afgewenteld wordt op het openbaar domein.   

Binnen de zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv parkeren op 
eigen terrein wordt ifv het maximaal oplossen van het parkeren voor 
bewoners op eigen terrein, over een breedte van minstens 3,5 m thv de 
toegang tot de inpandige autostaanplaats minstens 5m00 tov de rooilijn 
niet bebouwd op maaiveldniveau. Binnen deze zone kan op verdiep in 
uitkraging gebouwd worden of mag tot op de voorgevelbouwlijn gebouwd 
worden op voorwaarde dat aangetoond wordt dat het bewonersparkeren 
volledig op eigen terrein wordt opgelost.   



Stad Bilzen  -   Verkaveling “Bivelenhof”          GS - 070130 - 73 

GEOSTED bvba      6 

Vooral in de verkaveling Meerheim en in de Meremweg wordt door 
bewoners geparkeerd op het openbaar domein waardoor het autoblik 
dominant aanwezig is in het straatbeeld. Binnen voorliggende 
verkaveling wordt getracht om hier een oplossing voor de bieden.   
Binnen het bouwkader kan op verdiep over de volledige breedte 
gebouwd worden op de voorgevelbouwlijn. 

 
Het betreft een extra voorschrift dat van toepassing is voor de 
bebouwing op de loten 4 tem 8, 10 tem 23, 43, 55 tem 70a, 73 tem 83 
voor de 1ste fase en voor de bebouwing op de loten 92 tem 97 a, 113 tem 
152 voor de 2e fase.  

 Zonnepanelen  

De zonnepanelen worden als geïntegreerd onderdeel van het dakvlak 
aangebracht; daar waar mogelijk wordt de geleding van de panelen 
ondersteunt in de gevelgeleding van de gevelopbouw.   
 
 

Zonnepanelen zijn toegelaten in zoverre ze een geïntegreerd onderdeel 
vormen van het dakvlak bij hellende daken of niet boven de dakrand 
uitkomen bij platte daken. 
Schotelantennes worden niet toegelaten indien ze zichtbaar zijn vanuit 
het openbaar domein. 

 Materiaalgebruik  

Voor de materialisering worden voorschriften opgesteld om de 
samenhang naar materiaalgebruik met de rest van de woonontwikkeling 
in de verkaveling te garanderen. 
Een bouwkundig geheel betreft een cluster van volumes die 
architecturaal en ruimtelijke nauw samen horen: ze behoren tot een 
zelfde complex of gebouwen geheel, zijn ontworpen in een zelfde korte 
tijdsspanne of werden als architecturaal of stedenbouwkundig geheel 
ontworpen door éénzelfde ontwerper.  
Door de gevels op en tegen de perceelsgrenzen in dezelfde of passende 
volwaardige gevelmaterialen af te werken dan de overige gevels wordt 
er steeds een afgewerkt architecturaal geheel bekomen.  
 
 
 
 
 
 
 

Alle constructies, zowel van hoofd- als bijgebouwen moeten worden 
opgetrokken uit materialen die qua duurzaamheid en uitzicht 
verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en 
bovendien moeten ze binnen de eigen kavel een bouwkundig geheel 
vormen.  
Alle buitengevels en overige zichtbare geveldelen van het gebouw 
dienen uitgevoerd te worden in dezelfde volwaardige gevelmaterialen als 
de voorgevel en/of ander duurzaam gevelmateriaal. Minstens 70% van 
de geveloppervlakten wordt uitgevoerd in baksteen; de andere 
materialen dienen ondergeschikt te zijn aan baksteen mits de 
kleurschakering wordt afgestemd op de gebouwenrealisatie binnen de 
verkaveling. Het gebruik van nabootsende materialen is niet toegestaan. 
 
De gebruikte dakbedekking, het buitenschrijnwerk en de beglazing zijn 
esthetisch verantwoord en in harmonie met de gebruikte materialen in de 
omgeving. De keuze van het dakmateriaal zal voor éénzelfde 
bouwkundig geheel of binnen één projectzone steeds in harmonie zijn.   
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De afwerking door de aanbouwende van de blinde gevels op de 
perceelsgrens maakt dat ook bij uitbreidingen aan de woningen steeds 
een volwaardig afgewerkte gevel op de perceelsgrens aanwezig is. Het 
materiaalgebruik van de woning wordt consequent doorgetrokken tenzij 
er andere afspraken tussen de belendende eigenaars onderling 
schriftelijk worden vastgelegd. 
 
 
 

Het dakmateriaal voor platte daken wordt waterdichting met grind of 
groendaken toegelaten; voor hellende daken wordt gekozen voor 
pannen of leien (natuur- of kunstleien). 
Zichtbaar blijvende gevels worden afgewerkt door de aanbouwende, met 
materialen gelijkwaardig aan deze van het hoofdgebouw.  
Tijdelijke wachtgevels worden afgewerkt in harmonie met de gebruikte 
gevelmaterialen. Dit kan in een zelfde materiaal zijn als de voorgevel of 
in een ander duurzaam en waterdicht gevelmateriaal dat een 
verantwoord architectonisch geheel vormt  met de totaliteit van het 
bouwvolume. 
 
Bij verbouwingen en beperkte uitbreidingen dienen zowel de 
gevelmaterialen als het buitenschrijnwerk van het initiële hoofdvolume 
integraal doorgetrokken te worden. 

Door de samenstelling van een genuanceerd materialenpallet door de 
leidinggevende projectarchitect binnen iedere projectzone wordt de 
volledige materialisering van de bouwvolumes onderling op elkaar 
afgestemd en wordt er naar een groter samenhangend architecturaal 
geheel gestreefd.  
Het geeft de mogelijkheid om binnen het samengestelde 
architectenteam een zekere architecturale en ruimtelijke samenhang te 
creëren waarbij voldoende verscheidenheid en individualiteit per 
wooneenheid wordt behouden maar toch een sterke ruimtelijke en 
architecturale samenhang wordt verzekerd.   

Per projectzone (P1, P2, P3, P4,….) wordt het materiaalgebruik in 
onderling overleg binnen de volledige projectzone op elkaar afgestemd. 
Op basis van een eerste voorontwerp met een 3D simulatie van alle 
bouwvolumes binnen één projectzone wordt door de toegewezen 
leidinggevende architect/stedenbouwkundige een genuanceerd 
materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone 
alvorens in overleg te gaan met de bevoegde vergunningverlenende 
instantie.    

 
 

Bijgebouwen moeten qua vorm en afwerking een architecturaal onderdeel 
vormen met het hoofdgebouw. Ze bestaan maximaal uit één bouwlaag. 
 

De constructies in de zone voor achtertuinen worden maximaal 
ondergebracht in één volume. Het terrein mag niet versnipperd worden 
door een groot aantal constructies die onderling geen enkele samenhang 
vertonen. In geval van meerdere constructies dient de onderlinge 
ruimtelijke en architecturale samenhang te worden aangetoond. 

Kleinere constructies zoals een kippenhok, een hondenhok, een 
tuinhuisje, een berging enz. kunnen in andere materialen (vb. duurzaam 
hout) en andere vormen dan het hoofdgebouw toegestaan worden op 
voorwaarde dat ze steeds een duurzaam en afgewerkt geheel vormen. 
Metalen constructies worden niet toegelaten.  
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Door het niet grondgebonden karakter van het merendeel van de 
wooneenheden bij meergezinswoningen is het stallen van fietsen op 
verdiep niet evident en geeft dit vaak problemen in de liften. Vanuit dit 
standpunt wordt in de ondergrondse parking of op het gelijkvloers een 
ruimte voorzien waar op zijn minst 1 fiets per wooneenheid kan gestald kan 
worden. Het selectief bergen van afvalstoffen is vaak ook een probleem 
per wooneenheid en wordt dan ook verplicht bij meergezinswoningen. Zo 
wordt op een duurzame manier in de vorm van beperkte collectiviteit 
aandacht geschonken aan het milieu.  

Bergingen 
- Iedere meergezinswoning dient te beschikken over een gesloten 

bergruimte van min. 4 m² welke voldoende verlucht is en bestemd 
voor het stallen van minimaal 1 fiets/woongelegenheid en het selectief 
bergen van afvalstoffen.  

- De berging moet gemakkelijk toegang geven tot het openbaar domein 
d.w.z. zonder door woon- of bureelgedeelten van het gebouw te gaan. 
De vrije breedte van de toegang tot de berging dient min. 90 cm te 
zijn.   

 
1.3 Bestemming 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Hoofdbestemming  

Door de ligging van het plangebied in een residentiële omgeving wordt 
het wonen hier als hoofdbestemming vooropgesteld.   
 
Voor de definitie van zorgwonen wordt verwezen naar Artikel 4.1.1. van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
 
 
Lot 90 betreft een projectzone die in functie van de realisatie van een 
sociale last van min. 10% wordt ontwikkeld door een sociale 
woningbouwmaatschappij zoals overeengekomen met de stad Bilzen.  
Lot 74 wordt voorzien voor de inpassing van openbaar nutinfrastructuur 
ifv gans de verkaveling.  
De bestemming in fase 2 kan pas gerealiseerd worden na 1 januari 
2017. 

Wonen.  
De hoofdbestemming beslaat minimaal 70% van de netto-
vloeroppervlakte per perceel.  
Een zorgwoning wordt toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van 
de hoofdwoning en deze de verschijningsvorm aan de straatzijde niet 
negatief beïnvloeden. Dit moet dan ook ondubbelzinnig blijken uit de 
opbouw van de woning. 
Binnen fase 1 zijn op de loten 1a tem 8, 10 tem 35, 37 tem 41, 44 tem 
71, 73 tem 87 zijn enkel grondgebonden woningen toegelaten.  
Op de loten 36, 42, 43 en 88 zijn gestapelde meergezinswoningen 
toegelaten.  
  
Op lot 72 is de zone voor openbaar nut van toepassing.  
 
In de 2de fase zijn op de loten 92 tem 100, 102 tem 106, 108 tem 152  
enkel grondgebonden woningen toegelaten.  
Op de loten 90 en 107 zijn gestapelde meergezinswoningen toegelaten.  
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 Nevenbestemming 

Gelet op de omgeving en het nagestreefde residentiële karakter wordt 
een nevenbestemming voor max. 30% van de nettovloeroppervlakte per 
perceel toegelaten.    
 
 
 
 
In functie van het nagestreefde residentiële karakter wordt enkel langs 
de Nieuwstraat direct aansluitend aan het spoorwegperron de 
mogelijkheid gelaten om kleinhandel en horeca te voorzien op het 
gelijkvloers.  

Vrije beroepen als nevenbestemming zijn toegelaten, tenzij anders 
bepaald in de bijzondere bepalingen.  
 
Nevenbestemmingen kunnen enkel op het gelijkvloers en mogen niet 
hinderlijk zijn voor de woonfunctie. De nevenbestemming beslaat 
maximaal 30% van de nettovloeroppervlakte per perceel tenzij anders 
bepaald in de bijzondere bepalingen. 
Kleinhandel, kantoren, diensten of horeca worden enkel toegelaten 
binnen de projectzone op lot 88 aan de zijde van de Nieuwstraat.  
Eender welke productieactiviteit wordt niet toegestaan.   

 
Zone voor voortuinen  

 
Representatieve overgang tussen het openbaar domein en de 
voorgevel. Parkeren ifv bewonersparkeren op eigen terrein.  
Zone voor achtertuinen 

 
Private buitenruimte.  
Zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen  

 
Niet bebouwbare semi-openbare parkaanleg met landschappelijk 
geïntegreerde ruimte voor bewoners- en bezoekersparkeren en 
gemeenschapsvoorzieningen voor de bewoners van het desbetreffende 
lot.  

 

1.4 Inplanting  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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  Relatie met de bestaande ruimtelijke structuur  

De inplanting dient te gebeuren binnen de grafisch aangeduide zone voor 
hoofdgebouwen op de bouwlijn. 
Het bouwvolume moet dermate geconcipieerd en opgebouwd worden 
dat de woonkwaliteit en privacy van de wooneenheden binnen de 
verkaveling gegarandeerd wordt.  
 
 
Op vraag van de stad Bilzen wordt het bewonersparkeren maximaal 
voorzien op eigen terrein. In functie hiervan wordt vooropgesteld dat 
over een breedte van minstens 3m50 de voorgevel op maaiveld 
minstens op 5m00 van de rooilijn is gesitueerd zodat op deze ruimte 
minstens 1 parkeerplaats kan ingericht worden.  
 
Daar het terrein vrij vlak is en de binding tussen het maaiveldniveau en 
het vloerpeil van het gelijkvloers zo direct mogelijk moet blijven wordt 
vooropgesteld dat het vloerpeil niet hoger dan 0m40 tov de as van de 
voorliggende weg is gesitueerd.  
 
Men dient er van uit te gaan dat aan het bestaande maaiveld zo weinig 
mogelijk wordt veranderd en dat het peil van het gelijkvloers van de woning 
t.o.v. dit maaiveld tot een minimum beperkt wordt. 

Bij de inplanting van de gebouwen moet zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden met de kwaliteit van de bestaande ruimtelijke 
structuur. Er moet tevens gestreefd worden naar het behoud en de 
verbetering van de woonkwaliteit van de wooneenheden binnen de 
verkaveling.  
De inplanting dient te gebeuren binnen de bouwkaders en voor min. 1/3 
van de voorgevelbreedte op de voorgevelbouwlijn.  
 
Ter hoogte van de zone voor terugspringende maaiveldniveau ifv 
parkeren op eigen terrein dient minstens over een breedte van 3m50 op 
maaiveldniveau de voorgevel op minstens 5m00 van de rooilijn 
gesitueerd te zijn om het bewonersparkeren volledig op eigen terrein te 
kunnen oplossen.  
 
Het vloerpeil van het gelijkvloers (of 0-pas) bevindt zich op max. 0m40 
boven het peil van de as van de voorliggende weg, met uitzondering van 
de gebouwen in de zone voor hoofdgebouw –type 7 (meergezinswoningen) 
art. 2.7 en de gebouwen in de projectzone (art. 2.8).  
.  
Wanneer het terrein (maaiveld) meer dan 0m40 hoger of lager ligt dan het 
peil van de as van de voorliggende weg, dienen bijzondere maatregelen 
genomen te worden opdat de inplanting van de constructie, qua 
hoogteligging, op een esthetische en stedenbouwkundig verantwoorde 
manier gebeurt ten opzichte van het straatbeeld in het algemeen.  

 Bouwen op de perceelsgrens 

De constructies in de achtertuinzone zijn nooit hoger dan 3m50 tenzij in 
de bijzondere bepalingen een afwijking wordt toegestaan. 
 
 

De plaatsing van constructies op of tegen de perceelsgrens is enkel 
toegelaten binnen de zone voor hoofdgebouw/projectzone en de zone 
voor bijgebouwen.  
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Bij het eventueel overbouwen van een muur over de perceelsgrens 
wordt steeds een staat van bevinding van de bestaande toestand 
opgemaakt voor aanvang van de werken. De aansluiting op de 
bestaande dakafwerking en gevels gebeurt volledig op kosten van de 
overbouwende.    

In de zone voor achtertuinen worden constructies op minstens 1m00 van 
de perceelsgrens geplaatst of gekoppeld aan een reeds bestaande 
constructie. Mits getekend akkoord van de aanpalende eigenaar 
kunnen constructies binnen de zone voor achtertuinen op de 
gemeenschappelijke perceelsgrens gebouwd worden.   
De volumes die getekend zijn tegen een perceelsgrens worden steeds 
gerealiseerd op eigen terrein in dezelfde gevelmaterialen als de overige 
gevels.  
 
Het overbouwen van een muur over de perceelsgrens is enkel 
toegestaan bij halfopen en geschakelde bebouwingen en mits getekend 
akkoord van de aanpalende eigenaar. 
 
 

 

1.5 Terreinaanleg  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Afsluitingen  

De groene afsluitingen ondersteunen de belevingswaarde op het eigen 
kavel en het belendende kavel, versterken het groen als drager voor de 
verkaveling en bewerkstelligen een landschappelijke verankering met 
het parkgebied. 

 

 

Volgende afsluitingen zijn toegelaten: 
vegetatieve afsluitingen: streekeigen hagen en draad met palen en 
klimop begroeiing:  

Carpinus Betulus   Crataegus Mongyna 

  

Alle afsluitingen tussen percelen of naar het openbaar domein worden 
enkel gerealiseerd in streekeigen groenelementen (hagen, streekeigen 
beplanting,….) met een snoeihoogte van max. 2m20 of een draadafsluiting 
met klimop met een hoogte van max. 2m00 tenzij anders bepaald in de 
bijzondere bepalingen. 
Bij specifieke ruimtelijke situaties of omwille van de verkeersveiligheid 
kunnen steeds beperkingen in hoogte worden opgelegd.  
 
In de zone voor voortuinen zijn enkel vegetatieve afsluitingen toegelaten 
met een hoogte van max.1m20, tenzij in de bijzondere bepalingen anders 
bepaald is of wanneer op het verkavelingsplan hier een zone voor 
voortuinen met specifieke voorschriften van toepassing is.  
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niet – vegetatieve afsluitingen:  
- draad met metalen palen zonder klimop begroeiing kunnen als 

afscherming enkel toegelaten worden achter de voorgevelbouwlijn 
zodat er geen visuele obstakels ontstaan vanuit het openbaar domein 
maar wel voldoende privacy kan gerealiseerd worden tussen de 
woningen onderling .  

- een muur in metselwerk wordt toegelaten bij geschakelde woningen 
of op de perceelsgrens tot max. 4 m achter de achtergevelbouwlijn 
om zo voldoende privacy op het terras in de achtertuin te verzekeren 
bij geschakelde woningen aansluitend aan de woning/leefruimten.  

In de zone voor voortuinen met specifieke voorschriften, op de loten 8, 
10, 17, 18, 23, 44, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 61, 62, 70a, 71, 73, 75, 76a, 79a, 
80, 83 en 84 in de eerste fase en de loten 102, 113, 118, 119, 128, 146 en 
147 in de tweede fase, is het mogelijk om hogere vegetatieve beplanting in 
de vorm van hagen van max. 2m20 toe te laten of muren van max. 2m20 in 
dezelfde materialisatie als het hoofdgebouw te bouwen, om de privacy op 
de individuele kavels te verzekeren vanuit het openbaar domein of het 
meest publieke deel van de aangrenzende private kavels en gelijktijdig een 
zekere ruimtelijke samenhang in het openbaar domein te bewerkstelligen. 
 
Binnen de zone voor groenafscherming, op de loten 13 tem 21, de loten 
24 tem 30, lot 31, 35, 37 en 41 in de eerste fase en op de loten 102 tem 
106, de loten 108 tem 112, lot 127, 138, 139, en de loten 147 tem 152 in 
de tweede fase wordt door de verkavelaar een streekeigen haag 
aangeplant met een snoeihoogte van min. 1m80 en max. 2m20 om de 
privacy op het eigen kavel te verzekeren en gelijktijdig de overgang naar 
het parkgebied en de publieke ruimte een sterkere ruimtelijk-
landschappelijke samenhang te geven.      
 
Niet-vegetatieve afsluitingen in de vorm van draadafsluiting kunnen enkel 
toegestaan worden vanaf de voorgevellijn.  
Een muur in metselwerk kan enkel over max. de eerste 4 m achter de 
achtergevel toegelaten worden om de privacy te garanderen of ter 
vervanging van het bijgebouw indien deze naar vormgeving en 
materiaalgebruik een architecturaal, conceptueel en/of fysiek geheel 
vormt met het hoofdgebouw. 
Houten panelen in een duurzame houtsoort indien niet zichtbaar vanaf 
de openbare weg en in functie van de vrijwaring van de onderlinge 
privacy. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.arborix.be/sites/default/files/carpinus_betulus_0.jpg&imgrefurl=http://www.arborix.be/haagbeuk-promotie-carpinus-betulus-haagbeuk-haagplanten&h=480&w=640&tbnid=Q1ptkQkYlIWyVM:&zoom=1&docid=faAqO419muJBBM&ei=CXYlVb_kD8b3apmOgKgB&tbm=isch&ved=0CFgQMygeMB4
http://www.google.be/imgres?imgurl=https://davisla.files.wordpress.com/2011/04/creatgus-monogyna1.jpg&imgrefurl=https://davisla.wordpress.com/category/crataegus-monogyna/&h=2000&w=3008&tbnid=ljn3Bm-x16HYLM:&zoom=1&docid=Q4yBo8WL1MPSZM&ei=2nYlVaDWDcLgaLWxgdAE&tbm=isch&ved=0CEYQMygRMBE
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 Reliëf 

De overgang naar de belendende percelen dient op een natuurlijke of 
landschappelijk geïntegreerde manier te gebeuren en dient aangetoond 
te worden door de opmaak van een bij de bouwvergunning gevoegd 
tuinplan. Er mogen onder geen beding lasten afgewenteld worden op 
belendende percelen.  

Reliëfwijzigingen worden tot een minimum beperkt en zijn enkel toegelaten 
om de integratie van het  gebouw in het bestaande terrein ruimtelijk 
mogelijk te maken voor zover ze in hun directe omgeving verantwoord zijn 
en mits grondverzet en wateroverlast op eigen terrein worden opgevangen.  

 Beplanting 

 Teneinde een landschappelijke overgang naar de centraal gelegen zone 
voor parkgebied te bewerkstelligen, sluit de beplanting op het privaat of 
semi-openbaar domein grenzend aan het parkgebied dat ingelijfd wordt 
bij openbaar domein hier landschappelijk op aan. 
Onderstaande lijst geldt als leidraad voor de toe te passen bomen: 
Kleine bomen: Amelanchier arborea ‘Robin Hill’, acer pseudoplatanus 
'brilliantissimum', Amelanchier laevis ‘Ballerina’, Malus ‘Adams’, Malus 
‘Almey’, Malus ‘ White Angel’, Prunus subhirtella ‘Dahlem’, Prunus 
‘Pandora’,… 

 
Parkeren 

Parkeerplaats is een verzamelnaam voor autobergplaatsen en 
standplaatsen.  
Autobergplaats: een gesloten garage of open plaats in een overdekte 
ruimte, die daartoe speciaal is aangelegd en uitgerust (vb. garage of 
carport).  
Standplaats: elk terrein dat specifiek is aangelegd voor het plaatsen van 
een voertuig. 

Bewonersparkeren ééngezinswoning: 
- Voor elke woning dient minstens 1 autobergplaats en 1 

autostandplaats voorzien te worden op het eigen perceel.  
- Voor een ééngezinswoning in open bebouwing geldt te verplichting 

dat de autobergplaats(en) onafhankelijk van elkaar moeten kunnen 
functioneren. 

