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1 INLEIDING
De gemeente Merchtem heeft beslist om het B.P.A. n°4, goedgekeurd bij K.B. d.d.
25/5/1972, te herzien voor wat betreft een aantal deelzones. Het plan dat voorligt,
betreft een herziening van de deelzone Maalderij Meskens. Zoals de naam reeds te
kennen geeft heeft het plan betrekking op de terreinen van de vroeger maalderij
Meskens, gelegen tussen Stationsstraat en Oudstrijdersstraat, in de zuidwestelijke
hoek van het bestaande B.P.A..
Het bestaande B.P.A. voorziet langs beide straten, gesloten straatwanden, tot een
hoogte van max. 9m met de mogelijkheid voor het inrichten van kleine
nijverheidsgebouwen in de tuinzones.
De gemeente Merchtem beoogt met de herziening van het B.P.A. een woonproject
mogelijk te maken waarbij het beschikbare terrein van de vroegere maalderij optimaal
kan worden benut, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en open vista’s op het
achterliggende landschap. Het woonproject is gericht op een vermenging van
verschillende woontypologieën en toont respect voor het bestaande architecturale
patrimonium van de vroegere maalderij Meskens.
Binnen dit ontworpen woonproject is de bouw mogelijk van maximaal 70
woongelegenheden.

1.1 Bepaling van de plicht tot de opmaak van een plan-MER
Bij plannen en programma’s die ‘van rechtswege’ onderworpen zijn aan de plan-MERplicht is er geen voorafgaande toetsing vereist daar er op onweerlegbare wijze wordt
vermoed dat deze plannen en programma’s aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.
Men onderscheidt twee groepen van plannen en programma’s:
1. Plannen en programma’s, of de wijziging ervan, die tegelijkertijd:
 Een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen
I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
opgesomde projecten
 Niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een
kleine wijziging inhouden
 Betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie,
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en
ruimtelijke ordening of grondgebruik (artikel 4.2.3 §2, 1° D.A.B.M.)
2. Plannen en programma’s of wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling
vereist is (artikel 4.2.1, tweede lid D.A.B.M.)
Het B.P.A. is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MERplicht want het vormt
niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in
bijlage I of II van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10-12-2004.
In de buurt van en binnen het plangebied bevindt zich geen habitatrichtlijn- of
vogelrichtlijngebied zodat er geen passende beoordeling vereist is.
Conclusie: het B.P.A. valt niet onder de plicht tot opmaak van een plan-MER.
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1.2 Methodologie
De methodologie voor het opstellen van een MER-screening is qua opbouw en aanpak
gebaseerd op de richtlijnen voor het opstellen van een MER. De diepgang van de
analyses blijft echter beperkt.
De opbouw die gevolgd wordt, is:


Beschrijving van het B.P.A.
In deze omschrijving wordt het B.P.A. gesitueerd en afgebakend. Inhoudelijk
wordt het ontwikkelingsperspectief, de inrichtingsschets en het grafisch plan
kort toegelicht. Per discipline wordt het plangebied afgebakend in functie van de
verwachte reikwijdte van mogelijke effecten. Er zijn geen alternatieven in het
B.P.A. voorzien.



Beschrijving van de juridische en beleidsmatige context
Dit bevat de relevante juridische en beleidsmatige context waartegen het B.P.A.
moet afgewogen worden met betrekking tot milieueffecten.



Beschrijving van het nul-alternatief



Effectbeschrijving
Op basis van het plan (inrichtingsmogelijkheden en voorschriften in het grafisch
plan) worden mogelijke milieueffecten weergegeven. Het ingreep-effectschema
toont mogelijk negatieve effecten. Per discipline worden de mogelijke effecten
geanalyseerd en beoordeeld met de referentiesituatie als beoordelingsbasis.
Volgende onderdelen worden besproken: beschrijving van de referentiesituatie
en de effectbeschrijving, waarin de mogelijke milderende maatregelen en de
conclusies zijn verwerkt.
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2 BESCHRIJVING VAN HET PLAN
2.1 Aanleiding
De terreinen van de vroegere maalderij Meskens zijn gelegen aan de rand van de kern
van Merchtem, op het kruispunt van de Stationsstraat en de Oudstrijdersstraat. Het
bestaande B.P.A. n°4 voorziet langs beide straten, gesloten straatwanden, tot een
kroonlijsthoogte van max. 9m. Achter deze straatwanden bevindt zich een zone voor
kleine nijverheid. De voorschriften van het huidig geldende B.P.A. laten in deze zone zeer
significante bebouwing toe van de tuinzones.
Op dit moment zijn er langs de Stationsstraat enkele woongebouwen aanwezig.
Nagenoeg de volledige oppervlakte van het plangebied is volgebouwd met oude
industriële gebouwen.
Met het oog op de realisatie van een kwalitatief woonproject, dat rekening houdt met
nieuwe woonvormen, open zichten naar het achterliggende landschap, kwalitatief
ruimtegebruik en respect voor het bestaande architecturaal patrimonium, werd beslist
om het B.P.A. gedeeltelijk te herzien voor deze site.

Figuur 2-1: bestaande bebouwing binnen het plangebied

2.2 Situering en begrenzing
Het plangebied is gelegen op het kruispunt van de Stationsstraat en de
Oudstrijdersstraat.
Deze site is gelegen op 100m van het treinstation van Merchtem.
Het straatbeeld langs de Stationsstraat wordt bepaald door woningen in gesloten
bouworde en de ‘toren’ van Maalderij Meskens. Langs de Oudstrijdersstraat is er
binnen het plangebied geen bebouwing aanwezig. Het binnengebied tussen beide
straten wordt grotendeels ingenomen door de oude bedrijfsgebouwen van de vroegere
maalderij.
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2.3 Ontwikkelingsperspectief
In dit onderdeel wordt de visie omtrent de toekomstige ontwikkeling en de verschillende
concepten geformuleerd.

2.3.1 Visie
Het creëren van een kwalitatief woonproject, in de onmiddelijke omgeving van het
treinstation, als overgang tussen de dorpskern en het open landschap.

2.3.2 Concepten
De volgende concepten zijn van toepassing op het gebied.

Concept 1

Straatwanden doorbreken
Het bestaande B.P.A. voorziet gesloten straatwanden tot
max. 9m hoogte. De straatwanden worden doorbroken
zodat er een relatie ontstaat met het achterliggende
binnengebied
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Concept 2

Verbreden rooilijn
Het bestaande B.P.A. voorziet bebouwing tot tegen de
rooilijn, wat het gesloten straatbeeld nog versterkt. Door de
bouwlijn naar achteren te verschuiven en te laten
verspringen, wordt het straatbeeld luchtiger.

Concept 3

Nieuwe bouwvolumes in relatie tot het binnengebied en
het achterliggende landschap.
De bestaande bedrijfsgebouwen in het binnengebied worden
gesloopt en de beschikbare ruimte wordt benut voor wonen.
De nieuwe bouwvolumes in het binnengebied en langs de
bestaande straten, staan in relatie tot elkaar en vormen een
samenhangend geheel.
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Concept 4

Aandacht voor het openbaar domein
De overblijvende ruimte tussen de bouwvolumes wordt
grotendeels ingericht als openbaar domein. Parkeren wordt
zowel boven- als ondergronds georganiseerd. De
bovengrondse parkeerplaatsen worden gebundeld ter
hoogte van de bebouwing. Waar mogelijk worden groene
accenten voorzien (speelplein, groene hagen, grasveld,…)
Aanpalend aan het binnengebied bevindt zich een bedrijf:
Metamix bvba (gespecialiseerd in aluminiumconstructies,
ramen en deuren). Dit bedrijf wordt momenteel ontsloten via
een erfdienstbare weg over de voorliggende percelen. De
wegenis binnen het plangebied voorziet een ontsluiting naar
het bedrijf Metamix zodat de bestaande erfdienstbaarheid
kan worden opgeheven.

Concept 5

Differentiatie in bouwvolumes (programma/vormgeving)
Het project voorziet een mix tussen één- en
meergezinswoningen. De ééngezinswoningen bevinden zich
vooral in het binnengebied en kunnen opgericht worden in
open, halfopen of gesloten bouworde.
De meergezinswoningen situeren zich langs de straatzijden.
Om meer dynamiek te brengen in deze volumes wordt
geopteerd voor verspringende bouwlijnen en een
fragmentatie in de bouwhoogte.
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Concept 6

Behoud en opwaardering bestaand architecturaal
patrimonium
De bestaande ‘toren’ van maalderij Meskens vormt een
landmark in de dorpskern van Merchtem. Het plan voorziet
het behoud van deze toren en een herbestemming tot
wonen, kantoren en diensten.
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2.4 Grafisch plan
Het grafisch plan is weergegeven in figuur 2-2 en toegevoegd in groter formaat in
bijlage.

Figuur 2-2: grafisch plan – ontworpen situatie

De volgende bestemmingen en overdrukken worden in het gewijzigde B.P.A.
opgenomen:


Artikel 1: zone voor openbaar domein
De zone voor openbaar domein is bestemd voor publiek toegankelijke wegen,
aanleg van pleinen, parkeerplaatsen en voor een nieuwe ontsluiting naar het
naastliggende bedrijf Metamix.
Minstens 25% van de totale oppervlakte van het openbaar domein moet als
onverharde groene ruimte worden ingericht.
Op het grafisch plan wordt een overdruk ‘openbaar domein niet toegankelijk
voor gemotoriseerd verkeer’ voorzien. Minimaal 40% van de totale oppervlakte
van deze overdruk moet als onverharde groene ruimte worden ingericht.



Artikel 2: zone voor ééngezinswoningen
De zone voor ééngezinswoningen is bestemd voor wonen en
nevenbestemmingen die thuishoren in een dorp. De woningen kunnen
opgericht worden in open, halfopen of gesloten bouworde. De bouwdiepte
bedraagt max. 15m op het gelijkvloers en max. 12m op de verdieping. De
kroonlijsthoogte wordt beperkt tot max. 6,60m.
Binnen het bouwvolume moet minstens één garage of carport worden
voorzien.



Artikel 3: projectzone voor meergezinswoningen
De projectzone voor meergezinswoningen is bestemd voor wonen en
nevenbestemmingen die thuishoren in een dorp.
Elke aparte projectzone dient als een geheel te worden ontwikkeld en moet
worden opgevat als 2 bouwblokken met 3 bouwlagen dewelke worden
gekoppeld met een lager koppelvolume van 2 bouwlagen.
Per woongelegenheid moet minimaal 1,5 parkeerplaatsen worden voorzien.
Per 40m² nuttige oppervlakte nevenbestemming moet eveneens 1
parkeerplaats worden voorzien. Al deze parkeergelegenheden moeten in een
ondergrondse garage worden ondergebracht.
13/41

Op het grafisch plan worden 2 overdrukken voorzien.
Overdruk 1: toegang ondergrondse parking
Overdruk 2: publieke erfdienstbaarheid van doorgang: Niettegenstaande deze
zone private eigendom is dient er een publieke erfdienstbaarheid van doorgang
voor niet gemotoriseerd verkeer te worden voorzien met een minimale breedte
van 4m.


Artikel 4: Maalderijtoren
De zone Maalderijtoren is hoofdzakelijk bestemd voor wonen. Nevenfunctie die
thuishoren in een dorp zijn eveneens toegelaten.
Indien de fysische toestand en de huidige configuratie van de maalderijtoren
het toelaat, dient de toren gerenoveerd te worden. Indien noodzakelijk voor de
goede benutting van het gebouw, kan geopteerd worden voor afbraak en
heropbouw van het gabarit van de toren.
Het gebouw dient te bestaan uit maximaal 6 bouwlagen en maximaal 3
woonlagen.
Overdruk 1: zone voor circulatie en technieken
In het geval van renovatie van de toren kan er binnen de op het grafisch plan
daartoe bestemde zone, een nieuwe ruimte voor verticale circulatie en
technieken worden opgericht met een zelfde hoogte als het bestaande gabariet
van de toren.
Overdruk 2: koppelvolume
Het gelijkvloers van de Maalderijtoren en het gelijkvloers van de aanpalende
projectzone mogen met elkaar worden verbonden door een laag koppelvolume
indien aan elk van onderstaande voorwaarden is voldaan :
 De functie van beide gelijkvloerse verdiepingen minstens gedeeltelijk
handel, horeca, kantoorfunctie of diensten bedraagt.
 De functie in beide gelijkvloerse verdiepingen dezelfde is op de plaats
waar ze raken aan het koppelvolume
 Het koppelvolume één eigendom vormt met minstens één van de
gelijkvloerse verdiepingen
Het koppelvolume bestaat uit maximaal 1 bouwlaag. Het platte dak van de
bebouwing wordt afgewerkt als groendak.
Voor heel de zone geldt dat per woongelegenheid minimaal 1,5
parkeerplaatsen moeten worden voorzien. Per 40m² nuttige oppervlakte
nevenbestemming moet eveneens 1 parkeerplaats worden voorzien. Al deze
parkeergelegenheden moeten in een ondergrondse garage bij één van de
projectzones (art.3) worden ondergebracht.



Artikel 5: Zone voor voortuinen
Deze zone is bestemd als voortuin en kan voor max. 2/3 worden verhard.



Artikel 6: Zone voor tuinen
Deze zone is bestemd als tuin. Tuinconstructies en tuingebouwen tot max.
20m² zijn toegelaten.
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3 JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE CONTEXT
3.1 Juridische context
3.1.1 Gewestplan
Het gewestplan is weergegeven in figuur 3-1. Het volledige plangebied heeft als
gewestplanbestemming: woongebied.

plangebied

Figuur 3-1: uittreksel gewestplan – bestemming woongebied

3.1.2 Waardevolle gebouwen
De Maalderijtoren vormt een belangrijk herkenningspunt in de dorpskern van
Merchtem. Niettegenstaande deze toren geen beschermd monument is, noch
opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, is het toch wenselijk om
beperkingen/voorwaarden op te leggen indien de toren wordt afgebroken of
gerenoveerd.
Indien de bouwfysische toestand en de huidige configuratie van de maalderijtoren het
toelaten, dient de toren gerenoveerd te worden. Indien noodzakelijk voor de goede
benutting van het gebouw, kan geopteerd worden voor afbraak en heropbouw van het
gabarit van de toren.
Om tegemoet te komen aan de programmotorische beperkingen ven het gebouw, is de
mogelijkheid voorzien om een koker voor circulatie en technieken tegen de bestaande
toren aan te bouwen. Ter uitbreiding van de functies in de toren kan ook voorzien
worden in een koppelvolume dat de verbinding vormt met het naastliggende bouwblok.

3.1.3 Goedgekeurde verkavelingen, vastgestelde bouwmisdrijven en
zonevreemde woningen
Binnen het plangebied bevinden zich geen goedgekeurde verkavelingen noch
zonevreemde woningen.
Er werd door de hogere overheid een bouwmisdrijf vastgesteld binnen het plangebied
en dit betreffende het plaatsen van 3 bovengrondse opslagplaatsen voor diesel of
stookolie. Er werden geen andere bouwmisdrijven vastgesteld.
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3.1.4 Stedenbouwkundige verordeningen en verkavelingsverordening
De gemeente Merchtem beschikt over een gemeentelijke bouwverordening
betreffende de beplantingen d.d. 18/06/1997.

3.1.5 Archeologische sites
De Centrale Archeologische Inventaris geeft een overzicht van de gekende
archeologische vindplaatsen. De inventaris geeft enkel een opsomming van de gekende
vindplaatsen. Er bevinden zich waarschijnlijk nog veel sites in de ondergrond waar er
geen weet van is. Aangezien de site nagenoeg volledig bebouwd is, wordt ervan
uitgegaan dat de ondergrond in de loop der tijd grondig verstoord werd zodat de kans
op het vinden van archeologisch waardevolle restanten minimaal is. Niettemin dient
voor de realisatie van het nieuwe woonproject het advies te worden ingewonnen van de
entiteit van het agentschap Ruimte en Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend
erfgoed belast.

3.1.6 Openbare eigendommen
Het plangebied is eigendom van 4 particuliere eigenaars, waarbij het overgrote
gedeelte in handen is van “Maalderij Meskens”. Er zijn dus geen openbare
eigendommen aanwezig binnen het B.P.A..