- Indien naast wonen nog andere bestemmingen op het perceel 
aanwezig zijn dan moet in functie van de aard en de omvang van 
deze bestemming het aantal parkeerplaatsen aangepast te worden.  

- In functie van de inpassing van een vrij beroep wordt per 50 m² 
oppervlakte voor een vrij beroep minstens 1 parkeerplaats extra op 
eigen terrein voorzien.  
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- De parkeerplaatsen blijven steeds behoren bij de functie waarvoor 
ze aangelegd werden en mogen derhalve niet apart verkocht 
worden.  

Bewonersparkeren meergezinswoningen: 
- Voor elke woongelegenheid dient er minimum 1,3 parkeerplaatsen 

gerealiseerd te worden op het eigen kavel waarbij elke 
woongelegenheid over minstens één autobergplaats beschikt.  

- Voor een meergezinswoning vanaf 5 woongelegenheden dienen de 
autobergplaatsen verplicht ondergronds voorzien te worden of als 
autobergplaats in de gelijkvloers verdieping. Bij parkeren in de 
gelijkvloerse bouwlaag  moet deze architecturaal volwaardig 
uitgewerkt zijn zoals de bouwlagen dit een woonfunctie hebben.  

- Indien naast wonen nog andere bestemmingen op het perceel 
aanwezig zijn dan moet in functie van de aard en omvang van deze 
bestemming het aantal parkeerplaatsen aangepast worden.  

- In functie van de inpassing van een vrij beroep wordt minstens per 
50 m² oppervlakte voor een vrij beroep 1 parkeerplaats extra op 
eigen terrein voorzien.  

- De parkeerplaatsen blijven steeds behoren bij de functie waarvoor 
ze aangelegd werden en mogen derhalve niet apart verkocht 
worden.   

 
Bezoekersparkeren 
- Per 2 wooneenheden moet bijkomend één parkeerplaats voor 

bezoekers voorzien worden. De bezoekersparkings dienen 
ruimtelijk geïntegreerd te worden in het domein dat later 
overgedragen wordt naar het openbaar domein. Voor de 
meergezinswoningen mogen deze ook gerealiseerd worden op het 
eigen kavel voor zover ze vrij toegankelijk zijn vanaf het openbaar 
domein en ingepast worden in de groene omgeving.  
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Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten volgende 
gegevens bijgevoegd worden:  
- Een nota waaruit blijkt dat aan het vereiste aantal parkeerplaatsen 

is voldaan.  
- Een aanduiding op een grondplan van de genummerde 

parkeerplaatsen, de afmetingen van de parkeerplaatsen, eventuele 
hellingsgraad en hellingslengte en de toegangen met  hun 
afmetingen.  

 
Inritten 

Ondergronds parkeren bij de grondgebonden woningen wordt enkel 
toegelaten indien deze gekoppeld en gebouwd worden als 1 
samenhangend geheel waardoor slechts 1 in- en uitrit de inname ruimte 
nodig om naar de ondergrondse parking te gaan tot een minimum 
beperkt blijft. De inritten tot de ondergrondse parkeerplaatsen van deze 
geschakelde woningen of  meergezinswoningen worden in het volume 
opgelost.  

Inritten voor garages of parkeerterreinen moeten tot een minimum 
beperkt worden, zowel in de lengte (door de inplanting van de garages 
zover mogelijk vooraan op het terrein), als in de breedte. Ondergrondse 
garages worden bij de grondgebonden woningen niet toegelaten tenzij 
gekoppeld en gebouwd als 1 samenhangend geheel vanaf min. 5 
wooneenheden. Bij de meergezinswoningen met meer dan 5 
we/meergezinswoning wordt max. één in-/uitrit per meergezinswoning 
toegelaten.  

 
1.6 Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Ter plaatse van de aansluiting naar de RWA-riolering wordt het verplicht 
een terugslagklep te plaatsen. 

 Verordening  

De Vlaamse Regering keurde op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater definitief goed. Deze verordening vervangt de 
verordening van 1 oktober 2004 en is een aanzienlijke verstrenging 
ervan. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd op 5 juli 
2013 en latere wijzigingen, inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater is van toepassing. 
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1.7 Realisatie van projectzone 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

De inrichtingsstudie per projectzone wordt in de voorontwerpfase aan de 
vergunningverlenende overheid voorgelegd omdat deze los van de 
bouwaanvraag moet kunnen beoordeeld worden.  
De inrichtingsstudie per projectzone bestaat uit:  

• een 3D simulatie van alle bouwvolumes binnen de projectzone 
waarbij de ruimtelijke en architecturale samenhang wordt 
aangetoond, niet enkel naar volumewerking maar ook naar 
gevelcompositie en materialisatie.  

• een genuanceerd materialenpallet van de volledige 
materialisering per projectzone samengesteld door een 
leidinggevende projectarchitect of stedenbouwkundige waaruit de 
nuancering en samenhang in materiaalgebruik wordt aangetoond.  

• samengestelde grondplannen en gevelaanzichten van de 
geschakelde volumes waarin de onderlinge samenhang wordt 
getoond en inzicht wordt gegeven in de manier waarop een 
verantwoorde aansluiting thv de mandelige muur  wordt voorzien en 
op welke wijze de privacy naar belendende wordt verzekerd.  

• onderlinge aansluitingen thv de mandelige muur worden in 
samenhang met een meer gedetailleerde 3D simulatie hierdoor 
inzichtelijker gemaakt.  

• de aftoetsing van het ontwerp aan de verkavelingsvoorschriften 
van de betreffende projectzone met aanduiding en motivering van 
mogelijke afwijkingen (conform de VCRO kan niet worden afgeweken 
van bestemming, aantal bouwlagen, V/T en B/T). 

• inzicht geven in de wijze waarop aangesloten wordt op reeds 
vergunde en gerealiseerde aangrenzende projectzones en de 
wijze waarop een visuele en functionele interactie wordt gegaan 
met het reeds gerealiseerde openbaar domein (wegenis en 
park).  

Bij vergunningsaanvragen van de projectzones (P1, P2, P3, P4, ….., 
P12a, P12b) wordt per projectzone in de voorontwerpfase een 
inrichtingsstudie van gans de projectzone gevoegd om de onderlinge 
ruimtelijke en architecturale samenhang aan te tonen. Deze 
inrichtingsstudie wordt op voorhand voorgelegd aan de 
vergunningverlenende overheid in een vooroverleg.    
 
De projectzones worden steeds als één geheel ontworpen door één of 
meerdere architecten onder leiding van een leidinggevende 
projectarchitect of stedenbouwkundige en als één stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag ingediend.  
FASE 1 
Projectzone 1 betreft een totaal ontwerp voor de loten 55 tem 70a en de 
loten 73 tem 87. Hier dient lot 72 ruimtelijk- landschappelijk geïntegreerd 
te worden en dient er een maximale afstemming te gebeuren naar het 
reeds gerealiseerde openbaar domein.  
Projectzone 2 betreft een totaal ontwerp voor de loten 31 tem 42. Hier 
dient een maximale landschappelijke overgang naar het reeds 
gerealiseerde parkgebied te gebeuren.  
Projectzone 3 betreft een ontwerp op basis van een 
architectuurwedstrijd op lot 88. Hier dient specifieke aandacht besteed te 
worden aan de beeldwaarde van de bakenfunctie naar het spoor  en de 
interactie met het reeds gerealiseerde oostelijke plein. 
Projectzone 4 betreft een ontwerp van een meergezinswoning op lot 43. 
Hier dient een maximale landschappelijke overgang/interactie met het 
reeds gerealiseerde parkgebied te worden bewerkstelligd.  
Projectzone 5 betreft een totaal ontwerp voor de loten 44 tem 54. Hier 
dient de ruimtelijke en architecturale samenhang per projectzone 5a, 5b 
en 5c door één architectenbureau te worden ontworpen en 
aangevraagd.   
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• inzicht wordt gegeven in de netto-vloeroppervlakte per 
wooneenheid, het al of niet aanwezig zijn van nevenbestemmingen 
met hun specifieke netto-vloeroppervlakte en de wijze waarop het 
parkeren in functie hiervan ruimtelijk wordt opgelost binnen de 
betreffende projectzone.   

• Bij de projectzones P2, P3, P4, P6, P7 wordt tevens een 
gedetailleerd landschapsontwerp voor de niet bebouwde zone 
binnen de zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen 
of projectzone gevoegd. Dit landschapsontwerp wordt inzichtelijk 
gemaakt door een materialen- en plantenlijst gekoppeld aan 
referentiebeelden van de gebruikte beplanting, verhardingen en 
constructies. Bij het landschapsplan wordt tevens de 
landschappelijke inpassing van parkeren en de naadloze 
landschappelijke overgang naar de reeds gerealiseerde inrichting 
van de zone voor parkgebied en de zone voor wegenis aangetoond.  

  
Het betreft een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in 
het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. Minimaal het materiaalgebruik en de 
verschijningsvorm van de geschakelde gebouwenreeks binnen één en 
dezelfde bestemmingszone wordt aangegeven zodat de onderlinge 
ruimtelijke en architecturale samenhang in zijn verscheidenheid wordt 
aangetoond. 
 
Het betreft verschillende geschakelde woonclusters, meergezins-
woningen in een parkomgeving of een projectzone die omwille van hun 
schakeling of hun ruimtelijke en landschappelijke positionering tov elkaar 
een sterke onderlinge architecturale en materiële samenhang vereisen. 
De verschillende projectzones kunnen onderling verschillen in 
verschijningsvorm en materialiteit.   

 
FASE 2 
Projectzone 6 betreft een totaal ontwerp voor de 2 meergezinswoningen 
op lot 90. Hier dient een maximale landschappelijke overgang/interactie 
met het reeds gerealiseerde parkgebied te worden bewerkstelligd.  
Projectzone 7 betreft een totaal ontwerp op de loten 107 tem 112. Hier 
dient een maximale landschappelijke overgang naar het reeds 
gerealiseerde parkgebied te gebeuren.  
Projectzone 8 betreft een totaal ontwerp op de loten 92 tem 97a.  
Projectzone 9 betreft 3 aan elkaar gerelateerde ontwerpen van 2 
woningen onder één kap op de loten 113 tem 118. Hier dient de 
ruimtelijke en architecturale samenhang per projectzone 9a, 9b en 9c 
telkens door één architectenbureau te worden ontworpen en 
aangevraagd.   
Projectzone 10 betreft 5 aan elkaar gerelateerde ontwerpen van 2 
woningen onder één kap op de loten 119 tem 127. Hier dient de 
ruimtelijke en architecturale samenhang per projectzone 10a, 10b, 10c, 
10d en 10e telkens door één architectenbureau te worden ontworpen en 
aangevraagd.  
Projectzone 11 betreft een totaal ontwerp op de loten 128 tem 138. Het 
betreft een totaal ontwerp voor 11 grondgebonden woningen door één of 
meerdere architecten onder leiding van een projectarchitect.  
Projectzone 12 betreft een totaal ontwerp op de loten 139 tem 152. Het 
betreft een totaal ontwerp van 14 grondgebonden woningen door 
minstens 2 architectenbureaus. Hier dient de ruimtelijke en architecturale 
samenhang per projectzone 12a en 12b telkens door minstens één 
architectenbureau te worden ontworpen en aangevraagd. 
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DEEL 2 : BIJZONDERE BEPALINGEN - FASE 1 
 

Bepalingen voor de bebouwde ruimte  
 

2.1 Zone voor hoofdgebouw – type 1 (loten 3a t.e.m. 8, 12, 13, 18 t.e.m. 23, 71) 

2.1.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het verkaveling en in functie van het 
verzekeren van een maximale woonfunctie wordt enkel een vrij beroep 
als nevenbestemming toegelaten over max. 30% van de volledige netto-
vloeroppervlakte en op voorwaarde dat het bezoekersparkeren à rato 
van 1 pp /50 m² vloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt ingepast op 
eigen terrein.   

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over max. 30% van de 
volledige netto-vloeroppervlakte op voorwaarde dat het 
bezoekersparkeren à rato van 1 pp /50 m² vloeroppervlakte ifv het vrije 
beroep wordt ingepast op eigen terrein. 

2.1.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een open en/of door een bijgebouw geschakelde open bebouwing die 
goed aansluit bij de residentiele open bebouwing aan de zijde van de 
Meremweg en de Pater Damiaanstraat. 

Grondgebonden ééngezinswoning in open of door een bijgebouw 
geschakelde bouwvorm op min. 3m00 van de vrijblijvende laterale 
perceelsgrens.  

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00. 
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 
max. 2 bouwlagen en een hellend of plat dak. De verschijningsvorm in de 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 1’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden door middel van een 
bijgebouw wordt de verschijningsvorm van het bijgebouw bestaande uit 1 
bouwlaag met plat dak naar kroonlijsthoogte en materiaalgebruik in 
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zone voor open bebouwing wordt gekenmerkt door grondgebonden 
woningen met max. 2 bouwlagen waarbij zowel een en plat als hellend 
dak mogelijk is. 
 

architecturale samenhang gebracht met de belendende buur aan de 
mandelige zijde.   
 
Voor de voorschriften mbt de zone voor terugspringend 
maaiveldniveau ifv parkeren op eigen terrein wordt verwezen naar art 
1.2 architecturale uitgangspunten.  

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximale 2 bouwlagen. 
 
Op lot 73 wordt binnen de overdruk kopgebouw een volwaardige 3de 
bouwlaag toegelaten om de toegang tot de verkaveling te accentueren en 
voldoende nettovloeroppervlakte te geven om op maaiveld een vrijberoep 
in te passen.  
 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 6m50 
ten opzichte van de as van voorliggende weg en een nokhoogte van 
maximaal 5m00 boven de dakrand voor hellende daken en max. 7m00 ten 
opzichte van de as van voorliggende weg bij platte daken.  
Binnen de zone voor kopgebouw (lot 71) wordt uitzonderlijk max. 3 
bouwlagen met plat dak onder de dakrand van max. 9m50 ten opzichte 
van de as van voorliggende weg toegelaten.  
Maximale bouwbreedte en maximale bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 

 Daken  
 

 
Een private buitenruimte op verdiep aan de achterzijde wordt niet 
toegelaten in functie van de privacy van de achtertuinen van de 
bebouwde kavels langs de Pater Damiaanstraat en de Meremweg en ifv. 
de oriëntatie. 
De vrijheid tussen plat of hellend dak wordt gelaten ifv de bestaande 
bebouwing in de directe omgeving en om op deze manier een beter 
ruimtelijke aansluiting te krijgen op de reeds bestaande bebouwing langs 
de Meremweg en Pater Damiaanstraat.  

Dakvorm:  
- Dakvorm: Voor het hoofdvolume geldt een plat dak of zadeldak, waarbij 

de dakhelling evenwijdig met de rooilijn komt te liggen voor de loten 3, 
12, 13, 20 en 21 en loodrecht op de rooilijn op de loten 4 tem 8, 18,19, 
22, 23 en 71.  

- De dakhelling bij hellende daken is gesitueerd tussen min. 25° en max. 
45° met een maximale nokhoogte van 4m50 boven de dakrand (voor 
de daken op de bouwvolumes van de loten 12 en 13 wordt uitzonderlijk 
een maximale nokhoogte van 5m00 toegelaten boven de dakrand).  
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 Materiaalgebruik  

De gebouwen op de diverse loten mogen in ruimtelijke en architecturale 
uitstraling met elkaar verschillen.  

 

De gevelmaterialen bestaan uit minstens 70% uit baksteenmaterialen. 
Max. 30% van de gevel mag in ondersteunende volwaardige 
gevelmaterialen die door hun gebruik in de gevelopbouw in 
verschijningsvorm op elkaar zijn afgestemd en de hoofdvolumes als één 
samenhangend architecturaal geheel overkomen. 

 
 

2.2 Zone voor hoofdgebouw – type 2 (loten 24 tem. 30) 

2.2.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering binnen de verkaveling en de grootte van 
de kavels worden, in functie van het verzekeren van een maximale 
woonfunctie, enkel vrije beroepen als nevenbestemming toegelaten over 
max. 30% van de volledige nettovloeroppervlakte en op voorwaarde dat 
het bezoekersparkeren à rato van 1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv 
het vrije beroep wordt ingepast op eigen terrein zodat het parkeren ifv 
het vrije beroep niet wordt afgewenteld op het openbaar domein.  

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over max. 30% van de volledige 
nettovloeroppervlakte op voorwaarde dat het bezoekersparkeren à rato 
van 1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt ingepast 
op eigen terrein. 

2.2.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bouwvorm 

Door de ligging direct aansluitend aan de open ruimte (agrarisch gebied 
binnen het PRUP) wordt hier gekozen voor open bebouwing om de 
overgang naar  de open ruimte te ondersteunen. 

Grondgebonden ééngezinswoning in open bouwvorm. 
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 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte naar de open ruimte van min. 
14m00  in het bijzonder. Door de zoektocht naar een innovatieve 
oplossing die de beoogde residentiële woonkwaliteit kan garanderen 
werden de bouwkaders binnen deze kavels ruim genomen en werd geen 
verplichte voorbouwlijn vastgelegd.    
 
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 
max. 2 bouwlagen en een plat of hellend dak.   

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 2’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
 

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot  2 bouwlagen met een plat dak of 
hellend dak.  
Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot 2 bouwlagen.  
 
 
 
De bouwdiepte op verdiep wordt teruggebracht naar max. 12m00.  
Door op het verdiep vrij te laten waar de bouwzone wel of niet bebouwd 
kan worden, wordt de vrijheid gegeven aan de architect om in 
verschijningsvorm een meer diverse architectuur te creëren, waarbij de 
invulling en de ligging van de onbebouwde delen kunnen verplaatsen 
over de verschillende loten. 
Een private buitenruimte op verdiep aan de achterzijde wordt toegelaten 
in functie van de privacy en uitzicht over het open landschap. 

Bouwbreedte en maximale bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 6m50 
ten opzichte van de as van voorliggende weg en een nokhoogte van 
maximaal 6m00 boven de dakrand voor hellende daken en max. 7m00 ten 
opzichte van de as van voorliggende weg bij platte daken.  
 
Op het gelijkvloers mag de bouwzone volledig bebouwd worden. Op de 
verdieping mag max. 12m00 bouwdiepte gerealiseerd worden. 
 
 
 
 
Een private buitenruimte op het verdiep is toegelaten. 
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 Daken 

Er wordt voor de loten 24 tem 30 gekozen voor een gedifferentieerde 
invulling van plat dak of een hellend om enerzijds een harmonieus 
samenhangende volumespel mogelijk te maken, dat op een eigentijdse 
manier zijn aansluiting zoekt met de architecturale uitstraling van de 
woningen aan de Meremweg en Solveldstraat. Het hoofdvolume bestaat 
uit 2 bouwlagen met plat of hellend dak, de overige oppervlakte binnen 
het bouwkader mag worden opgebouwd als uitbouw van één bouwlaag 
met plat dak. 

Dakvorm:  
- Dakvorm: Voor het hoofdvolume geldt een plat of hellend dak.  
- In het dakvolume kan slechts één laag ingericht worden in functie van 

private lokalen horende bij de woonfunctie (zoals slaapvertrekken en 
sanitaire ruimten, … 

- Dakhelling bij hellende daken tussen 25° en 45° met een maximale 
nokhoogte van 6m00 boven de dakrand.  

 Materiaalgebruik  

De bebouwing op de loten 24 tem. 30 mogen in ruimtelijke en 
architecturale uitstraling van elkaar verschillen.  
 
 
 

Minstens 70% van de gebruikte gevelmaterialen bestaat uit 
baksteenmaterialen. Max. 30% van de gevel mag in ondersteunende 
volwaardige gevelmaterialen die door hun gebruik in de gevelopbouw in 
verschijningsvorm op elkaar zijn afgestemd en de hoofdvolumes als één 
samenhangend architecturaal geheel overkomen binnen hetzelfde kavel. 

 
 

2.3 Zone voor hoofdgebouw – type 3 (loten 1a, 2a, 10, 11, 14 t.e.m. 17) 

2.3.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied en in functie van het 
verzekeren van een maximale woonfunctie wordt enkel  een vrij beroep 
als nevenbestemming toegelaten over max. 30% van de volledige 
nettovloeroppervlakte en op voorwaarde dat het bezoekersparkeren à 
rato van 1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt 
ingepast op eigen terrein zodat het parkeren ifv het vrije beroep niet 
wordt afgewenteld op het openbaar domein. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over max. 30% van de 
volledige nettovloeroppervlakte op voorwaarde dat het 
bezoekersparkeren à rato van 1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv het 
vrije beroep wordt ingepast op eigen terrein. 
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2.3.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan wordt hier gekozen voor 
een halfopen bebouwing in de vorm van 2 woningen onder 1 dak. 

Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bebouwing op min. 3m00 
van de vrijblijvende laterale perceelsgrens. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende noord georiënteerde achtertuindiepte van 
min. 9m00.  
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 
max. 2 bouwlagen en een hellend of plat dak.  
De verschijningsvorm en het gabarit moeten aansluiten op de 
belendende buur om op deze manier een kwalitatieve beleving en een 
samenhangend gebouwd geschakeld volume te verzekeren. 
Wanneer er bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag geen 
akkoord van de belendende buur is bijgevoegd is het zeer moeilijk om de 
toekomstige aansluiting perfect te laten aansluiten. Daarom wordt de 
kroonlijsthoogte en de dakhelling verplicht vastgelegd zodat de ruimtelijke 
aansluiting steeds verzekerd is.  
 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 3’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden moet de 
verschijningsvorm en het gabarit (dakvorm, dakhelling en kroonlijsthoogte) 
in overleg en met goedkeuring van de belendende buur gevolgd worden 
en dient het materiaalgebruik in architecturale samenhang gebracht met 
de belendende buur aan de mandelige zijde.  
 
Wanneer er geen akkoord van de belendende buur bij de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is bijgevoegd wordt de 
kroonlijst van de bouwvolumes vastgelegd op 6m50 en is een dakhelling 
van 40° verplicht.      
 

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximaal 2 bouwlagen. 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 6m50 
ten opzichte van de as van voorliggende weg en een nokhoogte van 
maximaal 6m00 boven de dakrand voor hellende daken en max. 7m00 ten 
opzichte van de as van voorliggende weg bij platte daken.  
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
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Op het gelijkvloers mag de bouwzone volledig bebouwd worden. Op de 
verdieping mag op de loten 1a en 2a max. 12m00 bouwdiepte 
gerealiseerd worden. Vrijblijvende gevels worden steeds afgewerkt in 
gevelsteen. 
 