3.1.7 Openbare wegen volgens de atlas der buurtwegen
Binnen het plangebied bevinden zich geen wegen die voorkomen op de atlas der
buurtwegen.

3.1.8 Fietsroutenetwerk
Binnen het plangebied bevinden zich geen routes die zijn geselecteerd binnen het
provinciaal fietsroutenetwerk, noch functioneel, noch recreatief.

3.1.9 Gebieden met beschermde natuurwaarde
Niet van toepassing

3.2 Planningscontext
3.2.1 Afbakening buitengebied
Merchtem is gelegen in het buitengebied

3.2.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
Merchtem is geselecteerd als hoofddorp in het buitengebied.

3.2.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Merchtem
De gemeente Merchtem is recent gestart met de opmaak van een gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
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3.2.4 B.P.A.’s
Het plangebied is gelegen binnen het B.P.A. n°4, goedgekeurd bij K.B. d.d.
25/5/1972. Het gemeentebestuur van Merchtem voorziet een herziening van een
aantal deelzones uit dit B.P.A.. Eén van de deelzones betreft de terreinen van de
vroegere Maalderij Meskens. Deze terreinen vormen het voorwerp van voorliggend
plan.
Behalve het bestaande B.P.A. n°4 zijn er geen gemeentelijke plannen van aanleg die
betrekking hebben op het plangebied.
De draagwijdte van het huidige geldend B.P.A. wordt van naderbij bekeken in het
volgende hoofdstuk aangaande het nul-alternatief.
De voorschriften van dit B.P.A. worden toegevoegd in bijlage.

Figuur 3-2: uittreksel bestaande B.P.A. nr. 4
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4 NUL-ALTERNATIEF
4.1 Aftoetsing van de huidige bebouwingsmogelijkheden
Het B.P.A. n°4, goedgekeurd bij K.B. d.d. 25/5/1972 staat op dit moment toe dat de
straatwanden van het projectgebied volledig worden toegebouwd. Alle ontworpen
bebouwing is thans voorzien als te bouwen op de rooilijn.
Gecombineerd met het gegeven dat een bebouwing mogelijk is met een hoogte van 9m
kroonlijsthoogte heeft dit tot gevolg dat de Stationsstraat en de Oudstrijdersstraat een
verstikkend gevoel gaan geven.
Bovendien voorziet het huidige art. 9 van het B.P.A. dat er in de tuinen een zeer significante
bebouwing mag worden opgericht dienstig voor kleine nijverheid.
De grootte van het plangebied (incl. helft van voorliggende straten bedraagt +/-12.000m².
Binnen de rooilijnen is de oppervlakte van het plangebied 9.865m².
Op dit moment is dit plangebied voor 4.200m² ingenomen door bebouwing. Deze
oppervlakte kan men opsplitsen in 1.160m² gebouwen langsheen de bestaande wegenis,
en in een industrieel complex in (zone voor kleine nijverheid) van 3.040m².
Indien het bestaande B.P.A. niet wordt gewijzigd is de kans reëel dat het bestaande
industrieel complex blijft bestaan. Zelfs bij nieuwbouw langsheen de straten. Het industrieel
complex is immens in overeenstemming met de huidige planologische bestemming.
De totale inname door nieuwe bebouwing langsheen de Oudstrijders- en Stationsstraat
bedraagt op het gelijkvloers 3.360m². Het huidige B.P.A. zou dan ook tot gevolg kunnen
hebben dat op termijn er een terreinbezetting zou ontstaan binnen het plangebied van 65%.
Immers :
(3.360m² + 3.040m²) /9.865m² = 65%

4.2 Aftoetsing van de bebouwingsmogelijkheden in het gewijzigde
B.P.A.
In het gewijzigde B.P.A. wordt gestreefd naar een luchtiger geheel met een merkelijk lagere
terreinbezetting. De maximale terreinbezetting van het gelijkvloers bedraagt 3.513m².
Op een totale oppervlakte van 9.865m² betekent dit een terreinbezetting van 36%.
Men kan opmerken dat deze terreinbezetting 29% lager ligt dan in de oude situatie.
Het gevolg is dan ook dat de bebouwingsdichtheid van de site gevoelig zal verminderen door
de wijziging van het geldende B.P.A..
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4.3 Nadelen van het nul-alternatief
o
o
o
o
o
o
o

Overdreven terreinbezetting
Niet wenselijke vermenging van industriële en woonactiviteiten
Smalle straten met hoge bebouwing
Geen openheid naar achtergelegen gebied
Weinig kans op gedifferentieerd woningaanbod
Geen katalysator voor afbraak oud industrieël patrimonium
De krachtige landmark (Maalderijtoren) dient te verdwijnen
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5 DISCIPLINES
Dit hoofdstuk beschrijft, analyseert en beoordeelt de mogelijke effecten van de nieuwe
projecten en ontwikkelingen die het nieuwe plan (herziening B.P.A.) zal
toelaten/verplichten ten opzichte van de huidige mogelijkheden volgens het huidige
B.P.A..
Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan de orde:


Bodem



Water



Fauna en flora



Mens-landbouw



Landschap (archeologie)



Mens: ruimtelijke functionele aspecten



Mens: hinder en risico’s



Lucht



Geluid en trillingen



Mobiliteit (verkeersveiligheid, congestie en hinder)

Het accent ligt daarbij evident op deze disciplines waar mogelijk de meeste nadelige
gevolgen van de nieuwe opties in herziende B.P.A. ten opzichte van het bestaande
B.P.A.n°4 zich kunnen manifesteren (welke ook uitvoeriger worden besproken).
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5.1 Discipline Bodem
5.1.1 Beschrijving en analyse
Topografie
De topografische kaart is weergegeven in figuur 5-1. Hieruit blijkt dat het plangebied
ongeveer vlak is.
Door de lage hellingsgraad ter hoogte van de deelzone van het B.P.A. n°4 dat in
herziening is, is het terrein niet gevoelig voor erosie.

Figuur 5-1: uittreksel topografische kaart (1/10.000 )
e

Bodemtypologie
De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie aangegeven op de bodemkaart.
De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een
profielontwikkeling.
Ter hoogte van de Stationsstraat wordt het plangebied gekenmerkt door bebouwde
zones (OB) waaruit blijkt dat er antropogene verstoring heeft plaatsgevonden. De
bodemkarakteristieken kunnen niet meer bepaald worden waardoor aan deze gronden
geen bodemserie kan toegekend worden. Deze gronden worden geklasseerd als
kunstmatige gronden.
Verder komen er bodems met zandleem voor. Deze zijn matig goed draineerbaar
(matig droog) met een klei-aanrijkingshorizont (of textuur B horizont).
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Figuur 5-2: bodemkaart

Bodemgebruik
Het bodemgebruik is afgeleid van de bodemgebruikskaart. Langs de Stationsstraat is
bebouwing aanwezig. De rest van het plangebied wordt ingekleurd als akkerbouw.
In realiteit is het volledige terrein nagenoeg bebouwd of verhard. Dit is duidelijk af te
leiden van de kleurenorthofoto’s.

Figuur 5-3: kleurenorthofoto

Bodemkwaliteit
Binnen het plangebied bevinden zich bij OVAM een dossier van een oriënterend
bodemonderzoek en dit onder het nummer 18826.
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Verdere gegevens betreffende de resultaten van dit oriënterend bodemonderzoek zijn
thans nog niet voorhanden.
Deze gegevens worden opgevraagd bij OVAM en verder verwerkt gedurende het
verdere verloop van het planproces.

5.1.2 Effecten
Binnen het plangebied worden geen topografische wijzigingen voorzien.
Het B.P.A. heeft een oppervlakte van ca. 12.000m² (incl. voorliggende straathelft). Het
plangebied is momenteel nagenoeg volledig bebouwd en verhard. Het B.P.A. voorziet
een herbestemming van de volledige zone naar woongebied. Het plangebied zal dus ook
na de herbestemming bebouwd blijven. In tegenstelling tot de huidige inrichting van het
terrein, zullen er in het nieuwe plan groenzones aanwezig zijn (tuinen, speelplein,
groenstroken,…)
Voor de aanleg van de nieuwe gebouwen en infrastructuren zullen uitgravingen en
stabilisatiewerken noodzakelijk zijn. Het bodemprofiel zal dan ook plaatselijk blijvend
verstoord worden. De invloed van de effecten is echter miniem in de ruimere bebouwde
omgeving. Het effect is neutraal.

5.1.3 Beoordeling
Het bodemprofiel zal licht verstoord worden waar nieuwe gebouwen en nieuwe
infrastructuur worden voorzien. Op deze plaatsen zal dit een beperkt negatief effect
veroorzaken.
Het B.P.A. veroorzaakt in zijn totaliteit echter geen betekenisvolle negatieve effecten
voor de discipline Bodem.

5.2 Discipline Water
5.2.1 Beschrijving en analyse
Oppervlaktewater
Het plangebied behoort tot het Beneden-Scheldebekken en tot de vha-zone ‘De
Vliet/Grote Molenbeek tot monding Vuilbeek (incl.)’. In het plangebied zijn geen
waterlopen gelegen volgens de Vlaams Hydrologische Atlas (VHA). In het plangebied
bevinden zich geen waterlopen en komen eveneens geen oppervlaktewateren voor.
Het plangebied is niet in overstromingsgevoelig gebied gelegen.
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Figuur 5-4: Vlaams Hydrologisch Atlas

Grondwater
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming. Met grondwaterstroming
wordt voornamelijk de laterale beweging van het grondwater doorheen de ondergrond
en de toestroming door kwel bedoeld. Deze stroming kan worden beïnvloed of
verstoord door ondergrondse constructies.
Het plangebied is gelegen in een infiltratiegevoelige zone. Bij infiltratiegevoelige
gebieden is het vooral belangrijk dat er op lokaal niveau aanleg van
infiltratievoorzieningen worden voorzien. Bij dergelijke ingrepen moet dan ook beslist
worden of de waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er mogelijk
schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe, zowel kwantitatief als
kwalitatief bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen.
Het plangebied is gelegen in een zone die niet tot weinig kwetsbaar is voor verdroging
volgens de ecosysteem kwetsbaarheidkaarten.

Figuur 5-5: kwetsbaarheidzone van grondwater
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5.2.2 Effecten
De verhardingstoestand van het gebied bepaalt de afstroming en infiltratie van het
hemelwater in het plangebied. Aangezien de terreinen momenteel grotendeels
bebouwd en verhard zijn, zal er door het uitvoeren van het B.P.A. geen of nauwelijks
sprake zijn van toename van verhardingsoppervlakte door de herbestemmingen die het
B.P.A. voorziet. Binnen het gebied zullen woongebouwen en infrastructuur worden
voorzien. Deze constructies moeten beantwoorden aan de provinciale
waterverordeningen. Hierin is reeds de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater (B.S. 08/11/2004) verwerkt.
Aangezien het B.P.A. geen of nauwelijks extra oppervlakten aan bebouwde ruimte en
verharde oppervlaktes voorziet, zal de lokaal verminderde infiltratie naar het
grondwater verwaarloosbaar zijn.
Indien mogelijk moet het hemelwater opgevangen en herbruikt worden.
Voldoende buffercapaciteit voor de afvoer van daken en (half)verharde oppervlakten
moet voorzien worden, een buffervolume van minimum 25m³ per 1000m²
aaneengesloten oppervlakte (half)verharding of dak moet voorzien worden. Dit
hemelwater zal herbruikt worden door de aansluiting van wc en/of buitenkraan te
verplichten.
Aangezien het B.P.A. ondergrondse parkings oplegt, zal het B.P.A. een negatief effect
hebben op de grondwaterstroming. Aangezien het slechts om een beperkte
oppervlakte gaat, aansluitend bij bestaande bebouwing, zal dit negatief effect beperkt
zijn.
De afvoer van (overtollig) regenwater en afvalwater gebeurt 100% gescheiden.
Afvalwater wordt afgevoerd naar een (gescheiden) rioleringsstelsel of naar een eigen
waterzuiveringsinstallatie (gebouwd volgens de code van de goede praktijk). Er zijn geen
effecten op de grondwaterkwaliteit. De aansluiting van een parking of weg als verharde
oppervlakte op een gracht of infiltratiesysteem moet via een oliescheider gebeuren
waardoor het effect op de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit
verwaarloosbaar is.
Het effect van bijkomende verhardingen zal zo klein mogelijk worden gemaakt door
gebruik van waterdoorlatende verhardingsmaterialen.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het terrein momenteel hoofdzakelijk verhard
is. Het B.P.A. voorziet dat een groot deel van het gebied onverhard blijft (bv. De tuinen
bij de woningen, groenstroken langs de weg, speelplein,…). De invloed van de nieuwe
verharding en bebouwing op de infiltratiecapaciteit zal in vergelijking met de huidige
toestand verwaarloosbaar zijn.

Beoordeling
Indien de maatregelen die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de provinciale
waterverordeningen zijn vervat, nagevolgd worden, kan worde geoordeeld dat er geen
schadelijke effecten op de waterhuishouding zijn.
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5.3 Discipline Fauna en Flora
5.3.1 Beschrijving en analyse
De waardering volgens de biologische waarderingskaart is weergegeven in figuur 6-2.
Hieruit blijkt dat het volledige plangebied bestaat uit biologisch minder waardevol
gebied. Het plangebied is nagenoeg volledig dichtgebouwd.

Figuur 5-6: biologische waarderingskaart

Volgens de ecosysteemkwetsbaarheidkaarten is het plangebied niet gevoelig voor
verzuring, eutrofiëring, verdroging en ecotoopverlies. Het gebied dat aan de
zuidoostelijke zijde het plangebied begrensd is weinig kwetsbaar voor verdroging en
ecotoopverlies.
Op ca. 30m ten zuiden van het plangebied ligt een biologisch waardevol gebied,
bestaande uit populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of
wilgenondergroei. Deze zone is volgens de ecosysteemkwetsbaarheidkaarten
kwetsbaar voor eutrofiëring, verdroging en ecotoopverlies en weinig kwetsbaar voor
verzuring. Aansluitend aan dit gebied bevindt zich aan de oostelijke zijde een complex
van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen, bestaande uit een
soortenarm permanent cultuurgrasland en verruigd grasland. Deze zone is weinig
kwetsbaar tot kwetsbaar voor verdroging en ecotoopverlies en weinig tot niet
kwetsbaar voor verzuring en eutrofiëring.
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Figuur 5-7: kwetsbaarheidkaart ecotoopverlies

Figuur 5-8: kwetsbaarheidkaart eutrofiëring
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Figuur 5-9: kwetsbaarheidkaart verdroging

Figuur 5-10: kwetsbaarheidkaart verzuring
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5.3.2 Effecten
Het volledige plangebied bestaat uit biologisch minder waardevol gebied. Er zal bijgevolg
geen waardevolle natuur verloren gaan door het geplande B.P.A.. Ook voor de fauna en
flora worden er geen negatieve effecten verwacht.
Aangezien het volledige plangebied momenteel nagenoeg volledig is dichtgebouwd, zijn
er geen bestaande natuurlijke elementen aanwezig op het terrein. Het nieuwe plan
voorziet de integratie van nieuwe groenelementen (bv. Speelplein, tuinzones,…) waarbij
de tuinen bij de nieuwe bouwblokken gericht worden naar het achterliggende open
landschap.
Er worden geen negatieve effecten verwacht van het plangebied op de fauna en flora
en op het biologisch waardevol gebied in het zuiden. In tegendeel, de nieuwe
groenelementen in het project kunnen fungeren als groene stapstenen en de tuinen
vormen een buffer/overgang tussen het woonproject en het achterliggende landschap.

5.3.3 Beoordeling
De werken hebben geen nadelig effect op de aanwezige fauna en flora. In tegendeel,
het plan voorziet een groene inkleding van het woonproject, wat de aanwezige fauna en
flora ten goede komt.
In totaliteit heeft de herbestemming bijgevolg geen negatieve effecten op de discipline
Fauna en flora.