Een private buitenruimte op het verdiep is toegelaten met uitzondering van 
de achterzijde van het bouwvolume. 

 Daken 

Daar het steeds om een architecturaal samenhangend geheel handelt 
per twee geschakelde hoofdvolumes wordt steeds een ruimtelijke en 
architecturale samenhang naar dakvorm, materiaalgebruik en 
architectuurstijl vooropgesteld. Het hoofdvolume bestaat uit 2 bouwlagen 
met een plat of hellend dak, de overige oppervlakte binnen het 
bouwkader mag worden opgebouwd als uitbouw van één bouwlaag met  
hellend of plat dak. 
 

Dakvorm:  
- Dakvorm: Voor het hoofdvolume geldt een plat dak of zadeldak, waarbij 

de dakhelling evenwijdig met de rooilijn komt te liggen. Naast het 
hoofdvolume mag er binnen het bouwkader ook uitbouw van 1 
bouwlaag met plat of hellend dak voorzien worden.  

- De kroonlijsthoogte, dakhelling, dakvorm en gabarit van de belendende 
halfopen bebouwing aan de zijde van de mandelige muur moet gevolgd 
worden.  

- Dakhelling bij hellende daken tussen 25° en 45° met een maximale 
nokhoogte van 6m00 boven de dakrand.  

- In het dakvolume mag slechts één laag ingericht worden en dit enkel in 
functie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals 
slaapvertrekken en sanitaire ruimten, … 

 Materialen bij geschakelde hoofdvolumes 

De algemene bepalingen naar materialisatie zijn hier van toepassing om 
een verankering met de bestaande  architectuur in de omgeving mogelijk 
te maken. Per geschakeld bouwvolume wordt het materiaalgebruik en de 
architectuurstijl steeds in een context van één ruimtelijk en architecturaal 
samenhangend geheel bekeken.  
 

De gevelmaterialen bestaan voor min. 80% uit baksteenmaterialen. Als 
overige gevelmaterialen worden beton, glas, natuursteen, sidings of hout 
toegelaten.  
Bij geschakelde hoofdvolumes wordt het materiaalgebruik van de 
aangrenzende hoofdvolumes door een mandelige muur op elkaar 
afgestemd. De geschakelde hoofdvolumes komen naar verschijningsvorm 
als één samenhangend architecturaal geheel over. 
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2.4 Zone voor hoofdgebouw – type 4 (loten 55 t.e.m. 70a, loten 73 t.e.m. 79a, loten 80 t.e.m. 87) P1 

2.4.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het binnengebied en in functie van het 
verzekeren van een maximale woonfunctie worden enkel vrije beroepen 
als nevenbestemming toegelaten over een oppervlakte van max. 50 m².  
 
 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
 

2.4.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Realisatie van projectzone P1 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject in de vorm van 1 totaalontwerp gekoppeld aan 1 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag een sterke beeldwaarde te 
krijgen bij het binnenrijden van de verkaveling via de Meremweg. Hier 
wordt de architecturale beeldvorming rond het centrale plein bepaald.  

De bebouwing op de loten 68a/b, 69a/b, 70a/b, 73, 76 a/b, 77a/b, 78a/b, 
79a/b, 84, 85, 86 en 87 worden in het kader van het DGPB als 
bescheiden woonaanbod op de markt gebracht.  

Het betreft projectzone P1 waarvoor de algemene bepalingen van de 
realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een gesloten bebouwing. 

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de loten 56 
tem. 60, 63 tem 65a, 68a, 69a, 74, 77a, 78a, 81, 82, 85 en 86. 
Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm op de loten 55, 
61, 62, 66a, 67a, 70a, 73, 75, 76a, 79a, 80, 83, 84 en 87 aan één zijde op 
de perceelsgrens en op min. 3m00 van de vrijblijvende laterale 
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perceelsgrens aan de andere zijde (met uitzondering voor lot 55 waar op 
min. 5m00 van de vrijblijvende laterale perceelsgrens dient gebouwd te 
worden en voor lot 84 waar op min.4m00 van de vrijblijvende laterale 
perceelsgrens dient gebouwd te worden . 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00  in het 
bijzonder (enkel ter hoogte van de loten 70a/b en 73 is de tuindiepte zeer 
beperkt slechts 9 m00 diep). 
  
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 
max. 2 bouwlagen en een hellend dak. De verschijningsvorm in de ‘Zone 
voor hoofdgebouw – type 4’ wordt gekenmerkt door grondgebonden 
woningen met max. 2 bouwlagen onder een hellend dak.  

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 4’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
 
 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm en de dakvorm naar kroonlijsthoogte en 
materiaalgebruik in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
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 Afmetingen 

Om  een ruimtelijke overgang te realiseren naar de bestaande woningen 
op de Solveldstraat nrs 29, 31 en 33 en de bestaande woningen op de 
Meremweg 25 en 27 wordt de bouwhoogte op de loten 71 en 73 beperkt 
tot max. 2 bouwlagen.  

Op de andere loten binnen deze bestemmingszone wordt de vrijheid 
gelaten om met 2 bouwlagen met hellend dak of 3 bouwlagen platdak te 
werken in functie van het creëren van duidelijke sterke straatwanden 
naar de toegangsweg en het centrale plein/ park.  

 
De bouwdiepte op de verdieping wordt beperkt tot max. 12m00 om nog 
voldoende natuurlijk daglicht in de leefvertrekken te kunnen betrekken.  
 
 
 
Een private buitenruimte op verdiep aan de achterzijde wordt niet 
toegelaten om de privacy in de achtertuinen van de achterliggende 
grondgebonden woningen niet te belasten.  

Binnen deze loten waar het hoofdgebouw grenst aan een zone voor 
bijgebouw kan mits een architecturale samenhang het woonvolume op 
het gelijkvloers doorlopen binnen de zone voor bijgebouw.  

 

Bouwhoogte: voor de loten 70a en 73:  max. 2 bouwlagen onder de 
dakrand van maximaal 6m50 ten opzichte van de as van voorliggende weg 
met een hellend dak en een nokhoogte van maximaal 6m00 boven de 
dakrand voor hellende daken en max. 7m00 ten opzichte van de as van 
voorliggende weg bij platte daken.  
 
Voor de loten 55 tem 69a, de loten 74 tem 87: Max. 3 bouwlagen onder de 
dakrand van max. 10m50 tem opzichte van de as van voorliggende weg 
met een plat dak of 2 bouwlagen met een hellend dak en een nokhoogte 
van maximaal 6m00 boven de dakrand.   
 
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. Op het gelijkvloers mag de bouwzone volledig bebouwd 
worden. Op de verdieping mag max. 12m00 bouwdiepte gerealiseerd 
worden met uitzondering van lot 73. Vrijblijvende gevels worden steeds 
afgewerkt in gevelsteen. 

Een private buitenruimte op het verdiep is toegelaten met uitzondering van 
de achterzijde van het bouwvolume. 

 
Daar waar de zone voor hoofdgebouw grenst aan een zone voor 
bijgebouw (loten 66a tem 70a) kan het gelijkvloers zich uitbreiden binnen 
de zone voor bijgebouw. 
   
Voor de voorschriften mbt de zone voor terugspringend 
maaiveldniveau ifv parkeren op eigen terrein wordt verwezen naar art 
1.2 architecturale uitgangspunten.  

 Daken 
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Om de ruimtelijke verankering mogelijk te maken met de directe 
omgeving wordt het bouwvolume met 2 bouwlagen afgedekt met een 
hellend dak. Om een meer stedelijke architectuur met duidelijke 
pleinwanden mogelijk te maken worden hier 3 bouwlagen met plat dak 
toegelaten. Voor de bebouwing op de loten 70a en 73 kan gekozen 
worden voor plat of hellende daken.  

Dakvorm: Bij max. 2 bouwlagen hellend dak tussen de 35° en 45°, de 
meerdiepte van het gelijkvloers ten opzichte van de verdieping mag plat  
afgedekt worden, nok op maximaal 11m00. Bij 3 bouwlagen is de dakvorm 
verplicht plat.  
 

 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type in ruimtelijke en architecturale  
samenhang met elkaar worden bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone wordt verwezen naar art. 
1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P1. 

 
 

2.5 Zone voor hoofdgebouw – type 5 (loten 44 t.e.m. 54) (P5a,P5b,P5c) 

2.5.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied belendend aan de 
speelstraat en in functie van het verzekeren van een maximale 
woonfunctie worden enkel vrije beroepen als nevenbestemming 
toegelaten over een oppervlakte van max. 50 m². 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: vrije beroepen beperkt tot max. 50 m². 

2.5.2. Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P5 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject van 3 op elkaar afgestemde projectzones a, b en c in de 
vorm van 1 totaalontwerp te realiseren door middel van het gelijktijdig 
indienen van 3 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor de 
respectievelijke deelprojectzones 5a, 5b en 5c waardoor de ruimtelijke en 
architecturale samenhang per deelprojectzone ontworpen en bepaald 
wordt door telkens één architectenbureau. De 3 aangestelde 
architectenbureaus dienen gelijktijdig de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag in voor de 3 aan elkaar gerelateerde deelprojecten 
(a, b en c) in. Door deze projectzone wordt de architecturale 
beeldvorming aan de westelijk gesitueerde leefstraat bepaald.  

Het betreft projectzone P5 waarvoor de algemene bepalingen van de 
realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een schakeling van gesloten en halfopen bebouwing zodat er geen te 
massieve straatwand ontstaat en het randstedelijk wonen met een 
gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha nog een zekere luchtigheid 
behoud. 

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de 45, 46, 49 
50 en 53. Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm op de 
loten 44, 47, 48, 51, 52 en 54 aan één zijde op de perceelsgrens en op 
min. 3m00 van de vrijblijvende laterale perceelsgrens. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 11m00  in het 
bijzonder. De verschijningsvorm in de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 5’ 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen met 2 bouwlagen 
onder een plat dak waarbij over max. 50% een 3de bouwlaag wordt 
toegelaten. 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 5’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm en de dakvorm naar kroonlijsthoogte en 
materiaalgebruik in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
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 Afmetingen  

Binnen voorliggende zone voor hoofdgebouw geldt de intentie om zo 
coöperatief mogelijk overeenstemming te bereiken tussen de diverse 
bouwvolumes om via de voorgestelde innovatieve oplossing van een 
projectzone bestaande uit deelprojectzones de beoogde ruimtelijke en 
architecturale kwaliteit realiseert die afwijkt van de traditionele 
regelgeving over de architecturale en stedenbouwkundige samenhang 
van de woningen binnen een geschakeld bouwblok.  
 
Een private buitenruimte op verdiep aan de achterzijde (zuidzijde) wordt 
niet toegelaten in functie van de privacy van de achtertuinen van 
naastliggende woningen en ifv. de oriëntatie. 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 7m00 
ten opzichte van de as van voorliggende leefstraat. Over max. 50% van het 
bouwkader mag een 3de bouwlaag voorzien worden met een dakrand op 
maximaal 10m50 ten opzichte van de as van voorliggende leefstraat.   
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
Een private buitenruimte op het verdiep is toegelaten met uitzondering van 
de achterzijde van het bouwvolume. 
 

 Daken 

Er wordt hier consequent gekozen voor platte daken om een sterkere 
interactie met de bebouwing binnen de parkzone aan de overzijde van de 
leefstraat te bewerkstelligen.   

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

bestemmingszone en de overzijde van de leefstraat;  

 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type per aaneengeschakeld 
bouwblok in ruimtelijke en architecturale  samenhang met elkaar worden 
bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone die bestaat uit 3 
deelprojecten wordt verwezen naar art. 1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P5. 

 
 



Stad Bilzen  -   Verkaveling “Bivelenhof”          GS - 070130 - 73 

GEOSTED bvba      31 

2.6 Zone voor hoofdgebouw type 6 (loten 31 t.e.m 35 en loten 37 t.e.m. 41) (samen met zone voor hoofdgebouw type 7 op de loten 36 en 

42 vormen zij onderdeel van projectzone P2)  

2.6.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied belendend aan de 
speelstraat en in functie van het verzekeren van een maximale 
woonfunctie worden geen nevenbestemmingen toegelaten. Enkel de 
woonfunctie is toegelaten. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: Er worden geen nevenbestemmingen toegelaten. 

2.6.2 Bouwvoorschriften  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P2 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een totaal-
project van 10 bescheiden grondgebonden woningen en 2 meer-
gezinswoningen op de kop aan de noordzijde van het centrale 
parkgebied een totaalontwerp te realiseren door middel van het gelijk-
tijdig indienen van min. 2 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
voor de bescheiden grondwoningen op de loten 31 tem 35 en de loten 37 
tem 41 in combinatie met de realisatie van de meergezinswoningen op 
de loten 36 en 42 waardoor de ruimtelijke en architecturale samenhang 
van de ganse projectzone ontworpen en bepaald wordt door één of 
meerdere architectenbureaus. De aangestelde architectenbureaus 
dienen gelijktijdig de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor 
de volledige projectzone P2 in onder leiding van een leidinggevende 
projectarchitect of stedenbouwkundige.  Door deze projectzone wordt de 
architecturale beeldvorming aan de oostelijke wand van het westelijk 
plein bepaald en wordt tevens de nagestreefde beeldwaarde van het 
wonen aan een parkstrip gevisualiseerd.  

Het betreft de realisatie van grondgebonden woningen van projectzone P2 
waarvoor in samenhang met de meergezinswoningen op de loten 36 en 42 
de algemene bepalingen van de realisatie van projectzone van toepassing 
zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan met een gemiddelde 
woondichtheid van 25 won/ha wordt hier gekozen voor een schakeling 
van gesloten op de koppen afgewerkt met een halfopen bebouwing zodat 
er een compacte wooncluster ontstaat en het randstedelijk wonen met 
een gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha kan gerealiseerd worden. 
Het betreft 2 architecturale volumes waarvan de gebouwen op de loten 
31 tem 42 gebouwd worden op basis van één stedenbouwkundige 
vergunning binnen projectzone P2 als sleutel op de deurwoningen. De 10 
grondgebonden woningen op de loten 31 tem 35 en de loten 37 tem 41 
worden in het kader van de realisatie van het bescheiden woonaanbod 
gerealiseerd.  

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de loten 32 
t.e.m. 35 en de loten 38 t.e.m. 41. Grondgebonden ééngezinswoning in 
halfopen bouwvorm op de loten 31 en 37 aan één zijde op de 
perceelsgrens en op min. 3m00 van de vrijblijvende laterale 
perceelsgrens. 
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 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00  in het 
bijzonder. De verschijningsvorm in de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 6’ 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen met 2 bouwlagen 
onder een plat dak. 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 6’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
 

 Afmetingen  

Binnen voorliggende verkaveling wordt door middel van een gezamenlijk 
ingediende stedenbouwkundig vergunningsaanvraag binnen de volledige 
projectzone P2 een ruimtelijke en architecturale samenhang met de 
bebouwing op de loten 36 en 42bewerkstelligt waarbij op een innovatieve 
manier een hoge woonkwaliteit in een compacte bouwvorm op de markt 
wordt gebracht. Door het ontwerp, het vergunnen en de bouw van de 
bouwprojecten wordt een sterke onderlinge architecturale en 
stedenbouwkundige samenhang van de woningen per bouwblok 
verzekerd.  
Een private buitenruimte op verdiep aan de achterzijde wordt niet 
toegelaten in functie van de oriëntatie en de privacy van de achtertuinen 
van naastliggende woningen. 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 7m00 
ten opzichte van het niveau thv de as van de voorliggende weg.  
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
 
 
 
Een private buitenruimte op het verdiep is enkel toegelaten aan de 
straatzijde van het bouwvolume en in zoverre dat de garantie van privacy 
in de achtertuinen van de belendende woningen wordt aangetoond. 
 

 Daken 

Er wordt hier consequent gekozen voor platte daken om een sterkere 
interactie met de bebouwing binnen de parkzone te bewerkstelligen.   

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen het 

bouwblok voor de loten 31 tem 42;  
de dakrandhoogte dient gelijk te zijn binnen het gehele bouwblok. 
Maximale dakrandhoogte bij 2 bouwlagen is 7m00 tov de as van de 
voorliggende weg. 
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 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type per aaneengeschakeld 
bouwblok in ruimtelijke en architecturale samenhang met elkaar worden 
bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone die bestaat uit 10 
bescheiden woningen en 2 meergezinswoningen op de koppen van het 
parkgebied wordt verwezen naar art. 1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P2. 

 
 

2.7 Zone voor hoofdgebouw type 7 (lot 36, 42 en 43) (loten 36 en 42 onderdeel van P2) (lot 43 is P4)  

2.7.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in of aansluitend aan het park en in 
functie van het verzekeren van een maximale woonfunctie worden geen 
nevenbestemmingen toegelaten. Enkel de woonfunctie is toegelaten. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van meergezinswoningen 
Nevenbestemming: Er worden geen nevenbestemmingen toegelaten. 

2.7.2 Bouwvoorschriften  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P4 en onderdeel van projectzone P2 (zie art. 
1.7)  

De projectzone P2 werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject van 10 bescheiden grondgebonden woningen en 2 
meergezinswoningen op de kop aan de noordzijde van het centrale 
parkgebied een totaalontwerp te realiseren door middel van het 
gelijktijdig indienen van min. 2 stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen voor de bescheiden grondwoningen op de loten 
31 tem 35 en de loten 37 tem 41 in combinatie met de realisatie van de 
meergezinswoningen op de loten 36 en 42 waardoor de ruimtelijke en 
architecturale samenhang van de ganse projectzone ontworpen en 
bepaald wordt door één of meerdere architectenbureaus. De aangestelde 
architectenbureaus dienen gelijktijdig de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag in voor de volledige projectzone P2 in onder leiding 
van een leidinggevende projectarchitect of stedenbouwkundige.  Door 
deze projectzone P2 wordt de architecturale beeldvorming aan de 
oostelijke wand van het westelijk plein bepaald en wordt tevens de 
nagestreefde beeldwaarde van het wonen aan een parkstrip 
gevisualiseerd. 

De projectzone P4 betreft de realisatie van een meergezinswoning in een 
zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen waar in combinatie 
met de koppen van projectzone P2 en de geschakelde woningen in P5 
de parkwanden in de eerste fase worden bepaald.   

Het betreft de realisatie van meergezinswoningen enerzijds als onderdeel 
van  projectzone P2 waarvoor in samenhang met de bescheiden 
grondgebonden woningen op de loten 31 ten 35 en de loten 37 tem 41 een 
totaal project wordt ontworpen en vergund en anderzijds de realisatie van 
een meergezinswoning op lot 43 waarvoor de algemene bepalingen van 
de realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

 Gestapelde meergezinswoningen. 
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 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de bouwpercelen in de directe 
omgeving, de ligging van de fiets- en voetgangersverbinding tussen de 
gemeenschapscluster van Merem in het westen en de stationsomgeving 
in het oosten en de positionering van de bouwvolumes ten opzichte van 
de grondgebonden woningen aan de overzijde van de leefstraat.  
 
De bouwvolumes gelegen binnen de zone voor semi-openbare 
gemeenschappelijke tuinen dient ondersteunend te werken naar de 
belevingswaarde binnen het gehele plangebied in  de vorm van urban 
villas in een groene omgeving. 

Binnen  de grafisch aangeduide bouwzone zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan, binnen de zone voor semi-openbare 
gemeenschappelijke tuinen. 

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximaal 3,5 bouwlagen.  
Het betreft een halfverdiepte parkeerlaag waardoor de eerste woonlaag 
op max. 1,5 m boven het maaiveld komt te liggen en de directe 
functionele binding tussen gelijkvloersappartement/terras en semi-
openbaar groen niet mogelijk is en gelijktijdig de privacy op de eerste 
woonlaag verzekerd wordt.  
 
 

De maximale bouwbreedte en maximale bouwdiepte zijn af te leiden uit de 
bouwzone, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
Bouwhoogte: max. 3,5 bouwlagen onder de dakrand, met een 
kroonlijsthoogte van maximaal 11m50 tov het niveau van de as van de 
voorliggende leefstraat.  
 
Binnen het bouwkader van lot 43 zijn de algemene voorschriften voor de 
zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv parkeren op eigen 
terrein van toepassing.  

 Daken 

Binnen de verkaveling wordt een ruimtelijke en architecturale samenhang 
naar dakvorm, materiaalgebruik en architectuurstijl vooropgesteld.  
 
 
 
 

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

verkaveling;  
 

De gestapelde woningen dienen te worden beschouwd als een 
architecturaal samenhangend geheel van  wooneenheden onder één dak. 
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 Materialen  

Daar het hier gaat om een strategische lokatie in het plangebied 
aangrenzend aan de centrale parkstrip dient binnen de zone bijzondere 
aandacht besteed te worden aan het materiaalgebruik ifv het 
ondersteunen van de architecturale beeldwaarde. 
 

In functie van de realisatie van twee projectzones nl.  
Projectzone P2 die bestaat uit 10 bescheiden woningen en 2 
meergezinswoningen op de koppen van het parkgebied en projectzone P4 
die bestaat uit de realisatie van een meergezinswoning op de oostelijke 
kop van het park  wordt verwezen naar art. 1.2 Architecturale 
uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt per 
projectzone een genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp 
vormt van de materialisering van alle volumes binnen de betreffende 
projectzone P2 en P4. 

 Onbebouwde ruimte 

 
 
 

De onbebouwde ruimte binnen het bouwkader en rond het bouwvolume 
wordt ingericht in functie van een optimale integratie in de omringende zone 
voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen (zie art. 2.12).  