5.4 Discipline Mens-landbouw
Niet van toepassing.

5.5 Discipline Landschap
5.5.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied is gelegen op de grens tussen 2 traditionele landschappen: het Land
van Merchtem en het Land van Asse.
Beide landschappen worden gekenmerkt door een golvende topografie en verstedelijkt
weefsel. De open ruimten zijn sterk versnipperd en onregelmatig en hebben een sterk
verschillende omvang. Vergezichten zijn beperkt in aantal en worden begrensd door het
reliëf, de bebouwing en de vegetatie. Er is een complexe verweving vast te stellen
tussen open ruimten en bebouwing. De bebouwing is heel vaak ruimtebegrenzend.
Kleine landschapselementen zijn geïsoleerd en weinig herkenbaar.
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Figuur 5-11: landschapsatlas

5.5.2 Effecten
Het plangebied bevindt zich aan de rand van de gemeente Merchtem, op de grens
tussen bebouwde ruimte en landschap. Het bestaande B.P.A. n°4 voorziet gesloten
straatwanden en laat het bebouwen van het hele plangebied toe, zodat het zicht op het
achterliggende landschap verloren gaat. Het nieuwe plan breekt de straatwanden open
en voorziet een bouwproject waarin aandacht wordt geschonken aan o.a. de zichtassen
naar het achterliggende landschap. Bovendien zorgen de nieuwe groenelementen in
het project ervoor dat het landschap doorheen het project lijkt te dringen. Enerzijds
wordt het landschap dichter bij het dorp gebracht. Anderzijds zorgen de inplanting van
de nieuwe bouwvolumes en de groenelementen ervoor dat de grens tussen bebouwing
en landschap minder abrupt overkomt.

5.5.3 Beoordeling
Het plangebied van voorliggend B.P.A. bevindt zich aan de rand van de dorpskern
Merchtem. Het nieuwe plan laat t.o.v. het bestaande B.P.A. een beperktere
terreinbezetting toe en voorziet zichtassen naar het achterliggende landschap. Er
worden geen negatieve effecten verwacht voor de discipline landschap. Integendeel, bij
de opmaak van voorliggend plan is (in tegenstelling tot het bestaande B.P.A.) de relatie
met het achterliggende landschap een belangrijk uitgangspunt geweest.

5.6 Discipline Mens – ruimtelijke functionele aspecten
5.6.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied is gelegen op het kruispunt van de Stationsstraat en de
Oudstrijdersstraat. Volgens het bestaande B.P.A. is het plangebied grotendeels
bebouwbaar. Langs beide straten is een strook voor gesloten woningbouw voorzien
met daarachter een strook voor bijgebouwen. De volledige zone achter beide
straatwanden is ingekleurd als strook voor kleine nijverheidsgebouwen. Deze zone is in
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realiteit nagenoeg volledig dichtgebouwd. Langs de stationsstraat zijn enkele
woonhuizen aanwezig, maar het overgrote deel van het plangebied worden ingenomen
door bedrijfsgebouwen en loodsen van de vroeger maalderij.
De gemeente Merchtem beoogt met de herziening van het B.P.A. een woonproject
mogelijk te maken waarbij het beschikbare terrein optimaal kan worden benut voor
wonen, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en open vista’s op het achterliggende
landschap. Het woonproject is gericht op een vermenging van verschillende
woontypologieën en toont respect voor het bestaande architecturale patrimonium van
de vroegere maalderij Meskens.

5.6.2 Effecten
Het B.P.A. voorziet een aantal bestemmingswijzigingen zodat er in de huidige strook
voor kleine nijverheid, nieuwe wegenis kan aangelegd worden en woonvolumes kunnen
worden ingeplant. Dit in een omgeving met hoofdzakelijk residentiële bebouwing. Naar
ruimtegebruik kan geoordeeld worden dat de nieuwe bestemming beter aangepast is
aan de omgeving.
Bijkomend kan worden opgemerkt dat het gewijzigde B.P.A. bijdraagt tot de
woningdifferentiatie in de omgeving omdat een mix van verschillende woontypologieën
wordt gerealiseerd. Conform het decreet op het grond- en pandenbeleid zal ook een
aandeel sociale huisvesting moeten gerealiseerd worden.
Op gebied van ruimtelijke ordening worden geen aanzienlijk negatieve effecten
verwacht. Er zijn positieve effecten te verwachten omdat het plan doorzichten naar het
landschap voorziet en een kader vormt voor het versterken van de
nederzettingsstructuur in Merchtem.
Het geplande B.P.A. zorgt tevens voor woningen dicht bij het openbaar vervoer op
100m van het treinstation van Merchtem.

5.6.3 Beoordeling
Er worden geen negatieve effecten verwacht voor de discipline Mens. Integendeel, het
nieuwe plan zorgt voor een verbetering van de ruimtelijk functionele situatie.

5.7 Discipline Mens – hinder en risico’s
5.7.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied bevindt zich aan de rand van de dorpskern Merchtem. De woonfunctie
staat centraal in de ruime omgeving, gecombineerd met aan het wonen
complementaire activiteiten (handel, kantoren, diensten,…)
Het nieuwe plan voorziet een woonproject voor één- en meergezinswoningen. In de
bestaande maalderijtoren en het koppelvolume zijn functies toegelaten, die thuishoren
in een dorp, zoals: horeca, handel, kantoren en diensten.

5.7.2 Effecten
Aangezien de nieuwe functies aansluiten bij de functies in de omgeving, zullen de hinder
en de risico’s voor de mens (lichthinder, slagschaduw, gezondheid, stralingsimpact,
veiligheid, explosiegevaar,…) nihil zijn. In tegenstelling tot het bestaande B.P.A. worden
de bouwvolumes in het nieuwe plan in hoogte en bouwvolume gefragmenteerd, zodat
31/41

de impact van het bouwproject naar de omgeving toe gering is. De bestaande
maalderijtoren wordt bewaard als herkenningspunt in het landschap.
In en rond het plangebied zijn geen SEVESO-inrichtingen aanwezig.

5.7.3 Beoordeling
Het gewijzigde B.P.A. heeft geen en uitsluitend positieve effecten en veroorzaakt zeker
geen betekenisvolle negatieve effecten t.a.v. de discipline Mens- hinder en risico’s.

5.8 Discipline Lucht
5.8.1 Beschrijving en analyse
De belangrijkste emissiebronnen in het plangebied vandaag zijn het verkeer van de
bewoners en het doorgaand verkeer op de Stationsstraat, die een, zij het minder
belangrijke, verbindingsas naar Mollem-Asse vormt.

Figuur 5-12: situering plangebied

5.8.2 Effecten
Er zal ten opzichte van de huidige situatie, ter plaatse, extra verkeer gegenereerd
worden door de nieuwe woongelegenheden in het plangebied en door eventueel nieuwe
handelszaken, horecavoorzieningen, kantoren en diensten. Het gaat hier om slechts
een beperkt aantal woongelegenheden en andere functies die thuishoren in een dorp
waardoor het effect van dit bijkomend verkeer op de lucht zeer beperkt zal zijn.
Ten opzichte van het huidig geldende B.P.A. betekent het planvoorstel een vermindering
van het aantal woongelegenheden en bijgevolg een vermindering van het extra te
verwachten verkeer.
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5.8.3 Beoordeling
Het gewijzigde B.P.A. veroorzaakt geen effecten voor de discipline lucht.

5.9 Discipline Geluid en trillingen
5.9.1 Beschrijving en analyse
In de huidige situatie wordt er in het plangebied weinig geluidshinder veroorzaakt.
Momenteel is er hoofdzakelijk geluidshinder door het verkeer afkomstig van bewoners
en het doorgaand verkeer op de Stationsstraat, die een, zij het minder belangrijke,
verbindingsas naar Mollem-Asse vormt.

5.9.2 Effecten
De nieuwe woongelegenheden en andere complementaire functies zullen voor extra
verkeer zorgen. Het gaat hier om slechts een beperkt aantal woongelegenheden en
andere functies die thuishoren in een dorp waardoor de impact naar geluid van dit
bijkomend verkeer zeer beperkt zal zijn. De geluidsstijging zal bijgevolg zeer beperkt zijn.
Bovendien laat het B.P.A. in zijn huidige vorm een groter aantal woongelegenheden toe
zodat er geen significante geluidsimpact op de omgeving wordt verwacht.