 
 

2.8 Projectzone (lot 88)  (P3) 

2.8.1 Projectzone 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

De projectzone dient ontworpen te worden als één geheel, waarbij de 
bebouwing aansluit en in directe interactie treed met de aanleg van het 
oostelijke plein.  
Het sociaal woonaanbod van minstens 10% van het totale, door het 
PRUP bepaalde, stedelijk woongebied (min.42 we) wordt binnen deze 
projectzone gerealiseerd. Na de realisatie van de bouwwerkzaamheden 
binnen de projectzone zal een verdelingsplan opgemaakt worden en 
zullen de delen onderdeel van het oostelijk plein en de toegang voor 

Lot 88 wordt ontwikkeld in functie van de realisatie van het door de stad 
gevraagde sociaal objectief waarbinnen het zuidelijk deel van het 
oostelijk plein en de ontsluiting vanuit de Nieuwstraat naar het oostelijk 
plein in directe interactie met de gebouwde omgeving wordt ontworpen. 
Het ontwerp van min. 42 + 18 sociale huurwoningen dienen het 
voorwerp te zijn van één integrale stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag op basis van een ontwerp uitgewerkt binnen een 
uitgeschreven architectuurwedstrijd. Het ontwerp dient ruimtelijk als één 
geheel ontworpen en gebouwd te worden.   
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bestemmingsverkeer vanuit de Nieuwstraat ingelijfd worden bij het 
openbaar domein.  
Conform het PRUP wordt deze projectzone, die aansluit bij de 
stationsomgeving, ontwikkeld als een uitloper van de kernstad. Deze 
zone wordt ontwikkeld met een hogere dichtheid  en met een sterkere 
menging van functies dan in de rest van de verkaveling. De zone rond 
het station zal een sterke rol spelen in de verbinding tussen het 
historisch centrum en de nieuwe stedelijk wijk. De projectzone thv het 
oostelijk plein zal als transitzone, als scharnierpunt in de geleiding van 
de stedelijke dynamiek fungeren en zo het stedelijk weefsel versterken.   

 

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en 
de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. Minimaal het 
materiaalgebruik en de verschijningsvorm van de aangrenzende 
gebouwen wordt aangegeven net zoals een 3D simulatie bij uitbouwen.   

De vergunningsaanvragen binnen de projectzone worden steeds 
vergezeld van een inrichtingsstudie om de onderlinge ruimtelijke en 
architecturale samenhang aan te tonen conform de bepalingen zoals 
omschreven binnen de algemene bepalingen art.1.7.  

2.8.2 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering van de schakelzone tussen de 
Nieuwstraat en het oostelijk plein in de directe omgeving van het station 
van Bilzen wordt op maaiveldniveau de mogelijkheid gelaten om vrije 
beroepen, diensten, gemeenschapsvoorzieningen, handel of horeca tot 
max. 100 m²/ eenheid in de passen die niet belastend zijn voor de 
hoofdbestemming. Bij de opmaak van het voorliggend verkavelingsplan 
was het de intentie van de sociale huisvestingsmaatschappij om binnen 
deze projectzone dmv een architectuurwedstrijd minstens een 42-tal 
sociale seniorenwoningen en 18 sociale huurappartementen te 
realiseren.   

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van meergezinswoningen 
Nevenbestemming: op maaiveldniveau worden horeca, handel, vrije 
beroepen, diensten en gemeenschapsvoorzieningen toegelaten ifv de 
bovenliggende assistentiewoningen en de directe nabijheid van het 
station. 

2.8.3 Bouwvoorschriften  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P3 (zie art. 1.7)  

De projectzone P3 werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject in de vorm van een architectuurwedstrijd op zijn minst 42 + 
18 sociale huurwoningen te realiseren volgens de normen van de VMSW 
waarbij de architecturale en ruimtelijke samenhang van de ganse 
projectzone ontworpen en bepaald wordt door heet uitschrijven van een 
architectuurwedstrijd. De beoordeling van de inzendingen van de  
architectuurwedstrijd gebeurt door een professioneel samengestelde jury 
waarbij zowel de stedenbouwkundig ontwerper van de verkaveling als de 
stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Bilzen onderdeel vormen om 
de visie en de basisprincipes van zowel het PRUP als de verkaveling 
maximaal te valoriseren. Het geselecteerde architectenbureau dient de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor de volledige 
projectzone P3. Door deze projectzone P3 wordt de architecturale 
beeldvorming rond het oostelijke plein en de kop naar de 
stationsomgeving bepaald en gevisualiseerd. 

Het betreft de realisatie van meergezinswoningen in de vorm van sociale 
huurwoningen die in zijn geheel ontworpen en vergund worden in de vorm 
van een architectuurwedstrijd waarvoor de algemene bepalingen van de 
realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

Specifiek voor deze projectzone worden de inzendingen van de  
architectuurwedstrijd beoordeeld door een professioneel samengestelde 
jury waarbij zowel de stedenbouwkundig ontwerper van de verkaveling als 
de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Bilzen onderdeel vormen. 

 Bouwvorm 

 Gestapelde meergezinswoningen. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de bouwpercelen in de directe 
omgeving. 
 
 
Het accent/baken geeft een stedelijk karakter aan de zijde van het spoor 
en geeft een aanzet voor de ontwikkeling van een stedelijke wand naar 
de stationsomgeving.  
 

Binnen de projectzone zoals aangegeven op het verkavelingsplan; op min. 
5m00 van de zijdelingse laterale perceelsgrenzen met het kadastrale 
perceel 65E en de achterste perceelsgrens van kadastrale perceel 88R2 
en op min. 6 m van de zijdelingse perceelsgrens met het kadastrale 
perceel 88R2 en op minimum 4m00 uit de rooilijn met de Nieuwstraat ifv 
de nieuwe herprofilering van de Nieuwstraat. Max. 4 bouwlagen kunnen 
worden toegelaten binnen het aangegeven zone van accent/baken.  
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Om sluipverkeer van en naar het station te vermijden wordt de leefstraat 
maximaal onderbroken thv het oostelijk plein.  
 
Een overbouwing van de toegang voor gemotoriseerd verkeer aan de 
zijde van de Nieuwstraat is gewenst om het zwaartepunt van deze 
projectzone aan de zijde van de Nieuwstraat te situeren.  
 

Thv de ontsluiting van bestemmingsverkeer en voetgangers/fietsers wordt 
een zone van min. 6m00 breedte voorzien voor de ontsluiting van het 
oostelijk plein voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer.  
Het verlengde van de geplande leefstraat wordt ruimtelijk visueel 
afgesloten door een hoofdvolume waar enkel een doorgang voor de 
zwakke weggebruiker toegelaten wordt.  
Aan de zijde van de Nieuwstraat wordt de verbinding voor gemotoriseerd 
verkeer tussen de Nieuwstraat en het meest oostelijke plein op de 3de en 
4de bouwlaag overbouwd.   
Met betrekking tot lichten en zichten wordt maximaal rekening gehouden 
met de privacy van de bestaande en geplande bebouwing in de directe 
omgeving.    

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximaal 3 bouwlagen met een vierde 
bouwlaag in setback.  

Het hoofdvolume dient op minimum 5m00 van de laterale perceelsgrens 
met het kadastrale perceel 65E en op minimum 6m00 van de laterale 
perceelsgrens van het kadastrale perceel 88R2 gesitueerd te zijn, op 
minstens 5m00 van de achterste perceelsgrens van het kadastraal perceel 
88R2 gesitueerd te zijn en op min. 4m00 tov de rooilijn van de 
Nieuwstraat.  
De B/T is max. 75% inclusief de private buitenruimte.  
De V/T is max.2,8.  
Bouwhoogte: max. 3 bouwlagen onder de dakrand, met een 
dakrandhoogte van maximaal 11m50.  
Een vierde bouwlaag wordt over max. 70% van het aangegeven 
accent/baken binnen de projectzone toegelaten in de vorm van een 
setback die op min. 10m00 tov de laterale perceelsgrens met het 
kadastrale perceel 65E , op min. 8m00 van de laterale perceelsgrens van 
het kadastrale perceel 88R2 en op min. 6m00 van de rooilijn met de 
Nieuwstraat. Voor deze setback geldt een maximale supplementaire 
hoogte van 3m50. 
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 Daken 

Binnen de projectzone wordt een ruimtelijke en architecturale samenhang 
naar dakvorm, materiaalgebruik en architectuurstijl vooropgesteld.  
 
 
 
 
 

Dakvorm: 
- dakvorm plat;  
- maximale hoogte dakrand setback:15m00; 
- maximale dakrandhoogte van de 3de volwaardige bouwlaag: 11m50. 

 
De gestapelde woningen dienen te worden beschouwd als een 
architecturaal samenhangend geheel van  wooneenheden onder één dak. 

 Materialen  

Daar het hier gaat om een strategische lokatie in het binnengebied aan 
het station dient binnen de zone met sterke architecturale beeldwaarde 
bijzondere aandacht besteed te worden aan het materiaalgebruik. 
 

In functie van de realisatie van een projectzone wordt verwezen naar art. 
1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Bij het indienen van het wedstrijdontwerp wordt een gedetailleerd 
materialenpallet gevoegd om de materiaalkeuze mee te kunnen nemen in 
de beoordeling van het winnende wedstrijdontwerp. 

 Onbebouwde ruimte 

 
 
 
 
 
Zeer beperkt ter hoogte van de inkom naar de ondergrondse 
parkeergarage en terrassen kan niet waterdoorlatende verharding 
toegelaten worden. 
 
In het kader van groenonderhoud van het publieke domein, worden de 
grenzen van de projectzone best aangegeven door ofwel een haag ofwel 
een waterdoorlatende verharding voorlangs een constructie of gebouw. 

De onbebouwde ruimte die ingelijfd wordt binnen het openbaar domein 
bedraagt min.10% van de projectzone en zal als ontsluiting voor 
bestemmingsverkeer vanuit de Nieuwstraat op een kwalitatieve manier 
worden ingericht.   

• In functie van het realiseren van een optimale aansluiting op het 
oostelijke plein worden enkel vegetatieve erfscheidingen toegelaten 
die een samenhangend geheel vormen met de groenaanleg binnen 
het ontwerp van de aangrenzende zone voor wegenis; 

• In functie van de aansluiting op het oostelijke plein, de ontsluiting 
voor bestemmingsverkeer én de inpassing van een private 
buitenruimten, wordt beperkt een niet waterdoorlatende verharding 
toegelaten; 

• In functie van een geoptimaliseerd groenonderhoud van het 
openbaar domein wordt op de grens van het over te dragen 
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openbaar domein een vegetatieve erfafscheiding ingeplant ofwel 
wordt op de grens met het over te dragen openbaar domein door 
een verharding in maximaal waterdoorlatende materialen aangelegd 
met een breedte van min. 1m00; 

• Reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het 
realiseren van de nodige hemelwaterbuffering, de toegang  tot het 
bewonersparkeren tbv. het bouwvolume, en ifv. een 
landschapsontwerp waarbij een ruimtelijk-landschappelijke overgang 
naar de ’Zone voor wegenis’ thv het oostelijke plein wordt 
gerealiseerd; 

• Thv de zone voor ontsluiting van bestemmingsverkeer en 
voetganger/fietsers wordt over een breedte van max. 7 m niet 
waterdoorlatende verharding toegelaten.  

 
 

2.9 Zone voor bijgebouw (loten 3a t.e.m. 8, 12, 13, 18 t.e.m. 23, 66a t.e.m. 71)  

2.9.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Woonfunctie aansluitend op de woonfunctie van het hoofdgebouw en 
functies ondersteunend aan het wonen (berging, autostaanplaats, ...). 

2.9.2 Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bouwvorm 

De bijgebouwen worden naar verschijningsvorm binnen de verkaveling 
maximaal op elkaar afgestemd. 

Geschakeld met een ander belendend bijgebouw of als geïntegreerd 
onderdeel aan het hoofdvolume binnen de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 
1en type 4’. 
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 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

 Binnen  de grafisch aangeduide ‘Zone voor bijgebouw’, zoals aangegeven 
op het verkavelingsplan. 

 Afmetingen  

De geschakelde bijgebouwen worden vooral naar bouwhoogte en 
materialiteit op elkaar afgestemd zodat de geschakelde bijgebouwen als 
één schakelvolume tussen de hoofdvolumes binnen de ‘Zone voor 
hoofdgebouw – type 1 en de zone voor hoofdgebouw - type 4’ op de 
betreffende loten fungeren. 

Bouwbreedte en maximale bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
De voorgevelbouwlijn dient verplicht gevolgd te worden.  
Bouwhoogte: max.1 bouwlaag onder de dakrand, met een dakrandhoogte 
(bovenkant) van 3m50 tov de as van voorliggende weg thv de 
gemeenschappelijke laterale perceelsgrens.  
Van de plaatsing tov de voorgevelbouwlijn en de bouwhoogte kan enkel 
afgeweken worden mits getekend akkoord van betrokken aanpalende.  

 Daken 

 
 
 

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

verkaveling. 

 Materialen 

Zonnepanelen worden hier niet toegelaten daar ze zichtbaar zijn vanuit 
de bovenverdieping en vanuit het openbaar domein. 
 

De materialisatie wordt bepaald door het eerst vergunde bijgebouw terwijl 
de aanbouwende zijn materialisatie hier maximaal op afstemt.  
De materialen moeten steeds op elkaar aansluiten naar kleur, textuur en 
schaalgrootte van de gebruikte materialen, zodat de geschakelde 
bijgebouwen binnen het gehele bouwblok als één architecturale eenheid 
fungeren. 
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Bepalingen voor de niet bebouwde ruimte  
 

2.10 Zone voor voortuinen – type 1 (loten 1a t.e.m. 30, 44 t.e.m. 71, 73 t.e.m. 87) 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Inrichting  

De verharding wordt in functie van het toegang nemen tot de woning of 
de carport, het oplossen van het parkeren op eigen terrein en, gezien de 
oriëntatie, de mogelijke inpassing van een terras beperkt tot max. 70% in 
waterdoorlatende materialen.  
 

Inrichting als private voortuin.  
Verharding in de vorm van duurzame en maximaal waterdoorlatende 
materialen worden enkel toegelaten in functie van het toegang nemen tot 
de woning of carport met een breedte van max. 3m50 én de inpassing van 
een terras aan het hoofdvolume. In functie van het organiseren van 
voldoende parkeren op eigen terrein worden verhardingen toegelaten voor 
max. 60% van de volledige zone. 
De overige oppervlakten worden ingericht met gras, bodembedekkers en 
heesters.  
Gebouwen worden niet toegelaten. 
Om de privacy in de private buitenruimte te maximaliseren zijn 
haagbeplantingen voorzien. 
 

 
Zone voor voortuinen met specifieke voorschriften   

De haagaanplanting of streekeigen aanplanting ondersteunt de privacy 
naar de leefvertrekken in de woning en de private zones in de 
achtertuinen. 
Door de sterke aanplant van een uniforme haag of streekeigen 
beplanting wordt de beeldwaarde van de verkaveling versterkt en 
ontstaat er een diffuse overgang tussen het privaat domein en het 
openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de 
verkaveling een veel sterkere ruimtelijk–landschappelijke samenhang. 
 

Om de privacy op de individuele kavels te verzekeren en toch een zekere 
samenhang in de tuinafscherming te verzekeren naar het openbaar domein 
worden op plaatsen waar directe inkijk in de private zones voor 
achtertuinen mogelijk is vanuit het openbaar domein een aanplanting 
hagen (conform de algemene voorschriften art.1.5 terreinaanleg 
subparagraaf afsluitingen). Deze hagen worden aangeplant binnen het 
plantseizoen volgend op de oplevering van de woning.  
De hagen kunnen ondersteund worden door een landschappelijk 
geïntegreerde afsluiting van geplastificeerde staaldraad.  
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Om toegang te nemen tot de private tuinzone kunnen doorbrekingen in de 
haag- en groenstructuur toegelaten worden voor gemotoriseerd verkeer 
van max. 3m50 en voor fietsers en voetgangers van max. 1m50. 

 
Recht van doorgang 

Ingevolge de geschakelde woontypologie worden de achtertuinen 
ontsloten via een achterontsluiting voor bestemmingsverkeer 
(voetgangers en fietsers). Ook kan via dit pad de achtertuin 
onderhouden worden en het tuinafval verwijderd worden. Ter hoogte van 
de loten 44, 51, 55, 61, 62, 76b en 84 wordt in de zone voor voortuinen 
een recht van doorgang gevestigd.    
 
Het betreft een zone van 2 meter breedte die een geïntegreerd 
landschappelijk onderdeel vormt van de inrichting van de voortuin van 
het desbetreffende lot en wordt zo ingericht dat de doorgang te voet of 
met de fiets ten aller tijde mogelijk is voor direct belanghebbende. De 
breedte wordt beperkt om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer via 
deze weg een ontsluiting naar de achtertuin krijgt en zo te voorkomen 
dat in de achtertuin een carport of garage wordt ingeplant.  
 
Het betreft een erfdienstbaarheid op de loten 44 en 51 (ifv de ontsluiting 
van de achtertuinen van de loten 45 tem 50 en de ontsluiting van de 
achtertuinen voor de aangrenzende achtertuinen in de 4de fase), de loten 
55, 61en 62 (ifv de ontsluiting van de achtertuinen van de loten 53 tem 
65b en de achtertuinen van de loten 92 tem 97a/b in de tweede fase), de 
voortuinzone van lot 76b (ifv de ontsluiting van de achtertuinen van de 
loten 77a/b en 78a/b), de voortuin van lot 84 (ifv de ontsluiting van de 
achtertuinen van de loten 81 tem 87).    
Door waterdoorlatende, kleinschalige materialen te gebruiken wordt het 
soort gebruik afgedwongen en wordt voorkomen dat er specifieke 
riolering dient voorzien te worden.  

 

 

 

 

 

 

Binnen de aangegeven zones van ‘Recht van doorgang’ wordt over een 
breedte van 2 m een recht van overgang notarieel vastgelegd waarbij de 
ontsluiting van de achtertuinen van de aangrenzende percelen door 
direct belanghebbende voetgangers en fietsers mogen gebruikt worden 
in functie van ontsluiting voor het ruimen van tuinafval, het onderhoud. 
van de achtertuin en het ontsluiten van de achtertuin door direct 
belanghebbende.    
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In functie van het verzekeren van sociale veiligheid wordt tegen de 
perceelsgrens parkverlichting aangebracht.  
 
Bovengrondse constructies worden niet toegelaten om de ontsluiting te 
allen tijde te verzekeren. 

De oppervlakte mag enkel verhard worden in waterdoorlatende, 
kleinschalige materialen.  

 

Tegen de perceelsgrens met de loten wordt verlichting ifv. sociale 
veiligheid aangebracht.  

Er worden binnen deze zone geen bovengrondse constructies toegelaten. 

 
Ondergrondse erfdienstbaarheid 

De breedte wordt beperkt om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer 
deze erfdienstbaarheid gaat gebruiken om langs te parkeren belendend 
aan het openbaar domein en zo te voorkomen en de privacy van de 
aangrenzende verstoord.  
 
 
 
 
Bovengrondse constructies worden niet toegelaten om de ontsluiting te 
allen tijde te verzekeren. 

Op de loten 55 tem 62, de loten 76a tem 79a en de loten 80 tem 84 
wordt aan zijde van de rooilijn van het lot een erfdienstbaarheid van 
respectievelijk 2m00 en 1 m00 voorzien voor de aanleg van een 
afvoerleiding of drainage naar de riolering en/of nutsleidingen. Bij het 
verlijden van de acte zal deze erfdienstbaarheid opgenomen worden.  

Dit tracé zal ten allen tijde vrijgehouden worden van private constructies 
en toegankelijk zijn voor openbare nutsbedrijven.  

Er worden binnen deze zone geen bovengrondse constructies 
toegelaten. 

 
Zone voor afscherming  

De haagaanplanting ondersteunt de privacy naar de leefvertrekken in de 
woning en de private zones voor voor- en achtertuinen. 
Door de sterke aanplant van een uniforme haag wordt de beeldwaarde 
van de verkaveling versterkt en ontstaat er een diffuse overgang tussen 
het privaat domein en het openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de 
verkaveling een veel sterkere ruimtelijk–landschappelijke samenhang 
 
 
 
 

Om de privacy op de individuele kavels te verzekeren en toch een zekere 
samenhang in de tuinafscherming te verzekeren naar het openbaar domein 
worden op plaatse waar directe inkijk in de zuid georiënteerde private 
zones voortuinen een haag of aanplanting met een max. hoogte van 2m20 
(conform de algemene bepalingen art. 1.5 terreinaanleg subparagraaf 
afsluitingen) aangeplant voor het opleveren van de ruwbouw. Deze hagen 
worden aangeplant binnen het plantseizoen volgend op de oplevering van 
de woning.  
De hagen kunnen ondersteund worden door een landschappelijk 
geïntegreerde afsluiting van geplastificeerde staaldraad.  
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Binnen de loten 24 tem 30 is de afscherming doorgetrokken over de 
volledige omtrek belendend aan de zone voor wegenis om het karakter 
van een uniforme groene buitenkamer te ondersteunen en de zuid 
georiënteerde voortuinen een maximale privacy te geven.  

Daar waar tuinafschermingen worden aangebracht in de zone voor 
voortuinen dient deze afscherming tevens te bestaan uit een haag 
(conform de algemene bepalingen art. 1.5 terreinaanleg subparagraaf 
afsluitingen). 
Om toegang te nemen tot de private tuinzone kunnen doorbrekingen in de 
haagstructuur toegelaten worden voor gemotoriseerd verkeer van max. 
3m50 en voor fietsers en voetgangers van max. 1m50. Voor de loten 24 
tem 30 wordt een doorbreking van max. 4m50 voor gemotoriseerd verkeer 
toegelaten. 

 
 

2.11 Zone voor achtertuinen 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

 Hoofdbestemming: privétuinen ter ondersteuning van de woonfunctie. 
Nevenbestemming: bestemmingen ondersteunend aan de 
hoofdbestemming. Het parkeren van de wagen in de vorm van een carport 
of landschappelijk ingepaste open staanplaats is enkel toegelaten op de 
loten 1 a/b tem 23. 

 Inrichting  

Verharding wordt hier beschouwd als duurzame en waterdoorlatende 
verharding in de vorm van kleinschalige materialen. Zeer beperkt ter 
hoogte van terrassen of ter hoogte van een landschappelijk geïntegreerd 
zwembad of spelaccommodatie kan niet waterdoorlatende verharding 
toegelaten worden. 
 
De oppervlakte wordt beperkt daar er een zeker evenwicht dient te 
blijven bestaande tussen bebouwde en niet bebouwde ruimte op het 
kavel enerzijds en daar het landelijk karakter dient gegarandeerd te zijn.  

Het terrein, op het bebouwde gedeelte na, wordt ingericht als 
landschappelijk aangelegde tuin. Minstens 2/3 van de totale 
zoneoppervlakte van het perceel achter de achtergevelbouwlijn dient 
effectief als groen met gras, bodembedekkers, planten en heesters te 
worden aangelegd. 
 
Binnen de ‘Zone voor achtertuinen’ achter de achtergevelbouwlijn 
worden constructies (in de vorm van tuinbergingen, carport, 
hobbyserres, garages, schuilhokken voor huisdieren of kleinvee) 
toegelaten tot een totale oppervlakte van max. 10% van de totale zone 
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voor achtertuinen achter  de achtergevelbouwlijn op het betreffende 
kavel met een maximum van 36 m²/lot. Het betreft constructies van max. 
1 bouwlaag van max. 3m50 bouwhoogte met plat dak. Deze constructies 
worden minstens op 1m00 van de perceelsgrens geplaatst of gekoppeld 
aan een bestaande blinde gevel. Mits een bij de stedenbouwkundige 
vergunning gevoegd akkoord van de aanpalende eigenaar kan op de 
perceelsgrens gebouwd worden. 

 Afsluitingen  

 Zie art. 1.5.  

 Recht van doorgang 

Ingevolge de geschakelde woontypologie worden de achtertuinen 
ontsloten via een achterontsluiting voor bestemmingsverkeer 
(voetgangers en fietsers). Ook kan via dit pad de achtertuin 
onderhouden worden en het tuinafval verwijderd worden.    
 
Het betreft een zone van 2 meter breedte die een geïntegreerd 
landschappelijk onderdeel vormt van de inrichting van de achtertuin van 
het desbetreffende lot en wordt zo ingericht dat de doorgang te voet of 
met de fiets ten aller tijde mogelijk is voor direct belanghebbende. De 
breedte wordt beperkt om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer via 
deze weg een ontsluiting naar de achtertuin krijgt en zo te voorkomen 
dat in de achtertuin een carport of garage wordt ingeplant.  
 
Het betreft een erfdienstbaarheid op de loten 31 tem 35 (ifv de 
ontsluiting van de achtertuinen van de loten 31 tem 35 en de loten 37 
tem 41), de loten 44 tem 51 (ifv de ontsluiting van de achtertuinen van 
de loten 45 tem 50 en de ontsluiting van de achtertuinen voor de 
aangrenzende achtertuinen in de 4de fase), de loten 54 tem 64b (ifv de 
ontsluiting van de achtertuinen van de loten 53 tem 65b en de 
achtertuinen van de loten 92 tem 97a/b in de tweede fase), de loten 76b 

 
 
 
 
 
Binnen de aangegeven zones van ‘Recht van doorgang’ wordt over 
een breedte van 2 m een recht van overgang notarieel vastgelegd 
waarbij de ontsluiting van de achtertuinen van de aangrenzende 
percelen door direct belanghebbende voetgangers en fietsers mogen 
gebruikt worden in functie van ontsluiting voor het ruimen van tuinafval, 
het onderhoud van de achtertuin en het ontsluiten van de achtertuin door 
direct belanghebbende.    
 

 
 
 
 
 
 



Stad Bilzen  -   Verkaveling “Bivelenhof”          GS - 070130 - 73 

GEOSTED bvba      49 

en 77b (ifv de ontsluiting van de achtertuinen van de loten 77a/b en 
78a/b), de loten 82 tem 87 (ifv de ontsluiting van de achtertuinen van de 
loten 81 tem 87).    
Door waterdoorlatende, kleinschalige materialen te gebruiken wordt het 
soort gebruik afgedwongen en wordt voorkomen dat er specifieke 
riolering dient voorzien te worden.  
In functie van het verzekeren van sociale veiligheid wordt tegen de 
perceelsgrens parkverlichting aangebracht.  
Bovengrondse constructies worden niet toegelaten om de ontsluiting te 
allen tijde te verzekeren. 

 
 
 
De oppervlakte mag enkel verhard worden in waterdoorlatende, 
kleinschalige materialen.  
 
Tegen de perceelsgrens met de loten wordt verlichting ifv. sociale veiligheid 
aangebracht.  
Er worden binnen deze zone geen bovengrondse constructies toegelaten. 
 

 
Zone voor afscherming  

De haagaanplanting ondersteunt de privacy naar de leefvertrekken in de 
woning en de private zones voor voor- en achtertuinen. 
Door de sterke aanplant van een uniforme haag wordt de beeldwaarde 
van de verkaveling versterkt en ontstaat er een diffuse overgang tussen 
het privaat domein en het openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de 
verkaveling een veel sterkere ruimtelijk–landschappelijke samenhang 
 
 
 
 
 
 
.  

Om de privacy op de individuele kavels te verzekeren en toch een zekere 
samenhang in de tuinafscherming te verzekeren naar het openbaar domein 
worden op plaatse waar directe inkijk in de private zones voor voor- en 
achtertuinen mogelijk is vanuit het openbaar domein een haag met een 
max. hoogte van 2m20 aan te planten bij het afleveren van een 
stedenbouwkundige vergunning (conform de algemene bepalingen art. 1.5 
terreinaanleg subparagraaf afsluitingen). Deze hagen worden aangeplant 
binnen het plantseizoen volgend op de oplevering van de woning.  
De hagen kunnen ondersteund worden door een landschappelijk 
geïntegreerde afsluiting van geplastificeerde staaldraad.  
Daar waar tuinafschermingen worden aangebracht op de grens van de 
zone voor achtertuinen en de zone voor voortuinen dient deze afscherming 
tevens te bestaan uit een soortgelijke haag. 
Om toegang te nemen tot de private tuinzone kunnen doorbrekingen in de 
haagstructuur toegelaten worden voor fietsers en voetgangers van max. 
1m50.  

 
 

2.12 Zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen (loten 31 t.e.m. 43) 
  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  



Stad Bilzen  -   Verkaveling “Bivelenhof”          GS - 070130 - 73 

GEOSTED bvba      50 

 Bestemming  

De semi-openbare gemeenschappelijke tuinen zijn tuinen beheerd en in 
eigendom van de gemeenschap van eigenaars maar zijn openbaar 
toegankelijk en vormen een visueel landschappelijk geïntegreerd 
onderdeel van de centrale parkstrip maar wordt in functie van de 
bewoners van de zone voor hoofdgebouw - type 7 ingericht. Binnen 
deze zone kunnen naast bewonersparkeerplaatsen tevens andere 
buitenvoorzieniningen voor de bewoners van het desbetreffend lot 
ingepast worden  Het betreft een gemeenschappelijk e tuin ten dienste 
van de bewoners die als verblijfsplek en ontmoetingsplek voor de 
bewoners van het lot functioneert als geïntegreerd onderdeel van de 
parkstrip. 

Semi-openbare gemeenschappelijke tuin in functie van het 
gemeenschappelijk gebruik van de bewoners van het desbetreffende lot 
met een ruimtelijk-landschappelijke overgang naar de aangrenzende 
zone voor parkgebied, de nodige hemelwaterbuffering en de ruimtelijk-
landschappelijke inpassing van voetpaden en parkeerfaciliteiten voor 
bewoners. 

 Inrichting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In functie van het realiseren van een optimale integratie in het park 
en de zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen 
worden enkel vegetatieve erfscheidingen toegelaten met een 
maximale snoeihoogte van 1m20; 

• De gemeenschappelijke tuinen wordt op een kwaliteitsvolle wijze 
met streekeigen aanplantingen en duurzame materialen, ingericht 
als een semi-openbare buitenruimte voor de bewoners van het 
desbetreffende lot. Het beeld dat met de inrichting verkregen wordt, 
is dit van een natuurlijke, informele parkaanleg zonder afsluitingen; 

• Reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het 
realiseren van de nodige hemelwaterbuffering, de toegang van de 
parkeerfaciliteiten, en ifv. een parkontwerp waarbij een ruimtelijk-
landschappelijke overgang naar de ’Zone voor parkgebied’ en de 
‘zone voor wegenis’ wordt gerealiseerd; 

• In functie van het realiseren van het semi-openbare karakter en een 
optimale integratie in het park worden enkel vegetatieve 
erfafscheidingen toegelaten; 
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• Max. 30% van de oppervlakte mag verhard worden in 
waterdoorlatende materialen, uitgezonderd de toegang tot de 
parkeerfaciliteiten tbv. de bewoners binnen de zone voor 
hoofdgebouw –type 7; 

• Binnen de inrichting van de ‘Zone voor semi-openbare 
gemeenschappelijke tuin’ wordt over een oppervlakte van max. 5% 
constructies (in de vorm van tuinberging, fietsenstalling, collectieve 
inzameling gescheiden afval, brievenbussen, …) voorzien (voor lot 
36 = max. 22,75 m², voor lot 42 = max. 32 m² en voor lot 43 = max. 
25 m²) in functie van de ondersteuning van de ingerichte verblijfs- 
en recreatieve functieinvulling voor bewoners. Deze constructies 
worden naar vormgeving en materialisatie maximaal op elkaar 
afgestemd en steeds als één samenhangend architecturaal geheel 
bekeken binnen het verplicht op te stellen landschapsontwerp; 

• In de ‘Zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen’ kan 
een regenwaterbuffer voorzien worden die een landschappelijke en 
functionele meerwaarde vormt voor de verkaveling. 

 Recht van doorgang  

Ingevolge de geschakelde woontypologie worden de achtertuinen 
ontsloten via een achterontsluiting voor bestemmingsverkeer 
(voetgangers en fietsers). Ook kan via dit pad de achtertuin 
onderhouden worden en het tuinafval verwijderd worden.    
 
Het betreft een zone van 2 meter breedte die een geïntegreerd 
landschappelijk onderdeel vormt van de inrichting van de zone voor 
gemeenschappelijke tuinen en wordt zo ingericht dat de doorgang te 
voet of met de fiets ten aller tijde mogelijk is voor direct 
belanghebbende. De breedte wordt beperkt om te voorkomen dat 
gemotoriseerd verkeer via deze weg een ontsluiting naar de achtertuin 
krijgt en zo te voorkomen dat in de achtertuin een carport of garage 
wordt ingeplant.  

 
 
 
 
 
Binnen de aangegeven zones van ‘Recht van doorgang’ wordt over 
een breedte van 2 m een recht van overgang notarieel vastgelegd waarbij 
de ontsluiting van de achtertuinen van de aangrenzende percelen door 
direct belanghebbende voetgangers en fietsers mogen gebruikt worden in 
functie van ontsluiting voor het ruimen van tuinafval, het onderhoud van 
de achtertuin en het ontsluiten van de achtertuin door direct 
belanghebbende.    
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Het betreft een erfdienstbaarheid op de loten 31, 36 en 42 (ifv de 
ontsluiting van de achtertuinen van de loten 31 tem 35 en de loten 37 
tem 41).    
Door waterdoorlatende, kleinschalige materialen te gebruiken wordt het 
soort gebruik afgedwongen en wordt voorkomen dat er specifieke 
riolering dient voorzien te worden.  
In functie van het verzekeren van sociale veiligheid wordt tegen de 
perceelsgrens parkverlichting aangebracht.  
Bovengrondse constructies worden niet toegelaten om de ontsluiting te 
allen tijde te verzekeren. 

 
 
 
 
De oppervlakte mag enkel verhard worden in waterdoorlatende, 
kleinschalige materialen.  
 
Tegen de perceelsgrens met de loten wordt verlichting ifv. sociale veiligheid 
aangebracht.  
Er worden binnen deze zone geen bovengrondse constructies toegelaten. 
 

 

 
2.13 Zone voor parkgebied 
  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

De parkgebieden vormen onderdeel van de centrale publieke ruimte. Het 
betreft een parkgebied dat als verblijfsplek en ontmoetingsplek voor de 
verkaveling functioneert aan de rand van het stadsweefsel van Merem 
en daarnaast een parkgebied waarin een fiets- en 
voetgangersontsluiting tussen de gemeenschapsvoorzieningen en 
sportaccommodatie van Merem en het station /stadkern van Bilzen 
wordt gerealiseerd. De parken krijgen hun openbaar karakter door na 
aanleg in te lijven bij het openbaar domein en door de publieke 
doorwaadbaarheid. 

Openbare parkaanleg met de ruimtelijk-landschappelijke inpassing van 
de nodige hemelwaterbuffering en de ruimtelijk-landschappelijke 
inpassing van een fiets- en voetgangersverbinding. 

 Inrichting  

 
 
 
 

• Het parkgebied wordt op een kwaliteitsvolle wijze met streekeigen 
aanplantingen en duurzame materialen, ingericht als publiek park 
voor de buurt. Het beeld dat met de inrichting verkregen wordt, is 
dit van een natuurlijke, informele parkaanleg; 
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• Reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het 
realiseren van de nodige hemelwaterbuffering, de inpassing van 
een fiets- en voetgangersverbinding en ifv. een parkontwerp 
waarbij een ruimtelijk-landschappelijke overgang naar de ’Zone 
voor semi-openbare  gemeenschappelijke tuinen’, de ‘Zone voor 
hemelwaterbuffering’ en de ‘Zone voor wegenis’ wordt 
gerealiseerd; 

• In functie van het realiseren van het openbaar karakter en een 
optimale integratie in het park worden enkel vegetatieve 
erfafscheidingen toegelaten; 

• Naast de verharding noodzakelijk voor de realisatie van de zone 
voor ontsluiting van bestemmingsverkeer en fietsers/voetgangers 
met een breedte van min. 2 m mag er bijkomend max. 10% van de 
oppervlakte  verhard worden in waterdoorlatende materialen; 

• Binnen de inrichting van de ‘Zone voor parkgebied’ worden de 
nodige verblijfs- en recreatieplekken voorzien. Beperkte 
constructies worden naar vormgeving en materialisatie op elkaar 
afgestemd en steeds als één samenhangend architecturaal geheel 
bekeken; 

• In de ‘Zone voor parkgebied’ kan een regenwaterbuffer voorzien 
worden die een landschappelijke en functionele meerwaarde 
vormt voor de verkaveling. 

 
 

2.14 Zone voor hemelwaterbuffering  
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

De zone voor hemelwaterbuffering vormt onderdeel van de centrale 
publieke ruimte waar het overgrote deel van de waterhuishouding van 
het plangebied en de directe omgeving op een natuurlijke manier wordt 
opgelost. Het betreft een zone thv de voormalige niet ingeschreven 

Natuurlijke afwatering van het plangebied en zijn directe omgeving en 
hemelwaterbuffering gekoppeld aan ondersteunende groenstructuur 
aansluitend aan het landschappelijk ingepaste tracé van de Bukgracht. 
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Bukgracht waar de afwatering van het oppervlaktewater binnen de 
verkaveling en in het bijzonder van de centrale parkstrip wordt 
georganiseerd. Deze zone maakt een landschappelijk geïntegreerd 
onderdeel uit van de ‘zone voor parkgebied’ waarin een fiets- en 
voetgangersontsluiting tussen de gemeenschapsvoorzieningen cluster 
van Merem en het station wordt gerealiseerd. De zone krijgt haar 
openbaar karakter door na aanleg in te lijven bij het openbaar domein. 

 Inrichting  

Het tracé van de Bukgracht is gesitueerd binnen openbaar domein en 
wordt door de hermodulering in wadi’s een geïntegreerd onderdeel van 
de parkstrip.  

 
 
 
Omtrent de waterhuishouding wordt een duurzame en haalbare oplossing 
geformuleerd voor de buffering en de afvoer van het hemelwater, voor het 
onderhoud van de grachten en voor de uitbreiding van het netwerk in 
functie van de hemelwaterbuffering. 
Gelet op de waterproblematiek thv de Tongersesteenweg /Nieuwstraat  
dringt een gestructureerde en duurzame oplossing voor de 
hemelwaterbuffering zich op.   
 
 
 
 
 
 
 
 

• De niet ingeschreven Bukgracht wordt in de vorm van een aantal 
wadi’s ruimtelijk landschappelijk gehermoduleerd binnen deze 
zone. 

• De hemelwaterbuffering wordt in het overgrote deel van deze zone 
landschappelijk ingepast in de vorm van valleigebied thv de 
voormalige Bukgracht.  

• Er wordt in de resterende zone op een kwaliteitsvolle wijze met 
streekeigen aanplantingen een landschappelijke overgang naar 
het belendende parkgebied gerealiseerd. Het beeld dat met de 
inrichting verkregen wordt, is dit van een natuurlijke informele 
parkaanleg; 

• Reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het 
realiseren van de nodige hemelwaterbuffering  en ifv. een 
parkontwerp waarbij een ruimtelijk-landschappelijke overgang naar 
de ‘Zone voor parkgebied’ en de ’Zone voor wegenis’ wordt 
gerealiseerd; 

• In functie van het realiseren van het openbaar karakter en een 
optimale integratie in het park worden enkel vegetatieve 
erfafscheidingen toegelaten; 

• Max. 10% van de oppervlakte mag verhard worden in 
waterdoorlatende materialen; 
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2.15 Zone voor wegenis 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

Deze zone moet de aanleg van een openbaar domein met een 
gemengde afwikkeling van allerlei verkeersstromen toelaten: 
voetgangers, fietsers, auto’s. Hierbij is bijzondere aandacht gewenst 
voor het langzame verkeer.  
 
Voor de bewoners van de nieuwe woonwijk is een openbaar domein met 
de nadruk op verblijfskwaliteit zeker gewenst. Er wordt gestreefd naar 
een inrichting van het openbaar domein waarbij geen sluipverkeer door 
de verkaveling wordt gecreëerd tussen de Meremweg en de Oude 
Tongersestraat. 

Deze zone is bestemd voor de aanleg van alle infrastructuur 
noodzakelijk voor een functionele en duurzame verkeersafwikkeling voor 
alle weggebruikers. Delen worden ingericht als spel- en verblijfsgebied 
en als zones voor de inpassing van het bezoekersparkeren. 
 
De zone is bestemd voor het bestemmingsverkeer en de hiervoor 
noodzakelijke infrastructuur, nutsvoorzieningen, groenaanleg en 
straatmeubilair. Eveneens is het mogelijk om binnen deze zone 
parkeerplaatsen en infrastructuur voor hemelwaterbuffering of –infiltratie 
aan te leggen.  

 Inrichting  

De normale voorzieningen voor een verkeersveilige, esthetische en 
functionele aanleg van deze straten zijn toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle gebouwen en constructies zijn verboden, uitgezonderd 
verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair en 
installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen. 
De aanleg van de wegen gebeurt in functie van de verkeersveilige 
verkeersafwikkeling, met aandacht voor het erfkarakter van de 
aanpalende ruimten. De aanleg van parkeerplaatsen is toegelaten. 
Binnen het openbaar domein kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals 
elektriciteit, gas, water, T.V.-distributie, telefoon, riolering enz. worden 
aangelegd.  
 
De technische aanleg en speciale inrichtingen, zoals niveauverschillen, 
drempels, bochten, versmallingen, struiken, enz. kunnen worden 
voorzien teneinde de erfontsluitingsfunctie van de weg te visualiseren 
evenals de rechtlijnigheid te breken en de snelheid van de voertuigen te 
verlagen. Bij de aanleg zullen op deskundige wijze beplantingen 
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Duurzaam omgaan met hemelwater veronderstelt structurele ingrepen in 
het openbaar domein. Anderzijds kunnen de elementen van 
hemelwaterbuffering landschappelijk gebruikt worden. Het openbaar 
domein wint zo aan verblijfskwaliteit, en de essentiële, duurzame 
infrastructuur wordt hiermee niet verborgen, maar getoond en gebruikt 
als onderdeel van het totaal openbaar domein.  

voorzien worden. De heesters, struiken en boomsoorten moeten 
inheems en streekgebonden zijn. De aanplantingen mogen uitdrukkelijk 
niet bestaan uit coniferen. Bomenrijen, hagen, houtwallen, 
struikmassieven en bomengroepen zijn de elementen die bij voorkeur 
hiertoe gebruikt worden.  
 
De infrastructuur voor hemelwaterbuffering en –infiltratie moet 
geïntegreerd worden in de algemene aanleg van de zone, aansluitend 
op de voorziene buffering in de ‘Zone voor hemelwaterbuffering’. Voor 
deze buffering moet gebruikt gemaakt worden van bovengrondse 
installaties, in het bijzonder niet-permanente waterplassen (wadi’s) of 
open grachten met infiltratiemogelijkheid.  
 
De niet-verharde delen van deze zone worden aangelegd als groene 
verblijfsruimte met inheemse en streekeigen beplanting. 

 
 

2.16 Zone voor nutsvoorzieningen (lot 72) 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

Deze zone dient voor de inpassing van een electriciteitscabine. 
 

Deze zone wordt bestemd voor de inpassing van constructies voor 
openbare nutsvoorzieningen.  

 Inrichting  

 Deze zone mag voor max. 80% bebouwd worden. De niet bebouwde 
ruimte mag voor max. 40% verhard worden. De resterende oppervlakte 
dient aangelegd te worden met gras, bodembedekkers of heesters. 
De niet bebouwde perceelsgrenzen worden voorzien van een afsluiting in 
de vorm van geplastificeerd hekwerk ondersteund door een 
haagbeplanting. 
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 Materialen 

 De materiaalkeuze van de zichtbare delen en de dakbedekking wordt 
afgestemd op de bebouwing in de directe omgeving binnen de 
verkaveling, waardoor het bouwvolume als een geïntegreerd onderdeel 
van de verkaveling overkomt. 
Het materiaalgebruik bestaat uit minstens 60% baksteen of kan door 
beplanting tegen de gevels opgaan in de belendende tuinaanleg binnen 
de zone voor achtertuinen. 
Dakvorm: plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 
verkaveling.  

 
 

2.17 Zone voor ontsluiting van bestemmingsverkeer en voetgangers/fietsers   
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

Deze zone dient voor de realisatie van een kwalitatieve fiets- en 
voetgangersverbinding tussen de cluster van gemeenschaps-
voorzieningen en sportaccommodatie van Merem in het westen en het 
station en de stadskern van Bilzen in het oosten. Bijkomend wordt deze 
verbinding thv de projectzone aangevuld met een volwaardige 
ontsluitingsinfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer vanuit de 
Nieuwstraat ifv de ontsluiting van de functies binnen de projectzone  
aansluitend op de aangrenzende zone voor wegenis thv het oostelijk 
gesitueerd plein.  

Deze zone wordt bestemd voor de realisatie van een fiets- en 
voetgangersverbinding.  
Thv de projectzone wordt supplementaire tevens een ontsluiting voor 
gemotoriseerd verkeer ifv bestemmingsverkeer van de projectzone en de 
aansluitend zone voor wegenis gerealiseerd.   