5.9.3 Beoordeling
Het voorliggend plan veroorzaakt geen effecten voor de discipline geluid.

5.10Discipline Mobiliteit
5.10.1

Beschrijving en analyse

Het plangebied bevindt zich op de kruising van twee wegen: Stationsstraat en
Oudstrijdersstraat. In het plangebied zijn er drie private ondergrondse parkeergarages
aanwezig. Bovengronds wordt het parkeren gebundeld d.m.v. het aanleggen van
parkeerstroken grenzend aan de nieuwe woonblokken. Alle vereiste parkeerplaatsen
kunnen en moeten binnen het plangebied worden voorzien.
De bestaande toegang van het bedrijfsgebouw METAMIX wordt verplaatst en ingericht
binnen het project.

5.10.2

Effecten

De Stationsstraat vormt een, zij het minder belangrijke, verbindingsweg naar de
naburige gemeenten Mollem-Asse. De Oudstijdersstraat heeft louter een lokaal belang.
Door de realisatie van het nieuwe woonproject zal het aantal bewoners toenemen. In
vergelijking met het bestaande BPA is de mogelijke verdichting in het voorliggend plan
echter quasi gelijk.
De bestaande ontsluitingswegen zijn voldoende uitgerust voor de toename van het
verkeer in de toekomst.
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Het plan voorziet een publieke fiets- en voetgangersdoorsteek naar het centrale
gedeelte van het woonproject. Deze doorsteek bevindt zich ter hoogte van de inrit naar
de ondergrondse parkeergarage.
Het project fungeert, gezien de ligging aan de rand van het dorp, niet als doorsteek- of
verbindingszone voor voetgangers en fietsers. Ook in het achterliggende landschap zijn
geen trage wegen aanwezig die kunnen aansluiten op het project.
De invloed van de verkeersbewegingen die zullen ontstaan omwille van de aansluiting
van het bedrijf METAMIX bij het project zijn beperkt. Metamix is een eerder klein
familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het fabriceren van ramen en deuren.
De te verwachten (gemiddelde) verkeersbewegingen richting het bedrijf zijn de
volgende :





5.10.3

personeelsleden met de wagen :
klanten met de wagen :
lichte vrachtwagens van het bedrijf :
toeleveringen per vrachtwagen :

2 per dag
2 per dag
3 per dag
3 per week

Beoordeling

Er zijn geen effecten te verwachten voor mobiliteit.

5.11Grensoverschrijdende effecten
Het plangebied is niet gelegen aan een gewest- of landsgrens. Er zullen geen
grensoverschrijdende effecten voorkomen door het B.P.A..

5.12Besluit
Door de opmaak van dit B.P.A. zijn geen significante milieueffecten te verwachten,
waardoor de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.
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BIJLAGE 1 :
Uittreksel huidig B.P.A. nr. 4 met bijhorende voorschriften
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GEDEELTELIJKE HERZIENING VAN B.P.A. n°4
BETREFFENDE SITE 'MAALDERIJ MESKENS'

Voorstel stedenbouwkundige voorschriften

januari 2011

A. Algemene bepalingen
A.1. Begrenzing plan en voorrangregels
Het Bijzonder Plan van Aanleg is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand
bestemmingsplan. De grafische gegevens van dit plan en de voorliggende geschreven
stedenbouwkundige voorschriften vullen elkaar aan. In geval van onduidelijkheid en/of
strijdigheid hebben de grafische aanduidingen van het plan voorrang op de geschreven
voorschriften.
Het bestemmingsplan van voorliggend BPA is opgemaakt op schaal 1/500e vertrekkende
van een topografische opmeting. De ontwerper staat niet in voor eventuele planfouten die
een rechtstreeks gevolg zijn van het opgemeten plan als onderlegger. Het college van
burgemeester en schepenen is gemachtigd om deze planfouten recht te zetten
Indien er onduidelijkheden zijn of het plan is niet maatgevend omtrent de rooi- en bouwlijn,
dan is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de situering van de juiste
rooi- en bouwlijn.
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan van de rooi- en
bouwlijn om verkeerstechnische redenen of redenen van goede ruimtelijke ordening. De
vooropgestelde gabarieten en bouwdieptes blijven gerespecteerd.
A.2. Openbare nutsvoorzieningen
Het oprichten van beperkte gebouwen en infrastructuur voor nutsvoorzieningen zijn
toegelaten in alle zones, ongeacht de bestemming, voor zover de exploitatie ervan niet
hinderend of storend is voor de bestemming van de betrokken zone(s).
Deze mogen afwijken van de voorschriften inzake inplanting en bouwvolume van de
desbetreffende zone.
A.3. Socio-culturele inrichtingen en gemeenschapsvoorzieningen
Het oprichten van gebouwen en infrastructuur voor socio-culturele inrichtingen en
gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten in alle zones die bestemd zijn voor bebouwing,
ongeacht de bestemming, voor zover de exploitatie ervan niet hinderend of storend is voor
de bestemming van de betrokken zone(s).
Deze mogen echter niet afwijken van de voorschriften inzake inplanting en bouwvolume van
de desbetreffende zone.
A.4. Bestaand vergund of vergund geachte constructies
Aan bestaand vergund of vergund geachte constructies die niet beantwoorden aan de
bestemmings- en stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend bijzonder plan van
aanleg zijn slechts volgende werken en handelingen toegelaten:
- instandhouding- en/of onderhoudswerken
- Niet-vergunningsplichtige werken of handelingen
(Herbouw van bestaand vergund of vergund geachte constructies die niet beantwoorden
aan de bestemmings- en stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend bijzonder plan

van aanleg is niet toegelaten.)
A.5. Reliëfwijzigingen
Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld in de verordenende bepalingen voor de
desbetreffende, zone zijn reliëfwijzigingen toegestaan ten behoeve van:
- Integraal waterbeheer
- Erosiebestrijding
- Landschapsherstel, met inbegrip van het normaliseren van een terrein in functie van de
gemiddelde maaiveldhoogte van de aangrenzende terreinen
- Het geven van toegang tot gebouwen en constructies
A.6. Afsluitingen

A.6.1. Afsluitingen t.o.v. de zijdelingse- en achterste perceelsgrenzen
Afsluitingen mogen worden uitgevoerd in levende hagen, paal en draad en hout. Deze
afsluitingen hebben een hoogte van maximaal 2,00 meter.
Tot op een hoogte van maximaal 0,50 meter zijn volledige gesloten afsluitingen toegelaten.
Bij gesloten bebouwing zijn, ter hoogte van de gemene muur, volledig gesloten afsluitingen
toegelaten over een lengte van 5,00 meter achter de vooropgestelde achterste bouwlijn
van het maximale gabariet en met een maximale hoogte van 2,00 meter.

A.6.2. Afsluitingen t.o.v. de rooilijn
Indien zonder voortuinstrook: idem A.6.1.
Indien met voortuinstrook: idem A.6.1., mits de maximale hoogte wordt beperkt tot 0,75 m.
A.7. Verkavelingsvoorschriften
Bij verkaveling of herverkaveling moeten de zijdelingse kavelgrenzen, voor de eerste 20
meter, loodrecht op de rooilijn worden voorzien.
Bij verkaveling of herverkaveling gelden over de maximaal voorziene bouwdiepte, volgende
minima betreffende de breedte van de percelen:
- 6 meter voor gesloten bebouwing
- 9 meter voor half-open bebouwing
- 15 meter voor open bebouwing
A.8. Verval verkavelingen
Alle goedgekeurde verkavelingen of delen van verkavelingen gelegen in het plangebied
vervallen bij de goedkeuring van het BPA.
A.9. Materiaalgebruik
De materialen die gebruikt worden voor de hoofdgebouwen zijn esthetisch verantwoorde en
duurzame materialen.
Eventuele blinde gevels moeten worden afgewerkt in het gevel- of dakbedekkingsmateriaal

van het gebouw waarvan de gevel deel uitmaakt. Bitumenasfalt en foliebekleding zijn
daarvoor expliciet verboden.
Voor gevels zichtbaar vanaf de openbare weg en gevels die moeten worden beschouwd als
voorgevels zijn snelbouwstenen expliciet verboden.
A.10. Terminologie
Blinde gevel