 Inrichting  

 Het tracé voor fietsers- en voetgangers doorheen de zone voor parkgebied 
heeft een min. breedte van 2 m en wordt ifv de vlotte berijdbaarheid in niet 
waterdoorlatende verharding aangelegd. De ontsluiting mag tov de 
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aangegeven aslijn op het verkavelingsplan binnen een zone van 6 m aan 
weerzijden van deze aslijn landschappelijk ingepast worden. Belendend 
aan het tracé worden verlichtingselementen ifv de sociale veiligheid 
aangebracht. Tevens worden op minstens 2 plekken een zitplek 
geïntegreerd belendend aan het tracé. 
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DEEL 3 : BIJZONDERE BEPALINGEN - FASE 2 
 
Deze bijzondere bepalingen worden pas van toepassing na 1 januari 2017 en wanneer minstens 2/3de van de oppervlakte van de 1ste fase zijn 
bebouwd conform de bepalingen van het PRUP Afbakening KSG Bilzen deelplan 2 geïntegreerd stedelijk project Nieuwe Stationswijk. Deze 2/3 
wordt berekend op basis van het aantal woningen dat per lot vooropgesteld wordt in de verkaveling.  
 

Bepalingen voor de bebouwde ruimte  
 

3.1 Zone voor hoofdgebouw – type 1  (loten 98 tem 100) 

3.1.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het verkaveling belendend aan een 
leefstraat, de situering tov de residentiële bewoning van de Solveldstraat 
en in functie van het verzekeren van een maximale woonfunctie wordt 
enkel  een vrij beroep als nevenbestemming toegelaten conform de 
algemene bepalingen (art. 1.3). 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
 

3.1.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan wordt hier gekozen voor 
een open bebouwing die goed aansluit bij de residentiële open 
bebouwing aan de zijde van de Solveldstraat. 

Grondgebonden ééngezinswoning in open bouwvorm op min. 3m00 van 
de vrijblijvende laterale perceelsgrens.  

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00. 
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 1’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
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max. 2 bouwlagen en een hellend of plat dak. De verschijningsvorm in de 
zone voor open bebouwing wordt gekenmerkt door grondgebonden 
woningen met max. 2 bouwlagen waarbij zowel een plat als hellend dak 
mogelijk is. 

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximale 2 bouwlagen. 
 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 6m50 
ten opzichte van het niveau thv de as van voorliggende leefstraat en een 
nokhoogte van maximaal 5m00 boven de dakrand met een hellend dak en 
max. 7m00 ten opzichte van de as van voorliggende weg voor een 
bouwvolume met plat dak.  
Maximale bouwbreedte en maximale bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 

 Daken  
 

 
Een private buitenruimte op verdiep aan de achterzijde wordt niet 
toegelaten in functie van de privacy van de achtertuinen van de 
bebouwde kavels langs de Pater Damiaanstraat en de Meremweg en ifv. 
de oriëntatie. 
De vrijheid tussen plat of hellend dak wordt gelaten ifv de bestaande 
bebouwing in de directe omgeving en om op deze manier een beter 
ruimtelijke aansluiting te krijgen op de reeds bestaande bebouwing langs 
de Solveldstraat.  

Dakvorm:  
- Dakvorm: Voor het hoofdvolume geldt een plat dak of zadeldak, waarbij 

de dakhelling evenwijdig met de rooilijn komt te liggen.  
- De dakhelling bij hellende daken is gesitueerd tussen min. 25° en max. 

45° met een maximale nokhoogte van 5m00 boven de dakrand.  
- In het dakvolume mag slechts één laag ingericht worden en dit enkel in 

functie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals 
slaapvertrekken en sanitaire ruimten, … 

 
 

3.2 Zone voor hoofdgebouw – type 3 (loten 113 tem. 127) (P9a, P9b, P9c, P10a, P10b, P10c, P10d, P10e) 

3.2.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied en in functie van het 
verzekeren van een maximale woonfunctie wordt enkel  een vrij beroep 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
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als nevenbestemming toegelaten over max. 30% van de volledige netto 
vloeroppervlakte en dit op voorwaarde dat het bezoekersparkeren à rato 
van 1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt ingepast 
op eigen terrein zodat het parkeren niet wordt afgewenteld op het 
openbaar domein. 

Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over max. 30% van de 
volledige netto vloeroppervlakte op voorwaarde dat het 
bezoekersparkeren à rato van 1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv het 
vrije beroep wordt ingepast op eigen terrein. 

3.2.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Realisatie van projectzones P9 en P10 (zie art. 1.7)  

Deze projectzones werden gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject van enerzijds 3 op elkaar afgestemde projectzones 9a, 9b 
en 9c en anderzijds 5 op elkaar afgestemde projectzones 10a, 10b, 10c, 
10d, 10e in de vorm van 2 totaalontwerpen te realiseren door middel van 
het gelijktijdig indienen van respectievelijk 3 en 5 stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen voor de respectievelijke deelprojectzones 9a, 9 
en 9c enerzijds en voor de respectievelijke deelprojectzones 10a, 10b, 
10c, 10d en 10e waardoor de ruimtelijke en architecturale samenhang 
per deelprojectzone ontworpen en bepaald wordt door telkens één 
architectenbureau. De aangestelde architectenbureaus dienen gelijktijdig 
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor de 3 aan elkaar 
gerelateerde deelprojecten (9a, 9b en 9c) enerzijds en voor de 5 aan 
elkaar gerelateerde deelprojecten (10a, 10b, 10c, 10d en 10e) in.  Door 
de projectzone 9 wordt de architecturale beeldvorming aan de oostelijke 
ontsluitingsweg bepaald. Door de realisatie van projectzone 10 wordt een 
transparante straatwand van de meest oostelijk gesitueerde woonstraat 
bepaald.    

Het betreft projectzones P9 en P10 waarvoor de algemene bepalingen van 
de realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een halfopen bebouwing in de vorm van 2 woningen onder 1 dak. Daar 

Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bebouwing op min. 3m00 
van de vrijblijvende laterale perceelsgrens op de loten 113 tem 118 en op 
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de bebouwing op de loten 118 en 119 kopwoningen zijn naar het 
openlandschap die tevens gesitueerd zijn met hun zijgevel naar het 
openbaar domein wordt hier een grotere afstand tov de perceelsgrens 
gehanteerd.  
 
De beide kopgebouwen worden door hun ruimtelijke positionering op de 
koppen van de bouwlinten, loodrecht op de open ruimte, ontworpen als 
gebouwen met 3 voorgevels die in hun materialisatie, gevelopbouw en 
verschijningsvorm een sterke interactie met het open landschap aan de 
overzijde van de ontsluitingsweg aangaan. Ze vormen samen met de 
kopwoningen op de loten 102, 128,146 en 147 een samenhangend 
architecturaal geheel vanuit de open ruimte en vormen op deze manier 
een sterke woonrand naar de open ruimte.   

de loten 120 tem 127 en open bebouwing op lot 119. Enkel op de loten 
118 en 119 wordt de min. afstand tot de vrijblijvende laterale 
perceelsgrens op 4m00 verplicht. 
 
 
Binnen de zone voor kopgebouw (loten 118 en 119) wordt de 
respectievelijk halfopen en open bebouwing ifv een 3 voorgevelwoning 
ontwerpen waarbij zowel de zijgevel als de achtergevel als een 
volwaardige representatieve gevel worden ontwerpen en gematerialiseerd. 
Deze kopgebouwen vormen onderdeel van een reeks van 8 
hoekwoningen die door hun ruimtelijke positionering binnen de verkaveling 
de interactie met het open landschap aangaan. Deze kopwoningen 
worden naar verschijnvorm en materialisatie afgestemd op de reeds 
vergunde kopwoningen op de loten 102, 128, 146 en 147.   
 
Maximale bouwbreedte en maximale bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende noord georiënteerde achtertuindiepte van 
min. 10m00.  
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 
max. 2 bouwlagen en een hellend of plat dak.  
 
 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 3’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm en het gabarit (in dakvorm, dakhelling en 
kroonlijsthoogte) in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
 
Binnen het bouwkaders van loten 113 tem 127 zijn de algemene 
voorschriften voor de zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv 
parkeren op eigen terrein van toepassing.  
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 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximaal 2 bouwlagen. 
In functie van het realiseren van een duidelijk front naar het open 
landschap wordt in samenhang met de overige kopgebouwen op de loten 
118 en 119 een 3de bouwlaag met plat dak toegelaten.   

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 6m50 
ten opzichte van het niveau van voorliggende weg en een nokhoogte van 
maximaal 6m00 boven de dakrand met een hellend dak en max. 7m00 ten 
opzichte van de as van voorliggende weg voor een bouwvolume met plat 
dak.  Enkel ter hoogte van de loten 118 en 119 wordt een 3de bouwlaag 
met een max. dakrandhoogte van 10 m50 toegelaten.  
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
Op het gelijkvloers mag de bouwzone volledig bebouwd worden. Op de 
verdieping mag max. 12m00 bouwdiepte gerealiseerd worden. 
Vrijblijvende gevels worden steeds afgewerkt in gevelsteen. 
 
Een private buitenruimte op het verdiep is enkel toegelaten aan de 
straatzijde van het bouwvolume. 

 Daken 

Daar het steeds om een architecturaal samenhangend geheel handelt 
per twee geschakelde hoofdvolumes wordt steeds een ruimtelijke en 
architecturale samenhang naar dakvorm, materiaalgebruik en 
architectuurstijl vooropgesteld. Het hoofdvolume bestaat uit 2 bouwlagen 
met een plat of hellend dak, de overige oppervlakte binnen het 
bouwkader mag worden opgebouwd als uitbouw van één bouwlaag met 
licht hellend of plat dak. 
 

Dakvorm:  
- Dakvorm: Voor het hoofdvolume geldt een plat dak of zadeldak, waarbij 

de dakhelling evenwijdig met de rooilijn komt te liggen. Naast het 
hoofdvolume mag er binnen het bouwkader ook een plat of licht hellend 
dak voorzien worden voor een uitbouw van 1 bouwlaag. 

- Dakhelling bij hellende daken tussen 25° en 45° met een maximale 
nokhoogte van 6m00 boven de dakrand.  

- In het dakvolume mag slechts één laag ingericht worden en dit enkel in 
functie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals 
slaapvertrekken en sanitaire ruimten, … 
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 Materialen bij geschakelde hoofdvolumes 

De algemene bepalingen naar materialisatie zijn hier van toepassing om 
een verankering met de bestaande  architectuur in de omgeving mogelijk 
te maken. Per geschakeld bouwvolume wordt het materiaalgebruik en de 
architectuurstijl steeds in een context van één ruimtelijk en architecturaal 
samenhangend geheel bekeken.  
 

Naast de algemene bepalingen mbt materialisatie (art.Art. 1.2 
architecturale uitgangspunten /materiaalgebruik bestaan de 
gevelmaterialen bijkomend voor min. 80% in baksteenmaterialen. Als 
overige gevelmaterialen worden beton, glas, natuursteen, sidings of hout 
toegelaten.  
Bij geschakelde hoofdvolumes wordt het materiaalgebruik van de 
aangrenzende hoofdvolumes door een mandelige muur op elkaar 
afgestemd. De geschakelde hoofdvolumes komen naar verschijningsvorm 
als één samenhangend architecturaal geheel over. 

 
 

3.3 Zone voor hoofdgebouw – type 6 (loten 108 tem. 112) (onderdeel van P7) 

3.3.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied belendend aan de 
woonstraat  en in functie van het verzekeren van een maximale 
woonfunctie worden enkel vrije beroepen met een max. netto-
vloeroppervlakte van 50 m² toegelaten in zoverre dat het 
bezoekersparkeren gegenereerd door het vrije beroep oplost wordt op 
eigen terrein. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: Vrije beroepen beperkt tot max. 50 m². 

3.3.2 Bouwvoorschriften  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P7 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject van 5 bescheiden grondgebonden woningen en een 
meergezinswoning op de kop aan de oostzijde van de centraal 
gesitueerde meadow een totaalontwerp te realiseren door middel van het 
gelijktijdig indienen van 1 stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor 
de bescheiden grondwoningen op de loten 108 tem 112 in combinatie 
met de realisatie van de meergezinswoning op lot 107 waardoor de 
ruimtelijke en architecturale samenhang van de ganse projectzone 
ontworpen en bepaald wordt door één of meerdere architectenbureaus. 
De aangestelde architectenbureaus dienen gelijktijdig de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor de volledige 
projectzone P7 in onder leiding van een leidinggevende projectarchitect 
of stedenbouwkundige.  Door deze projectzone wordt de architecturale 
beeldvorming aan de oostelijke wand van de oostelijke hoeksteen van de 
centrale groene ruimte (Meadow) bepaald.  

Het betreft de realisatie van grondgebonden woningen van projectzone P7 
waarvoor in samenhang met de meergezinswoningen op het lot 107 de 
algemene bepalingen van de realisatie van projectzone van toepassing 
zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan met een gemiddelde 
woondichtheid van 25 won/ha wordt hier gekozen voor een schakeling 
van gesloten bebouwing, op de koppen afgewerkt met een halfopen 
bebouwing enerzijds een meergezinswoning anderzijds zodat er een 
compacte wooncluster ontstaat en het randstedelijk wonen met een 
gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha kan gerealiseerd worden. Het 
betreft 1 architecturaal samenhangend volume waarvan de gebouwen 
gebouwd worden op basis van één stedenbouwkundige vergunning als 
sleutel op de deurwoningen die in het kader van het bescheiden 
woonaanbod worden gerealiseerd.  

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de loten 108 
tem 111. Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm op lot 
112 aan één zijde op de perceelsgrens en op min. 3m00 van de 
vrijblijvende laterale perceelsgrens. 
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 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00  in het 
bijzonder. De verschijningsvorm in de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 6’ 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen met 2 bouwlagen 
onder een plat dak. 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 6’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
 

 Afmetingen  

Binnen voorliggende verkaveling geldt de intentie om door middel van 
een beperkt aantal stedenbouwkundige vergunningsaanvragen de 
bebouwing binnen deze bestemmingszones te realiseren als max. 3 
totaalprojecten van respectievelijk 8 (loten 31 tem 38), 7 (loten 39 tem 
45) en 3 (loten 92 tem 94) grondgebonden woningen te realiseren en op 
een innovatieve manier een hoge woonkwaliteit in een compacte 
bouwvorm op de markt te brengen. Door het ontwerp, het vergunnen en 
de bouw van de bouwprojecten wordt een sterke onderlinge 
architecturale en stedenbouwkundige samenhang van de woningen per 
bouwblok verzekerd.  
Een private buitenruimte op verdiep wordt niet toegelaten in functie van 
de privacy van de achtertuinen van woningen in de directe omgeving en 
ifv. de oriëntatie. 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 7m00 
ten opzichte van het niveau ter hoogte van de as van de voorliggende weg 
woning.  
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
 
 
 
 
Een private buitenruimte op het verdiep wordt niet toegelaten. 
 

 Daken 

 Dakvorm:  
- dakvorm plat.   
- de dakrandhoogte dient gelijk te zijn binnen het gehele bouwblok. 

Maximale dakrandhoogte bij 2 bouwlagen is 7m00 tov het niveau thv 
de as van de voorliggende weg. 
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 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type per aaneengeschakeld 
bouwblok in ruimtelijke en architecturale  samenhang met elkaar worden 
bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone die bestaat uit 5 
bescheiden woningen en een meergezinswoning op de kop van het 
parkgebied wordt verwezen naar art. 1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P7 
alvorens in overleg te gaan met de vergunning verlenende instantie. 

 
 

3.4 Zone voor hoofdgebouw type 7 (lot 90 en lot 107) (P6 en onderdeel van P7)  

3.4.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het park en in functie van het 
verzekeren van een maximale woonfunctie worden geen 
nevenbestemmingen toegelaten. Enkel de woonfunctie is toegelaten. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van meergezinswoningen  
Er worden geen nevenbestemmingen toegelaten. 

3.4.2 Bouwvoorschriften  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P6 en onderdeel van projectzone P7 (zie art. 
1.7)  

De projectzone P7 werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject van 5 bescheiden grondgebonden woningen en een 
meergezinswoning op de kop aan de oostzijde van het centrale 
parkgebied een totaalontwerp te realiseren door middel van het 
gelijktijdig indienen van één stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
voor de bescheiden grondwoningen op de loten 108 tem 112 in 
combinatie met de realisatie van de meergezinswoning op lot 107 
waardoor de ruimtelijke en architecturale samenhang van de ganse 
projectzone ontworpen en bepaald wordt door één of meerdere 
architectenbureaus. De aangestelde architectenbureaus dienen 
gelijktijdig de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de 
volledige projectzone P7 in onder leiding van een leidinggevende 
projectarchitect of stedenbouwkundige.  Door deze projectzone P7 wordt 
de architecturale beeldvorming aan de oostelijke hoeksteen van het 
centrale groengebied (Meadow) bepaald en wordt tevens de 
nagestreefde beeldwaarde van het wonen aan het centrale park 
gevisualiseerd. 

De projectzone P6 betreft de realisatie van twee meergezinswoningen in 
een zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen waar in 
combinatie met de koppen van projectzone P2 en de kop van de 
projectzone P7 de noordelijk gesitueerde parkwanden worden 
gefinaliseerd.   

Het betreft de realisatie van meergezinswoningen enerzijds als onderdeel 
van  projectzone P7 waarvoor in samenhang met de bescheiden 
grondgebonden woningen op de loten 108 tem 112 een totaal project 
wordt ontworpen en vergund en anderzijds de realisatie van twee  
meergezinswoningen op lot 90 waarvoor de algemene bepalingen van de 
realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

 Gestapelde meergezinswoningen. 



Stad Bilzen  -   Verkaveling “Bivelenhof”          GS - 070130 - 73 

GEOSTED bvba      69 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de bouwpercelen in de directe 
omgeving, de ligging van het openbaar domein van de Bukgracht en de 
positionering van de bouwvolumes ten opzichte van de grondgebonden 
woningen aan de overzijde van de ontsluitingsstraat.  
 
De bouwvolumes gelegen binnen de zone voor semi-openbare 
gemeenschappelijke tuinen dient ondersteunend te werken naar de 
belevingswaarde binnen het gehele plangebied in de vorm urban villas in 
een groene omgeving en worden in ruimtelijke positie met de bebouwing 
op de loten 36, 42 en 43 van de 1ste fase en lot 107 van de 2de fase 
gebracht. 

Binnen  de grafisch aangeduide bouwzone zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan, binnen de zone voor semi-openbare 
gemeenschappelijke tuinen en voor beperkte delen grenzend aan de ‘zone 
voor parkgebied’. 

 
 Afmetingen 

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximaal 3,5 bouwlagen.  
Ingevolge de nadere uitwerking van het verplicht bewonersparkeren in 
het hoofdvolume en de functionele loskoppeling tussen de 
appartementen op de 1ste bouwlaag en het semi-openbare 
gemeenschappelijke tuin wordt de mogelijkheid gelaten om een 
halfverdiepte parkeerlaag toe te passen waardoor de eerste woonlaag op 
max. 1,5 m boven het maaiveld komt te liggen en de directe functionele 
binding tussen het gelijkvloersappartement/terras en semi-openbaar 
groen verbroken wordt en gelijktijdig de privacy op de eerste woonlaag 
verzekerd wordt.   

De maximale bouwbreedte en maximale bouwdiepte zijn af te leiden uit de 
bouwzone, zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
Bouwhoogte: max. 3,5 bouwlagen onder de dakrand, met een 
kroonlijsthoogte van maximaal 11m50 tov het niveau van de as van de 
voorliggende weg.  

 Daken 

Binnen de verkaveling wordt een ruimtelijke en architecturale samenhang 
naar dakvorm, materiaalgebruik en architectuurstijl vooropgesteld.  
 

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

verkaveling;  
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De gestapelde woningen dienen te worden beschouwd als een 
architecturaal samenhangend geheel van  wooneenheden onder één dak. 

 Materialen  

Het is belangrijk dat alle loten van dit type per aaneengeschakeld 
bouwblok in ruimtelijke en architecturale  samenhang met elkaar worden 
bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van enerzijds een projectzone die bestaat uit 5 
bescheiden woningen en een meergezinswoning op de kop van het 
parkgebied en anderzijds de realisatie van een projectzone die bestaat uit 
2 meergezinswoningen in een semi-openbaar gemeenschappelijke tuin 
wordt verwezen naar art. 1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P7 
enerzijds en wordt binnen P6 een genuanceerd materialenpallet 
samengesteld voor de materialisering van de volumes binnen de 
betreffende projectzone P6 in beperkte mate afgestemd op het 
materialenpallet gebruikt bij de realisatie van de meergezinswoningen in 
de projectzones P2 en P4 van de 1ste fase. 

 Onbebouwde ruimte 

 
 
 

De onbebouwde ruimte binnen het bouwkader en rond het bouwvolume 
wordt ingericht in functie van een optimale integratie in het omringende zone 
voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen conform art. 3.12 . 

 
 

3.5 Zone voor hoofdgebouw – type 9  (loten 102 tem 106) 

3.5.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied en in functie van het 
verzekeren van een maximale woonfunctie wordt enkel  een vrij beroep 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
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als nevenbestemming toegelaten over max. 30% van de volledige 
nettovloeroppervlakte en op voorwaarde dat het bezoekersparkeren met 
1 pp /50 m² nettovloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt ingepast op 
eigen terrein zodat het parkeren ifv het vrije beroep niet wordt 
afgewenteld op het openbaar domein. 

Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over max. 30% van de 
volledige nettovloeroppervlakte en op voorwaarde dat het 
bezoekersparkeren ifv het vrije beroep wordt ingepast op eigen terrein.  

3.5.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan wordt hier gekozen voor 
een open bebouwing die goed aansluit bij de residentiële open 
bebouwing aan de zijde van de Solveldstraat. 

Grondgebonden ééngezinswoning in open bouwvorm op de noordelijk 
gesitueerde laterale perceelsgrens voor de loten 103 tem 106 en op 4m00 
van de noordelijk gesitueerde laterale perceelsgrens voor lot 102.  

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende laterale, zuidgeoriënteerde tuinbreedte 
van min. 8m00. 
De bestaande verschijningsvorm in de directe omgeving wordt 
gekenmerkt door grondgebonden woningen in een landelijke setting met 
max. 2 bouwlagen en een hellend of plat dak. De verschijningsvorm in de 
zone voor open bebouwing wordt gekenmerkt door grondgebonden 
woningen met max. 2 bouwlagen waarbij zowel een plat als hellend dak 
mogelijk is. 
Het kopgebouw wordt door zijn ruimtelijke positionering op de kop van 
een gebouwenreeks, loodrecht op de open ruimte, ontworpen als een  
gebouw met 4 voorgevels die in haar materialisatie, gevelopbouw en 
verschijningsvorm een sterke interactie met het openlandschap aan de 
noordzijde aangaat. Deze kopwoning vormt samen met de kopwoningen 
op de loten 118, 119, 128, 146 en 147 een samenhangend architecturaal 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 9’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan op de noordelijke 
laterale perceelsgrens voor de loten 103 tem 106 en op 4m00 van de 
noordelijk gesitueerde laterale perceelsgrens voor lot 102. 
 
 
 
 
 
 
Binnen de zone voor kopgebouw (lot102) wordt de open bebouwing ifv 
een 4 voorgevelwoning ontwerpen waarbij zowel de zijgevels als de 
achtergevel als een volwaardige representatieve gevel worden ontwerpen 
en gematerialiseerd. 
Dit kopgebouw vormt onderdeel van een reeks van 6 hoekwoningen die 
door hun ruimtelijke positionering binnen de verkaveling de interactie met 
het open landschap aangaan. Deze kopwoning worden naar verschijnvorm 
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geheel vanuit de open ruimte en vormen op deze manier een sterke 
woonrand naar de open ruimte.   

en materialisatie afgestemd op de reeds vergunde kopwoningen op de 
loten 118, 119, 128, 146 en 147.   
 

 Afmetingen  

Om een ruimtelijke inpassing mogelijk te maken met de directe omgeving 
wordt de bouwhoogte beperkt tot maximale 2 bouwlagen. 
Lot 102 vormt een van de koppen naar het open landschap en wordt in 
functie hiervan een 3de bouwlaag met plat dak toegelaten om samen met 
de andere kopgebouwen een duidelijke rand naar het open landschap te 
definiëren.  
 
Daar de bouwvolumes verplicht tegen de noordelijke perceelsgrens 
worden gebouwd ontstaat er aan de zuidzijde een maximale private, 
goedgeoriënteerde private tuinzone.  

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 6m50 
ten opzichte van het niveau van de as van de voorliggende weg en een 
nokhoogte van maximaal 4m50 boven de dakrand bij een lessenaarsdak 
of 7m00 ten opzichte van het niveau van de as van de voorliggende weg 
bij een plat dak.   
Thv lot 102 wordt een 3 de bouwlaag toe gelaten met een maximale 
hoogte van 11m50 onder de dakrand.  
Maximale bouwbreedte en maximale bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
De noordelijk gesitueerde zijgevel op de loten 103 tem 106 is gesitueerd 
tegen de laterale perceelsgrens. In deze gevel worden enkel lichten 
toegelaten. Het nemen van zichten is in deze gevel verboden.  

 Daken  
 

De vrijheid tussen plat of hellend dak wordt gelaten ifv de bestaande 
bebouwing in de directe omgeving en om op deze manier een beter 
ruimtelijke aansluiting te krijgen met de rest van de verkaveling.  
 
 
 
 
 

Dakvorm:  
- Dakvorm: Voor het hoofdvolume geldt een plat dak of lessenaarsdak, 

waarbij de dakhelling loodrecht op de rooilijn komt te liggen. Naast het 
hoofdvolume mag er binnen het bouwkader ook een plat of ligt hellend 
dak voorzien worden voor een uitbouw van max. 1 bouwlaag. 

- De dakhelling bij hellende daken is 35° met een maximale nokhoogte 
van 4,50m boven de dakrand.  

- In het dakvolume mag slechts één laag ingericht worden en dit enkel in 
functie van private lokalen horende bij de woonfunctie, zoals 
slaapvertrekken en sanitaire ruimten, … 

- Afgeknotte daken zijn niet toegestaan. 
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 Materialen bij geschakelde hoofdvolumes 

Dit om te voorkomen dat bij latere verbouwingen en uitbreidingen de 
nagestreefde architecturale samenhang verloren gaat. 

Bij uitbreidingen of verbouwingen wordt de architecturale samenhang in 
overweging genomen. Bij verbouwingen en beperkte uitbreidingen dienen 
zowel de gevelmaterialen als het buitenschrijnwerk van het initiële 
hoofdvolume integraal doorgetrokken te worden. 

 
 

3.6 Zone voor hoofdgebouw type 10 (loten 128 tem 138) (P11)  

3.6.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien het residentiële karakter van de verkaveling wordt de 
woonfunctie maximaal verzekerd.  
Voor de definitie van zorgwonen wordt verwezen naar art. 4.1.1 van de 
Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening (VCRO). Vrije beroepen 
verenigbaar met de woonfunctie met beperkte impact naar 
bezoekersparkeren zijn als nevenbestemming toegelaten. Het 
bezoekersparkeren ifv het vrije beroep dient volledig opgelost te worden 
op eigen terrein. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. Zorgwoningen zijn toegelaten.  
Vrije beroepen met een beperkte impact op het bezoekersparkeren. 

3.6.2 Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P11 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een totaal-
project van 11bescheiden grondgebonden in de vorm van 1 
totaalontwerp gekoppeld aan 1 stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag een sterke beeldwaarde te krijgen aan de 
westzijde van de meest westelijk gesitueerde woonstraat in de 2de fase.  

Het betreft projectzone P11 waarvoor de algemene bepalingen van de 
realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een schakeling van gesloten en halfopen bebouwing zodat er geen te 
massieve straatwand ontstaat en het randstedelijk wonen met een 
gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha nog een zekere luchtigheid 
behoud. De 11 grondgebonden woningen op de loten 128 tem 138 
worden in het kader van de realisatie van het bescheiden woonaanbod 
gerealiseerd. 

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de 128 tem 
138. Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm op de loten 
128 en 138 waarvan op lot 138 één zijde op de perceelsgrens en op min. 
4m00 van de vrijblijvende laterale perceelsgrens is gesitueerd en waarvan 
op lot 128 één zijde op de laterale perceelsgrens en de andere op min. 
4m00 van de vrijblijvende laterale perceelsgrens is gesitueerd. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00  in het 
bijzonder. De verschijningsvorm in de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 11’ 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen met 2 bouwlagen 
onder een plat dak waarbij over max. 50% een 3de bouwlaag wordt 
toegelaten. 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 11’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
 

 Afmetingen  

Binnen voorliggende verkaveling geldt de intentie om zo coöperatief 
mogelijk overeenstemming te bereiken tussen de (eventueel) 
verschillende eigenaars om de voorgestelde innovatieve oplossing die de 
beoogde kwaliteit realiseert maar afwijkt van de strikte regelgeving over 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 7m00 
ten opzichte van het niveau thv de as van de voorliggende woonstraat. Ter 
hoogte van lot 128 mag een 3de bouwlaag voorzien worden met een 



Stad Bilzen  -   Verkaveling “Bivelenhof”          GS - 070130 - 73 

GEOSTED bvba      75 

de architecturale en stedenbouwkundige samenhang van de woningen 
binnen het bouwblok. Bij het uitblijven van deze overeenstemming gelden 
strikte voorwaarden voor de op te richten woningen binnen het 
bouwblok’. 
 
 
De 2de verdieping mag maar voor max. 80% bebouwd worden om een 
zekere luchtigheid op de kop naar het open landschap te behouden.  
 
 
 
Een private buitenruimte op verdiep wordt enkel toegelaten aan de zijde 
van de woonstraat waardoor de privacy in de achtertuinen van de 
belendende woningen verzekerd wordt en toch nog via de woonstraat 
een zicht op het open landschap en de watertoren mogelijk is.  

dakrand op maximaal 11m50 ten opzichte van het niveau tov de as van de 
voorliggende woonstraat.   
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
Op het gelijkvloers en de 1ste verdieping mag de zone binnen het  
bouwkader volledig bebouwd worden. Ter hoogte van lot 128 mag op de 
2de verdieping max. 80% van de zone binnen het bouwkader bebouwd 
worden. Vrijblijvende gevels worden steeds afgewerkt in gevelsteen. 
 
Een private buitenruimte op het verdiep is toegelaten aan de 
woonstraatzijde.  
 
Binnen het bouwkaders van loten 128 tem 138 zijn de algemene 
voorschriften voor de zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv 
parkeren op eigen terrein van toepassing. 

 Daken 

Er wordt hier consequent gekozen voor platte daken om een sterkere 
interactie met de bebouwing binnen de parkzone te bewerkstelligen.   

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

bestemmingszone;  
- de dakrandhoogte dient gelijk te zijn binnen het gehele bouwblok. 

Maximale dakrandhoogte bij 2 bouwlagen is 7m00. De 3de bouwlaag 
heeft een maximale dakrandhoogte van 11m50 tov van het niveau thv 
de as van voorliggende weg.  

 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type in ruimtelijke en architecturale  
samenhang met elkaar worden bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone wordt verwezen naar art. 
1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
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materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P11 
alvorens in overleg te gaan met de vergunningverlenende instantie. 

 
 

3.7 Zone voor hoofdgebouw – type 11 (loten 139 tem. 146) (P12a) 

3.7.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied belendend aan de 
woonstraat  en in functie van het verzekeren van een maximale 
woonfunctie worden enkel een vrij beroep als nevenbestemming 
toegelaten over max. 30% van de volledige nettovloeroppervlakte en op 
voorwaarde dat het bezoekersparkeren met 1 pp /50 m² 
nettovloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt ingepast op eigen terrein 
zodat het parkeren ifv het vrije beroep niet wordt afgewenteld op het 
openbaar domein. 
Voor de definitie van zorgwonen wordt verwezen naar Artikel 4.1.1. van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. Zorgwoningen zijn toegelaten. 
Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over maximum 30% van de 
volledige nettovloeroppervlakte op voorwaarde dat het 
bezoekersparkeren met 1pp/ 50 m² nettovloeroppervlakte ifv het vrije 
beroep wordt ingepast op eigen terrein. 

3.7.2 Bouwvoorschriften:  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P12 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject samen met deelprojectzone 12b aan de overzijde van de 
woonstraat in de vorm van 1 totaalontwerp gekoppeld aan 1 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag een sterke beeldwaarde te 
krijgen aan de beide zijde van de meest oostelijk gesitueerde woonstraat 
in de 2de fase.  

Het betreft een deelprojectzone van P12 waarvoor de algemene 
bepalingen van de realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een schakeling van gesloten en halfopen bebouwing zodat er geen te 
massieve straatwand ontstaat en het randstedelijk wonen met een 
gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha nog een zekere luchtigheid 
behoud. 

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de 140, 141, 
144 en 145. Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm op 
de loten 139, 142, 143 en 146 waarbij op lot 139 het volume aan één zijde 
op de perceelsgrens en op min. 4m00 van de vrijblijvende laterale 
perceelsgrens wordt ingeplant en op lot 146 het volume aan één zijde op 
de perceelsgrens en op min. 4m00 van de vrijblijvende laterale 
perceelsgrens wordt ingeplant. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00  in het 
bijzonder. De verschijningsvorm in de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 11’ 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen met 2 bouwlagen 
onder een plat dak waarbij over max. 80% van het bouwkader op lot 146 
een 3de bouwlaag wordt toegelaten. 
Het kopgebouw wordt door zijn ruimtelijke positionering op de kop van 
een gebouwenreeks, loodrecht op de open ruimte, ontworpen als een  
gebouw met 3 voorgevels die in haar materialisatie, gevelopbouw en 
verschijningsvorm een sterke interactie met het openlandschap aan de 
noordzijde aangaat. Deze kopwoning vormt samen met de kopwoningen 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 11’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
 
Binnen de zone voor kopgebouw (lot 146) wordt de halfopen bebouwing 
ifv een 3 voorgevelwoning ontworpen waarbij zowel de vrije zijgevel als de 
achtergevel als een volwaardige representatieve gevel worden ontworpen 
en gematerialiseerd. 
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op de loten 102, 118, 119, 128 en 147 een samenhangend architecturaal 
geheel vanuit de open ruimte en vormen op deze manier een sterke 
woonrand naar de open ruimte.   

Dit kopgebouw vormt onderdeel van een reeks van 8 hoekwoningen die 
door hun ruimtelijke positionering binnen de verkaveling de interactie met 
het open landschap aangaan. Deze kopwoning worden naar verschijnvorm 
en materialisatie afgestemd op de reeds vergunde kopwoningen op de 
loten 102, 118, 119, 128 en 147.   

 Afmetingen  

Binnen voorliggende verkaveling geldt de intentie om zo coöperatief 
mogelijk overeenstemming te bereiken tussen de (eventueel) 
verschillende eigenaars om de voorgestelde innovatieve oplossing die de 
beoogde kwaliteit realiseert maar afwijkt van de strikte regelgeving over 
de architecturale en stedenbouwkundige samenhang van de woningen 
binnen het bouwblok. Bij het uitblijven van deze overeenstemming gelden 
strikte voorwaarden voor de op te richten woningen binnen het 
bouwblok’. 
 
De 2de verdieping mag maar voor max. 80% bebouwd worden om een 
zekere luchtigheid langs de leefstraat te behouden.  
 
 
 
Een private buitenruimte op verdiep wordt noch aan de voor- of 
achterzijde toegelaten daar ze inkijk hebben op de private buitenruimte 
van de aangrenzende woningen.  
 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 7m00 
ten opzichte van het niveau thv. de as van voorliggende woonstraat. Ter 
hoogte van lot 146 mag over max. 80% van het bouwkader een 3de 
bouwlaag voorzien worden met een dakrand op maximaal 11m50 ten 
opzichte van het niveau thv de as van de voorliggende woonstraat.   
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
Op het gelijkvloers en de 1ste verdieping mag de zone binnen het  
bouwkader volledig bebouwd worden. Ter hoogte van lot 146 mag op de 
2de verdieping max. 80% van de zone binnen het bouwkader bebouwd 
worden. Vrijblijvende gevels worden steeds afgewerkt in gevelsteen. 
 
Een private buitenruimte op het verdiep wordt niet toegelaten. 
 
Binnen het bouwkaders van loten 139 tem 146 zijn de algemene 
voorschriften voor de zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv 
parkeren op eigen terrein van toepassing. 

 Daken 

Er wordt hier consequent gekozen voor platte daken om een sterkere 
interactie met de bebouwing binnen de parkzone aan de overzijde van de 
leefstraat te bewerkstelligen.   

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

bestemmingszone en de overzijde van de woonstraat;  
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- de dakrandhoogte dient gelijk te zijn binnen het gehele bouwblok. 
Maximale dakrandhoogte bij 2 bouwlagen is 7m00. De 3de bouwlaag 
heeft een maximale dakrandhoogte van 11m50 ten opzichte van het 
niveau thv de as van de voorliggende woonstraat.  

 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type in ruimtelijke en architecturale  
samenhang met elkaar worden bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone wordt verwezen naar art. 
1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P12a 
en P12b. 

 
 

3.8 Zone voor hoofdgebouw – type 12 (loten 147 tem. 152) (P12b) 

3.8.1 Bestemmingsvoorschriften (zie ook art. 1.3) 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

Gezien de ruimtelijke situering in het plangebied belendend aan de 
speelstraat en in functie van het verzekeren van een maximale 
woonfunctie worden enkel een vrij beroep als nevenbestemming 
toegelaten over max. 30% van de volledige nettovloeroppervlakte en op 
voorwaarde dat het bezoekersparkeren met 1 pp /50 m² netto-
vloeroppervlakte ifv het vrije beroep wordt ingepast op eigen terrein 
zodat het parkeren ifv het vrije beroep niet wordt afgewenteld op het 
openbaar domein. 

Hoofdbestemming: wonen in de vorm van grondgebonden 
ééngezinswoning. 
Nevenbestemming: enkel vrije beroepen over maximum 30% van de 
volledige nettovloeroppervlakte op voorwaarde dat het 
bezoekersparkeren met 1pp/ 50 m² nettovloeroppervlakte ifv het vrije 
beroep wordt ingepast op eigen terrein. 

3.8.2 Bouwvoorschriften 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Realisatie van projectzone P12 (zie art. 1.7)  

Deze projectzone werd gedefinieerd om door middel van een 
totaalproject samen met deelprojectzone 12a aan de overzijde van de 
woonstraat in de vorm van 1 totaalontwerp gekoppeld aan 1 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag een sterke beeldwaarde te 
krijgen aan de beide zijde van de meest oostelijk gesitueerde woonstraat 
in de 2de fase.  

Het betreft een deelprojectzone van P12 waarvoor de algemene 
bepalingen van de realisatie van projectzone van toepassing zijn.  

 Bouwvorm 

Om naar een gerichte wooninbreiding te gaan worden hier gekozen voor 
een schakeling van gesloten en halfopen bebouwing zodat er geen te 
massieve straatwand ontstaat en het randstedelijk wonen met een 
gemiddelde woondichtheid van 25 won/ha nog een zekere luchtigheid 
behoud. 

Grondgebonden ééngezinswoning in gesloten bouwvorm op de loten 148 
tem 151. Grondgebonden ééngezinswoning in halfopen bouwvorm op de 
loten 147 en 152 waarbij op lot 152 aan één zijde op de perceelsgrens en 
op min. 3m00 van de vrijblijvende laterale perceelsgrens wordt gebouwd 
en op lot 147 aan één zijde op de perceelsgrens en op min. 4m00 van de 
vrijblijvende laterale perceelsgrens wordt gebouwd. 

 Inplanting gebouwen ( zie ook art 1.4) 

De inplanting van het bouwkader is ingegeven i.f.v. het verzekeren van 
maximale privacy en bezonning naar de belendende bouwpercelen en 
het behoud van een voldoende tuindiepte van min. 10m00  in het 
bijzonder. De verschijningsvorm in de ‘Zone voor hoofdgebouw – type 12’ 
wordt gekenmerkt door grondgebonden woningen met 2 bouwlagen 
onder een plat dak.  
Het kopgebouw wordt door zijn ruimtelijke positionering op de kop van 
een gebouwenreeks, loodrecht op de open ruimte, ontworpen als een  
gebouw met 3 voorgevels die in haar materialisatie, gevelopbouw en 
verschijningsvorm een sterke interactie met het openlandschap aan de 
noordzijde aangaat. Deze kopwoning vormt samen met de kopwoningen 
op de loten 102, 118, 119, 128 en 146 een samenhangend architecturaal 

Binnen het grafisch aangeduide bouwkader voor ‘Zone voor hoofdgebouw 
– type 12’ zoals aangegeven op het verkavelingsplan. 
 
Daar waar de hoofdvolumes geschakeld worden wordt de 
verschijningsvorm in architecturale samenhang gebracht met de 
belendende buur aan de mandelige zijde.   
 
Binnen de zone voor kopgebouw (lot147) wordt de open bebouwing ifv 
een 3 voorgevelwoning ontwerpen waarbij zowel de zijgevels als de 
achtergevel als een volwaardige representatieve gevel worden ontwerpen 
en gematerialiseerd. 
Dit kopgebouw vormt onderdeel van een reeks van 8 hoekwoningen die 
door hun ruimtelijke positionering binnen de verkaveling de interactie met 
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geheel vanuit de open ruimte en vormen op deze manier een sterke 
woonrand naar de open ruimte.   

het open landschap aangaan. Deze kopwoning worden naar verschijnvorm 
en materialisatie afgestemd op de reeds vergunde kopwoningen op de 
loten 102, 118, 119, 128 en 146. 

 Afmetingen  

Binnen voorliggende verkaveling geldt de intentie om zo coöperatief 
mogelijk overeenstemming te bereiken tussen de (eventueel) 
verschillende eigenaars om de voorgestelde innovatieve oplossing die de 
beoogde kwaliteit realiseert maar afwijkt van de strikte regelgeving over 
de architecturale en stedenbouwkundige samenhang van de woningen 
binnen het bouwblok. Bij het uitblijven van deze overeenstemming gelden 
strikte voorwaarden voor de op te richten woningen binnen het 
bouwblok’. 
 
Door de westoriëntatie van de terugliggende voorgevels leent de uitbouw 
van een terras zich op verdieping. Een private buitenruimte op verdiep 
aan de achterzijde wordt niet toegelaten in functie van de privacy van de 
achtertuinen van naastliggende woningen in de toekomstige ontwikkeling 
en ifv. de oriëntatie. 
 

Bouwhoogte: max. 2 bouwlagen onder de dakrand van maximaal 7m00 
ten opzichte van het niveau thv de as van voorliggende woonstraat.    
Op lot 147 wordt ter hoogte van het kopgebouw een 3de bouwlaag met een 
max. hoogte van 11m50 toegelaten. 
 
Maximale bouwbreedte en bouwdiepte zoals aangegeven op het 
verkavelingsplan. 
 
Op het gelijkvloers en de 1ste verdieping mag de zone binnen het  
bouwkader volledig bebouwd worden. Vrijblijvende gevels worden steeds 
afgewerkt in gevelsteen.  
 
Een private buitenruimte op het verdiep is enkel toegelaten aan de zijde 
van de woonstraat.  
 
Binnen het bouwkaders van loten 147 tem 152 zijn de algemene 
voorschriften voor de zone voor terugspringend maaiveldniveau ifv 
parkeren op eigen terrein van toepassing. 

 Daken 

Er wordt hier consequent gekozen voor platte daken om een sterkere 
interactie met de bebouwing binnen de parkzone aan de overzijde van de 
leefstraat te bewerkstelligen.   

Dakvorm: 
- dakvorm plat, in harmonie met de overige bebouwing binnen de 

bestemmingszone en de overzijde van de woonstraat of hellend dak in 
de vorm van een lessenaarsdak met een dakhelling van 35° en de nok 
max. 4m50 boven de dakrand uitsteekt aan de zijde van de 
achtertuinen; Aan de zijde van de rooilijn ligt de dakrand en nok op 
max. 6m50. 
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- de dakrandhoogte dient gelijk te zijn binnen het gehele bouwblok. 
Maximale dakrandhoogte bij 2 bouwlagen is 7m00. Enkel ter hoogte 
van het kopgebouw op lot 147 kan een 3de bouwlaag voorzien worden 
met een dakrand op maximaal 11m50 ten opzichte van het niveau thv 
de as van de voorliggende woonstraat.  

 Materialen 

Het is belangrijk dat alle loten van dit type in ruimtelijke en architecturale  
samenhang met elkaar worden bekeken en ontworpen.  
 

In functie van de realisatie van een projectzone wordt verwezen naar art. 
1.2 Architecturale uitgangspunten.  
Door de leidinggevende architect/stedenbouwkundige wordt een 
genuanceerd materialenpallet samengesteld dat voorwerp vormt van de 
materialisering van alle volumes binnen de betreffende projectzone P12b 
en P12a. 