Vrijstaande gevel of stuk van gevel, al dan niet op de perceelsgrens, waarin geen raam- of
deuropeningen zijn aangebracht en waartegen niet kan aangebouwd worden

Bouwhoogte

Hoogte van een bouwwerk die moet worden gemeten van het referentiepeil tot de bovenkant van de
deksteen of de kroonlijst

Bouwlaag

Gedeelte van een bouwwerk boven het maaiveld tussen twee vloeren, met een minimum hoogte van
1,80m en een maximum hoogte van 3,20m, de vrije ruimte tussen een vloerplaat en een schuin dak
wordt als een halve bouwlaag meegerekend

Bouwlijn

Vooropgestelde lijn waarop de voorgevel van een gebouw geplaatst moet worden

Constructie

Een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of
uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond
bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven
staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed
volledig ondergronds (def. Vlaamse Codex RO)

Constructiehoogte

De hoogte van de constructie gemeten van het referentiepeil tot de bovenkant van de constructie

Eengezinswoning

Elke gebouw bestaande uit één woongelegenheid; een gebouw dat bestaat uit enerzijds een
woongelegenheid en anderzijds een complementaire bedrijvigheid als nevenfunctie die minder dan de
helft van de totale bruto-oppervlakte beslaat wordt ook beschouwd als een ééngezinswoning; indien
deze nevenfunctie meer dan de helft van de totale bruto-oppervlakte bedraagt dan wordt wonen niet
als hoofdfunctie maar als nevenfunctie beschouwd

Gesloten bebouwing

Bebouwingswijze waarbij een gebouw wordt geplaatst op de beide gemeenschappelijke zijgrenzen
van zijn perceel

Halfopen bebouwing

Bebouwingswijze waarbij een gebouw wordt geplaatst langs één zijde op de gemeenschappelijke
zijgrens en langs de andere zijde op min. 3 van de andere zijgrens

Hoofdbestemming

De bestemming van een gebouw dewelke voor komt op meer dan 50% van de nuttige
vloeroppervlakte van dit gebouw

Kavel / Perceel

Elke aparte grondgebonden eigendomsentiteit met uitdrukkelijke uitsluiting van deeleigendommen
dewelke werden bekomen na opsplitsing via basisakte

Kavelgrens / Perceelsgrens

De buitenste randen van een kavel/perceel

Kroonlijst

Het kruispunt van het verlengde van de voorgevel en het verlengde van het dakvlak langs de voorzijde
van het gebouw

Kroonlijsthoogte

Zie bouwhoogte

Meergezinswoning

Gebouw bestaand uit meerdere woongelegenheden, al dan niet aangevuld met nevenfuncties

Nevenbestemming

Elke bestemming van een gebouw, anders dan de hoofdbestemming

Nutsvoorzieningen:

Electriciteitscabines, bushaltes, installaties voor waterzuivering, etc …

Referentiepeil

Het gemiddelde/genormaliseerde grondpijl in het midden van, en op de bouwlijn van het betrokken
perceel

Projectzone

de gronden die binnen de omtrek van de projectzone gelegen zijn dienen als één geheel te worden
geconcipieerd en ontwikkeld

Rooilijn

Grens tussen privaat en openbaar terrein

Socio-culturele inrichtingen en gemeenschapsvoorzieningen:

Scholen, kinderdagverblijven, cultureel centrum, museum, dienstencentrum, voorzieningen voor
jeugdbeweging en vereniging, eredienstgebouw, bibliotheek, gebouwen voor overheidsdiensten, etc …

Terreinbezetting

De verhouding van de totale oppervlakte verharde en bebouwde ruimte t.o.v. de oppervlakte van de
bestemmingszone

Voorgevel

De gevel van een gebouw, opgericht langs de kant van het openbaar domein waarin de (meeste)
voordeur(en) wordt(en) opgericht

Voortuinstrook

De strook tussen bouwlijn en rooilijn

Woonlaag

Een bouwlaag dewelke geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning, uitgezonderd slaapvertrekken
bergings en badkamers. Minimale hoogte bedraagt 2,30m, maximale hoogte bedraagt 3,20m.

Zorgwonen

Definitie volgens de Vlaamse Codex RO - art. 4.1.1 de definitie van zorgwonen:

Nuttige oppervlakte

Vloeroppervlakte waarboven de plafondhoogte minstens 2,10 meter bedraagt.

45°-regel

Het hellende vlak van 45° dat start aan de bovenzijde van de kroonlijst van een gebouw vanaf elke
gevel van het gebouw

B. Gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3. §2 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het besluit van de
Vlaamse regering van 11/04/2008 tot vaststelling van
nadere regels met betrekking tot de vorm en inhoud van
de ruimtelijke uitvoeringsplannen
B.1. Gebiedsaanduiding
1° wonen
artikel 1 tot en met 6
2° bedrijvigheid;
Nihil
3° recreatie;
Nihil
4° landbouw;
Nihil
5° bos;

Nihil

6° reservaat en natuur;
Nihil
7° overig groen;
Nihil
8° lijninfrastructuur;
Nihil
9° gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen;
Nihil
10° ontginning en waterwinning.
Nihil

C. Bijzondere bepalingen
Art. 1.
1.1.

Zone voor openbaar domein

ALGEMENE BEPALINGEN

De openbare wegen en de niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn, dienen
integraal toegankelijk te worden (her)aangelegd of (her)ingericht.
Minimaal 20% van het openbaar domein dient te worden ingericht als onverharde groene
ruimte, voorzien van beplanting.

1.2.

OPENBAAR DOMEIN TOEGANKELIJK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

1.2.1. Bestemming
Hoofdbestemming:
- openbare ruimte dienstig voor de inrichting van straten, parkeerplaatsen, pleinen
met al hun noodzakelijke uitrusting
- toegankelijk voor gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer

1.2.2. Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg van de
hoofdbestemming van de zone zijn toegelaten.
Deze zone dient minstens 20 publieke parkeerplaatsen voor auto’s te bevatten.

1.3.

OPENBAAR DOMEIN NIET TOEGANKELIJK VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

1.3.1. Bestemming
Hoofdbestemming:
- openbare ruimte dienstig voor de inrichting van straten, pleinen met al hun
noodzakelijke uitrusting
- toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer
Nevenbestemming:
- occasioneel gebruik door gemotoriseerd verkeer ten behoeve van interventies door
nutsmaatschappijen, hulpdiensten, verhuizingen, e.d.

1.3.2. Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg van de
hoofdbestemming van de zone zijn toegelaten.
Minimaal 40% van de totale oppervlakte van het ‘openbaar domein niet toegankelijk voor
gemotoriseerd verkeer’ dient te worden voorzien als onverharde groene ruimte, voorzien
van beplanting.

Art. 2.

Zone voor ééngezinswoningen

2.1. BESTEMMING
Hoofdbestemming:
- Wonen, beperkt tot ééngezinswoningen in open, half-open of gesloten verband
Nevenbestemming:
- Handel, horeca, kantoorfunctie en diensten
De nevenbestemmingen en mogen geen hinder verwekken aan de hoofdbestemming
wonen.

2.2. BEBOUWING
Inplanting van de gebouwen
Voorgevel:
De voorgevel is verplicht te bouwen op de aangegeven bouwlijn, over een afstand van min.
1m van de eventuele vooropgestelde gemene muur. Indien een gezamenlijk project met de
aanpalende wordt ingediend of mits uitdrukkelijke toestemming van de aanpalende kan van
deze bepaling afgeweken worden.
Zijgevels:
Ingeplant op de zijdelingse perceelsgrenzen tenzij op het einde van de zone waar een min.
bouwvrije strook van 3 m dient te worden gerespecteerd.
Indien op het aanpalend perceel een wachtgevel is opgetrokken dient men hierop verplicht
aan te sluiten.
Indien op het aanpalend perceel een bouwvrije strook werd voorzien dient men een min.
bouwvrije strook van 3 m t.o.v. de perceelsgrens te respecteren.
De zone mag onderbroken worden indien een min. bouwvrije afstand van 6 m wordt
gerespecteerd en beide zijgevels in duurzame materialen wordt afgewerkt.
Achtergevel:
Maximale bouwdiepte volgens grafische aanduiding.
Gabariet
De gebouwen moeten binnen het hierna gedefinieerde gabariet vallen :
Bouwhoogte : kroonlijsthoogte min. 5,75 m en max. 6,60m + dak hellend naar de niet
gemeenschappelijke gevels met de helling der dakvlakken < 45°
Bouwdiepte op het gelijkvloers: min. 10 m en max. zoals aangeduid op het plan
Bouwdiepte op de verdieping: min. 10m en max. 12 m, exclusief dakterrassen
De eerst bouwer bepaalt de kroonlijsthoogte en de dakhelling van het dakvlak aan de
straatgevel voor de volgende bouwers.
De kroonlijsthoogte van de achter- en vrijblijvende zijgevel is vrij te bepalen voor zover ze ligt
tussen het minimale en maximale gabariet.