 
 

Bepalingen voor de niet bebouwde ruimte  
 

3.9 Zone voor voortuinen – type 1 (loten 92 tem 100, 108 tem 147) 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 
 Inrichting  

De verharding wordt in functie van het toegang nemen tot de woning of 
de carport, het oplossen van het parkeren op eigen terrein en, gezien de 
oriëntatie, de mogelijke inpassing van een terras beperkt tot max. 70% in 
waterdoorlatende materialen.  
 
 
 
 
 

Inrichting als private voortuin.  
Verharding in de vorm van duurzame en maximaal waterdoorlatende 
materialen worden enkel toegelaten in functie van het toegang nemen tot 
de woning, garage of carport met een breedte van max. 3m50 én de 
inpassing van een terras aan het hoofdvolume. In functie van het 
organiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden 
verhardingen toegelaten over max. 70% van de volledige zone. 
De overige oppervlakten worden ingericht met gras, bodembedekkers en 
heesters.  
Gebouwen worden niet toegelaten. 
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Om de privacy in de private buitenruimte te maximaliseren zijn 
haagbeplantingen voorzien. 

 
Zone voor voortuinen met specifieke functies  

De haagaanplanting of streekeigen aanplanting ondersteunt de privacy 
naar de leefvertrekken in de woning en de private zones in de 
achtertuinen. 
Door de sterke aanplant van een uniforme haag of streekeigen 
beplanting wordt de beeldwaarde van de verkaveling versterkt en 
ontstaat er een diffuse overgang tussen het privaat domein en het 
openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de 
verkaveling een veel sterkere ruimtelijk–landschappelijke samenhang. 
 

Om de privacy op de individuele kavels te verzekeren en toch een zekere 
samenhang in de tuinafscherming te verzekeren naar het openbaar 
domein worden op plaatsen waar directe inkijk in de private zones voor 
achtertuinen mogelijk is vanuit het openbaar domein een aanplanting 
hagen (conform de algemene voorschriften art.1.5 terreinaanleg 
subparagraaf afsluitingen). Deze hagen worden aangeplant binnen het 
plantseizoen volgend op de oplevering van de woning.  
De hagen kunnen ondersteund worden door een landschappelijk 
geïntegreerde afsluiting van geplastificeerde staaldraad.  
 
Om toegang te nemen tot de private tuinzone kunnen doorbrekingen in de 
haag- en groenstructuur toegelaten worden voor gemotoriseerd verkeer 
van max. 3m50 en voor fietsers en voetgangers van max. 1m50. 

 
Recht van doorgang  

Ingevolge de geschakelde woontypologie worden de achtertuinen 
ontsloten via een achterontsluiting voor bestemmingsverkeer 
(voetgangers en fietsers). Ook kan via dit pad de achtertuin 
onderhouden worden en het tuinafval verwijderd worden.    
 
Het betreft een zone van 2 meter breedte die een geïntegreerd 
landschappelijk onderdeel vormt van de inrichting van de achtertuin van 
het desbetreffende lot en wordt zo ingericht dat de doorgang te voet of 
met de fiets ten aller tijde mogelijk is voor direct belanghebbende. De 
breedte wordt beperkt om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer via 
deze weg een ontsluiting naar de achtertuin krijgt en zo te voorkomen 
dat in de achtertuin een carport of garage wordt ingeplant.  
 

 
 
 
 
 
Binnen de aangegeven zones van ‘Recht van doorgang’ wordt over 
een breedte van 2 m een recht van overgang notarieel vastgelegd 
waarbij de ontsluiting van de achtertuinen van de aangrenzende 
percelen door direct belanghebbende voetgangers en fietsers mogen 
gebruikt worden in functie van ontsluiting voor het ruimen van tuinafval, 
het onderhoud van de achtertuin en het ontsluiten van de achtertuin door 
direct belanghebbende.    
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Het betreft een erfdienstbaarheid op lot 128 (ifv de ontsluiting van de 
achtertuinen van de loten 128 tem 138 en de loten 140, 141, 144 en 
145).    
Door waterdoorlatende, kleinschalige materialen te gebruiken wordt het 
soort gebruik afgedwongen en wordt voorkomen dat er specifieke 
riolering dient voorzien te worden.  
Bovengrondse constructies worden niet toegelaten om de ontsluiting te 
allen tijde te verzekeren. 

 
 
 
De oppervlakte mag enkel verhard worden in waterdoorlatende, 
kleinschalige materialen.  
 
Er worden binnen deze zone geen bovengrondse constructies toegelaten. 
 

 
 

3.10 Zone voor voortuinen – type 2 (loten 102 tem. 106 en loten 147 tem 152) 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Inrichting  

De verharding wordt tot een minimum beperkt om het groene karakter 
van de verkaveling en de directe omgeving te ondersteunen.  
 
 
 
 
Het betreft een zone die een ontsluiting garandeert naar zowel de 
woning als de garage. 
 
De natuurlijke tuinafsluitingen bewerkstelligen een landschappelijke 
overgang naar de centraal gelegen zone voor parkgebied en sluit er 
naar beplanting landschappelijk op aan. 

Inrichting als representatieve voortuin in functie van de optimale 
landschappelijke verankering met de directe omgeving.  
Verharding wordt enkel toegelaten in functie van het toegang nemen tot de 
garage en de woning en de inpassing van bewonersparkeren in open lucht. 
De overige oppervlakten worden ingericht met gras, bodembedekkers en 
heesters. 
 In functie van het toegang nemen tot de woning of garage wordt enkel een 
verharding in de vorm van duurzame en waterdoorlatende materialen 
toegelaten met een breedte van max. 4m50. 
Het oprichten van constructies is niet toegelaten. 
 
 

 
Zone voor afscherming  

De haagaanplanting ondersteunt de privacy naar de leefvertrekken in de 
woning en de private zones in de voor- en achtertuinen. 

Om de privacy op de individuele kavels te verzekeren en toch een zekere 
samenhang in de tuinafscherming te verzekeren naar het openbaar domein 
worden op plaatsen waar directe inkijk in de private zones voor 
achtertuinen mogelijk is vanuit het openbaar domein een aanplanting van 
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Door de sterke aanplant van een uniforme haag wordt de beeldwaarde 
van de verkaveling versterkt en ontstaat er een diffuse overgang tussen 
het privaat domein en het openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de 
verkaveling een veel sterkere ruimtelijk–landschappelijke samenhang. 
 
 

hagen of beplanting met een max. hoogte van 2m20 (conform de 
algemene bepalingen art. 1.5 terreinaanleg subparagraaf afsluitingen) 
aangeplant bij het opleveren van de ruwbouw. Deze hagen worden 
aangeplant binnen het plantseizoen volgend op de oplevering van de 
woning.  
De hagen kunnen ondersteund worden door een landschappelijk 
geïntegreerde afsluiting van geplastificeerde staaldraad.  
Om toegang te nemen tot de private tuinzone kunnen doorbrekingen in de 
haag- en groenstructuur toegelaten worden voor gemotoriseerd verkeer 
over een breedte van de volledige zone voor voortuinen –type 2. 

 
 

3.11 Zone voor achtertuinen 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

 Hoofdbestemming: privétuinen ter ondersteuning van de woonfunctie. 
Nevenbestemming: bestemmingen ondersteunend aan de 
hoofdbestemming waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
noodzakelijk is en het parkeren van de wagen in de vorm van een carport 
of landschappelijk ingepaste open staanplaats. 

 Inrichting  

Verharding wordt hier beschouwd als duurzame en waterdoorlatende 
verharding in de vorm van kleinschalige materialen. Zeer beperkt ter 
hoogte van terrassen of ter hoogte van een landschappelijk geïntegreerd 
zwembad of spelaccommodatie kan niet waterdoorlatende verharding 
toegelaten worden. 
De oppervlakte wordt beperkt daar er een zeker evenwicht dient te 
blijven bestaande tussen bebouwde en niet bebouwde ruimte op het 
kavel enerzijds en daar het landelijk karakter dient gegarandeerd te zijn.  

Het terrein, op het bebouwde gedeelte na, wordt ingericht als 
landschappelijk aangelegde tuin. Minstens 2/3 van de totale 
zoneoppervlakte van het perceel achter de achtergevelbouwlijn dient 
effectief als groen met gras, bodembedekkers, planten en heesters te 
worden aangelegd. 
 
Binnen de ‘Zone voor achtertuinen’ achter de achtergevelbouwlijn 
worden constructies ( in de vorm van tuinbergingen, hobbyserres, 
schuilhokken voor huisdieren, ….) toegelaten tot een totale oppervlakte 
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van max. 10% van de totale zone voor achtertuinen achter de 
achtergevelbouwlijn met een maximum van 16 m²/lot. Het betreft 
constructies van max. 1 bouwlaag van max. 3m50 bouwhoogte met plat 
dak. Deze constructies worden minstens op 1m00 van de perceelsgrens 
geplaatst of gekoppeld aan een bestaande blinde gevel. Mits een bij de 
stedenbouwkundige vergunning gevoegd akkoord van de aanpalende 
eigenaar kan op de perceelsgrens gebouwd worden. 

 
Afsluitingen  

 Zie art. 1.5.  

 Recht van doorgang 

Ingevolge de geschakelde woontypologie worden de achtertuinen 
ontsloten via een achterontsluiting voor bestemmingsverkeer 
(voetgangers en fietsers). Ook kan via dit pad de achtertuin 
onderhouden worden en het tuinafval verwijderd worden.    
 
Het betreft een zone van 2m00 breedte die een geïntegreerd 
landschappelijk onderdeel vormt van de inrichting van de achtertuin van 
het desbetreffende lot en wordt zo ingericht dat de doorgang te voet of 
met de fiets ten aller tijde mogelijk is voor direct belanghebbende. De 
breedte wordt beperkt om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer via 
deze weg een ontsluiting naar de achtertuin krijgt en zo te voorkomen 
dat in de achtertuin een carport of garage wordt ingeplant.  
 
Het betreft een erfdienstbaarheid op de loten 128 tem 138 (ifv de 
ontsluiting van de achtertuinen van de loten 129 tem 137 en de loten 
140, 141, 144 en 145).    
Door waterdoorlatende, kleinschalige materialen te gebruiken wordt het 
soort van gebruik afgedwongen en wordt voorkomen dat er specifieke 
riolering dient voorzien te worden.  

 
 
 
 
 
Binnen de aangegeven zones van ‘Recht van doorgang’ wordt over 
een breedte van 2m00 een recht van overgang notarieel vastgelegd 
waarbij de ontsluiting van de achtertuinen van de aangrenzende 
percelen door direct belanghebbende voetgangers en fietsers mogen 
gebruikt worden in functie van ontsluiting voor het ruimen van tuinafval, 
het onderhoud van de achtertuin en het ontsluiten van de achtertuin door 
direct belanghebbende.    
 
 
 
 
De oppervlakte mag enkel verhard worden in waterdoorlatende, 
kleinschalige materialen.  
 
Er worden binnen deze zone geen bovengrondse constructies toegelaten. 
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Bovengrondse constructies worden niet toegelaten om de ontsluiting te 
allen tijde te verzekeren. 

 

 
Zone voor afscherming  

De haagaanplanting ondersteunt de privacy naar de leefvertrekken in de 
woning en de private zones voor voor- en achtertuinen. 
Door de sterke aanplant van een uniforme haag wordt de beeldwaarde 
van de verkaveling versterkt en ontstaat er een diffuse overgang tussen 
het privaat domein en het openbaar domein.  
De randen van het openbaar domein krijgen hierdoor binnen de 
verkaveling een veel sterkere ruimtelijk–landschappelijke samenhang 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de loten 102 tem 106 is de afscherming doorgetrokken over de 
volledige omtrek belendend aan de zone voor wegenis om het karakter 
van een uniforme groene buitenkamer te ondersteunen en de zuid-
georiënteerde private tuinzone een maximale privacy te geven.  

Om de privacy op de individuele kavels te verzekeren en toch een zekere 
samenhang in de tuinafscherming te verzekeren naar het openbaar domein 
worden op plaatse waar directe inkijk in de private zones voor voor- en 
achtertuinen mogelijk is vanuit het openbaar domein een aanplanting van 
een haag met een max. hoogte van 2m20 (conform de algemene 
bepalingen art. 1.5 terreinaanleg subparagraaf afsluitingen) aangeplant bij 
het opleveren van de ruwbouw. Deze hagen worden aangeplant binnen het 
plantseizoen volgend op de oplevering van de woning.  
De hagen kunnen ondersteund worden door een landschappelijk 
geïntegreerde afsluiting van geplastificeerde staaldraad.  
Daar waar tuinafschermingen worden aangebracht in de zone voor 
voortuinen of op de grens van de zone voor achtertuinen en de zone voor 
voortuinen dient deze afscherming tevens te bestaan uit de aanplanting 
van een soortgelijke haag. 
Om toegang te nemen tot de private tuinzone kunnen doorbrekingen in de 
haagstructuur toegelaten worden voor fietsers en voetgangers van max. 
1m50. 
 

 
 

3.12 Zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen (loten 90 en 107) 
  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

De semi-openbare gemeenschappelijke tuinen zijn tuinen beheerd en in 
eigendom van de gemeenschap van eigenaars maar zijn openbaar 
toegankelijk en vormen een visueel landschappelijk geïntegreerd 
onderdeel van de centrale parkstrip maar wordt in functie van de 

Semi-openbare gemeenschappelijke tuin in functie van het 
gemeenschappelijk gebruik van de bewoners van het desbetreffende lot 
met een ruimtelijk-landschappelijke overgang naar de aangrenzende 
zone voor parkgebied, de nodige hemelwaterbuffering en de ruimtelijk-
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bewoners van de zone voor hoofdgebouw - type 7 ingericht. Binnen 
deze zone kunnen naast bezoekersparkeerplaatsen tevens andere 
buitenvoorzieniningen voor de bewoners van het desbetreffend lot 
ingepast worden  Het betreft een gemeenschappelijke tuin ten dienste 
van de bewoners die als verblijfs- en ontmoetingsplek voor de bewoners 
van het lot functioneert als geïntegreerd onderdeel van de parkstrip. 

landschappelijke inpassing van voetpaden en parkeerfaciliteiten voor 
bewoners. 

 Inrichting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In functie van het realiseren van een optimale integratie in het park 
en de zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen 
worden enkel vegetatieve erfscheidingen toegelaten met een 
maximale hoogte van 1m20; 

• De gemeenschappelijke tuinen wordt op een kwaliteitsvolle wijze 
met streekeigen aanplantingen en duurzame materialen, ingericht 
als een semi-openbare buitenruimte voor de bewoners van het 
desbetreffende lot. Het beeld dat met de inrichting verkregen 
wordt, is dit van een natuurlijke, informele parkaanleg zonder 
afsluitingen; 

• Reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het 
realiseren van de nodige hemelwaterbuffering, de toegang van de 
parkeerfaciliteiten, de inpassing van een halfverhoogde 
ondergrondse parkeergarage en ifv. een parkontwerp waarbij een 
ruimtelijk-landschappelijke overgang naar de ’Zone voor 
parkgebied’ en de ‘zone voor wegenis’ wordt gerealiseerd; 

• In functie van het realiseren van het semi-openbare karakter en 
een optimale integratie in het park worden enkel vegetatieve 
erfafscheidingen toegelaten; 

• Max. 30% van de oppervlakte mag verhard worden in 
waterdoorlatende materialen, uitgezonderd de toegang tot de 
parkeerfaciliteiten tbv. de bewoners binnen de zone voor 
hoofdgebouw –type 7 ; 
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• Binnen de inrichting van de ‘Zone voor semi-openbare 
gemeenschappelijke tuin’ worden over een oppervlakte van max. 
5% constructies (in de vorm van tuinberging, fietsenstalling, 
collectieve inzameling van gescheiden afval, brievenbussen,…) 
voorzien (voor lot 90 = max. 3 landschappelijk ingepaste volumes 
van max. 43 m² per volume en voor lot 107 = 1 volume van max. 
14 m²) in functie van de ingerichte verblijfs- en recreatieve 
functieinvulling voor bewoners. Deze constructies worden naar 
vormgeving en materialisatie maximaal op elkaar afgestemd en 
steeds als één samenhangend architecturaal geheel bekeken 
binnen het verplicht op te stellen landschapsplan; 

• In de ‘Zone voor semi-openbare gemeenschappelijke tuinen’ kan 
een regenwaterbuffer voorzien worden die een landschappelijke 
en functionele meerwaarde vormt voor de verkaveling. 

 
 

3.13 Zone voor parkgebied 
  

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  

 Bestemming  

Het parkgebied vormt onderdeel van de centrale publieke ruimte. Het 
betreft een parkgebied dat als verblijfs- en ontmoetingsplek voor de 
verkaveling functioneert aan de rand van het stadsweefsel van Merem 
en daarnaast een parkgebied waarin een fiets- en 
voetgangersontsluiting tussen de gemeenschapsvoorzieningen en 
sportaccommodatie van Merem en het station /stadkern van Bilzen wordt 
gerealiseerd. Het park krijgt in aansluiting op het parkgebied binnen fase 
1 een openbaar karakter door na aanleg in te lijven bij het openbaar 
domein. 

Openbare parkaanleg met de ruimtelijk-landschappelijke inpassing van 
de nodige hemelwaterbuffering en de ruimtelijk-landschappelijke 
inpassing van een fiets- en voetgangersverbinding. 
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 Inrichting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het parkgebied wordt op een kwaliteitsvolle wijze met streekeigen 
aanplantingen en duurzame materialen, ingericht als publiek park 
voor de buurt. Het beeld dat met de inrichting verkregen wordt, is 
dit van een natuurlijke, informele parkaanleg; 

• Reliëfwijzigingen worden enkel toegelaten in functie van het 
realiseren van de nodige hemelwaterbuffering en ifv. een 
parkontwerp waarbij een ruimtelijk-landschappelijke overgang naar 
de ’Zone voor parkgebied ‘in de eerste fase en de ‘Zone voor 
wegenis’ wordt gerealiseerd; 

• In functie van het realiseren van het openbaar karakter en een 
optimale integratie in het park worden enkel vegetatieve 
erfafscheidingen toegelaten; 

• Binnen deze zone voor parkgebied mag max. 10% van de 
oppervlakte  verhard worden in waterdoorlatende materialen; 

• Binnen de inrichting van de ‘Zone voor parkgebied’ worden de 
nodige verblijfs- en recreatieplekken voorzien. Beperkte 
constructies worden naar vormgeving en materialisatie op elkaar 
afgestemd en steeds als één samenhangend architecturaal geheel 
bekeken; 

• In de ‘Zone voor parkgebied’ kan een regenwaterbuffer voorzien 
worden die een landschappelijke en functionele meerwaarde 
vormt voor de verkaveling. 

 
 

3.14 Zone voor wegenis 
 

Toelichtende bepalingen  Bindende bepalingen  
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 Bestemming  

Deze zone moet de aanleg van een openbaar domein met een 
gemengde afwikkeling van allerlei verkeersstromen toelaten: 
voetgangers, fietsers, auto’s. Hierbij is bijzondere aandacht gewenst 
voor het langzame verkeer.  
 
Voor de bewoners van de nieuwe woonwijk is een openbaar domein met 
de nadruk op verblijfskwaliteit zeker gewenst. Er wordt ook bij de 
realisatie van deze 2de fase gestreefd naar een inrichting van het 
openbaar domein waarbij geen sluikverkeer door de verkaveling wordt 
gecreëerd tussen de Nieuwstraat, Meremweg en de Oude 
Tongersestraat. 

Deze zone is bestemd voor de aanleg van alle infrastructuur 
noodzakelijk voor een functionele en duurzame verkeersafwikkeling voor 
alle weggebruikers. Delen worden ingericht als spel- en verblijfsgebied 
en als zones voor de inpassing van het bezoekersparkeren. 
 
De zone is bestemd voor het bestemmingsverkeer en de hiervoor 
noodzakelijke infrastructuur, nutsvoorzieningen, groenaanleg en 
straatmeubilair. Eveneens is het mogelijk binnen deze zone 
parkeerplaatsen en infrastructuur voor hemelwaterbuffering of –infiltratie 
aan te leggen.  
 

 Inrichting  

De normale voorzieningen voor een verkeersveilige, esthetische en 
functionele aanleg van deze straten zijn toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle gebouwen en constructies zijn verboden, uitgezonderd 
verlichtingsapparatuur, wegwijzers, verkeersborden, straatmeubilair en 
installaties behorend bij de ondergrondse nutsleidingen. 
De aanleg van de wegen gebeurt in functie van de verkeersveilige 
verkeersafwikkeling, met aandacht voor het erfkarakter van de 
aanpalende ruimten. De aanleg van parkeerplaatsen is toegelaten. 
Binnen het openbaar domein kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals 
elektriciteit, gas, water, T.V.-distributie, telefoon, riolering enz. worden 
aangelegd.  
 
De technische aanleg en speciale inrichtingen, zoals niveauverschillen, 
drempels, bochten, versmallingen, struiken, enz. kunnen worden 
voorzien teneinde de erfontsluitingsfunctie van de weg te visualiseren 
evenals de rechtlijnigheid te breken en de snelheid van de voertuigen te 
verlagen. Bij de aanleg zullen op deskundige wijze beplantingen 
voorzien worden. De heesters, struiken en boomsoorten moeten 
inheems en streekgebonden zijn. De aanplantingen mogen uitdrukkelijk 
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Duurzaam omgaan met hemelwater veronderstelt structurele ingrepen in 
het openbaar domein. Anderzijds kunnen de elementen van 
hemelwaterbuffering landschappelijk gebruikt worden. Het openbaar 
domein wint zo aan verblijfskwaliteit, en de essentiële, duurzame 
infrastructuur wordt hiermee niet verborgen, maar getoond en gebruikt 
als onderdeel van het totaal openbaar domein.  

niet bestaan uit coniferen. Bomenrijen, hagen, houtwallen, 
struikmassieven en bomengroepen zijn de elementen die bij voorkeur 
hiertoe gebruikt worden.  
 
De infrastructuur voor hemelwaterbuffering en –infiltratie moet 
geïntegreerd worden in de algemene aanleg van de zone, aansluitend 
op de voorziene buffering in de ‘Zone voor hemelwaterbuffering’. Voor 
deze buffering moet gebruikt gemaakt worden van bovengrondse 
installaties, in het bijzonder niet-permanente waterplassen (wadi’s) of 
open grachten met infiltratiemogelijkheid.  
 
De niet-verharde delen van deze zone worden aangelegd als groene 
verblijfsruimte met inheemse en streekeigen beplanting. 

 
 
 