Volgende elementen mogen buiten het gedefinieerd gabariet vallen :
- Uitsprongen t.o.v. de gevelvlakken (erkers, terrassen, …) worden toegelaten tot een
maximale breedte van 1/2 van de totale gevelbreedte van de betreffende gevel, tot
een maximale diepte van 0,60 m. Deze uitbouwen bevinden zich minimaal 1 meter
van de zijdelingse perceelsgrenzen en minimaal 2,50 meter boven het
referentiepeil.
- Uitbouwen t.o.v. het dak (dakkapellen, standvensters, …) worden toegelaten tot een
maximale breedte van 1/3 van de totale gevelbreedte van de betreffende gevel, op
min. 1 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen en tot maximaal 1,5 meter boven
de vooropgestelde kroonlijst.
- Afsluitingen en borstweringen inzover ze in een visueel licht materiaal worden
uitgevoerd.
- Kleinschalige constructies ten behoeve van technische installaties maar met
uitzondering van lift-kokers en schachten.
- Geveluitsprongen en ornamenten, voor zover de afwijking de 0,10 m niet
overschrijdt.
- Constructies ten behoeve van zonnepanelen of zonneboilers.
- Publiciteitsinrichtingen
Parkeren van auto’s
Elke woning dient binnen het vooropgestelde gabariet minimaal één garage of carport te
voorzien van minimaal 20m².
Voor deze garage of carport dient in de voortuinstrook nog minimaal één autostaanplaats
te worden voorzien op privaat domein.

Art. 3.

Projectzone voor meergezinswoningen

3.1. ALGEMENE BEPALINGEN
Elke aparte projectzone dient als geheel te worden ontwikkeld. Een gedeeltelijke
ontwikkeling van een bouwblok binnen een projectzone is niet toegelaten.
Elk projectzone heeft zijn op het plan bindend gedefinieerde perceelsgrens.
Het totale perceel van de projectzone mag worden onderkelderd. Indien de projectzone
paalt aan een ‘Zone voor ééngezinswoningen’, beschreven onder art. 2, mag de kelder
slechts worden opgericht tot op 3,00m van de onderlinge perceelsgrens.

3.2. BESTEMMING
Hoofdbestemming:
- Wonen, in de vorm van meergezinswoningen
Nevenbestemming:
- Handel, horeca, kantoorfunctie en diensten
De nevenbestemmingen mogen geen hinder verwekken aan de hoofdbestemming wonen.

3.3. BEBOUWING
Inplanting van de gebouwen
Voorgevel:
Minimaal 75% van de voorgevel verplicht te bouwen op de aangegeven bouwlijn.
Gebouw:
Het gehele gebouw dient te worden opgericht binnen de op het grafisch plan aangegeven
zone. De zone mag onderbroken worden indien een min. bouwvrije afstand van 4 m wordt
gerespecteerd en beide zijgevels in duurzame materialen wordt afgewerkt.
Gabariet
De daken van de projectzones worden allen afgewerkt als platte daken.
Elke projectzone dient te worden opgevat als 2 bouwblokken met 3 bouwlagen dewelke
worden gekoppeld met een lager koppelvolume van 2 bouwlagen dat wordt gebouwd over
de volledige bouwdiepte met een minimale breedte van 6m.
De bouwblokken van 3 bouwlagen dienen binnen het hierna gedefinieerde gabariet vallen :
Min. bouwhoogte : 9,00 m + plat dak
Max. bouwhoogte : 9,60 m + plat dak
Min. Bouwdiepte : 10,00 m
Max. bouwdiepte op het gelijkvloers en de verdieping : zoals aangegeven op het plan

Het koppelvolume van 2 bouwlagen dienen binnen het hierna gedefinieerde gabariet vallen :
Min. bouwhoogte : 6,00 m + plat dak
Max. bouwhoogte : 6,60 m + plat dak
Min. Bouwdiepte : 10,00 m
Max. bouwdiepte op het gelijkvloers en de verdieping : zoals aangegeven op het plan
Volgende elementen mogen buiten het gedefinieerd gabariet vallen :
- Uitsprongen t.o.v. de gevelvlakken (erkers, terrassen, …) worden toegelaten tot een
maximale breedte van 1/5 van de totale gevelbreedte van de betreffende gevel, tot
een maximale diepte van 0,60 m. Deze uitbouwen bevinden zich minimaal 1 meter
van de zijdelingse perceelsgrenzen en minimaal 2,50 meter boven het
referentiepeil.
- Afsluitingen en borstweringen inzover ze in een visueel licht materiaal worden
uitgevoerd binnen de 45°-regel
- Kleinschalige constructies ten behoeve van technische installaties dewelke worden
opgericht op de platte daken van de bouwvolumes met 3 bouwlagen dewelke zich
binnen de 45°-regel bevinden van alle gevels.
- Geveluitsprongen en ornamenten, voor zover de afwijking de 0,10 m niet
overschrijdt.
- Constructies ten behoeve van zonnepanelen of zonneboilers.
- Publiciteitsinrichtingen
Groendaken
De platte daken van de bebouwing worden afgewerkt als groendak of, over max. 50% van
de oppervlakte, als dakterras. De borstwering dient te vallen binnen de 45°-regel.
Bouw- en woonlagen
De gebouwen dienen te bestaan uit maximaal 3 bouwlagen en maximaal 3 woonlagen.
Parkeren van auto’s
In elke projectzone dienen minimaal 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te worden
voorzien. Desgevallend dient voor de toegelaten nevenbestemmingen bovendien 1
parkeerplaats per 50m² nuttige oppervlakte te worden voorzien.
Alle parkeergelegenheden zijn te voorzien ondergronds.
De ondergrondse parkeervoorziening dient zich onder het maaiveld te bevinden en dit
binnen de te onderkelderen zone zoals beschreven onder art. 3.1
Elke parkeergelegenheid, al dan niet met berging, heeft een minimale gezamenlijke
aansluitende netto-oppervlakte van 20 m² en een minimale nettobreedte van 3 m.
De gemeenschappelijke toegang van de straat naar de parkeergelegenheden dient beperkt
te worden tot maximaal 4 m tenzij anders aangegeven op het plan (zie bepalingen art. 3.4)
De toegangen tot de ondergrondse parkings, andere dan aangegeven in art. 3.4, dienen
zich te richten naar de nieuw aan te leggen wegenis.

Gemeenschappelijke lokalen
Voor elke projectzone dient een gemeenschappelijke berging met fietsenstallingen te
worden voorzien die plaats biedt aan minstens evenveel fietsen als dat er wooneenheden
zijn en met een minimale oppervlakte per woongelegenheid van 1,5 m². De toegang tot het
openbaar domein van deze berging mag maximaal 3 meter breed zijn.
Er dient tevens per projectzone een bijkomende geventileerde gemeenschappelijke
afvalberging te worden voorzien met een minimale netto oppervlakte per wooneenheid van
1,5 m². Deze berging mag niet rechtstreeks toegankelijk zijn van het openbaar domein
tenzij deze geïntegreerd is in een andere toegang.
Per woongelegenheid, dient een privatieve buitenruimte voorzien te worden met een
minimum oppervlakte van 6 m² en een minimale breedte van 1,50 m. De buitenruimte
dient rechtstreeks toegankelijk te zijn vanaf de woongelegenheid en ingeplant op de meest
nuttige plaats in functie van gebruik en privacy.

3.4. TOEGANG ONDERGRONDSE PARKING
Binnen de daartoe aangegeven zone op het bestemmingsplan mag er een toegang tot de
ondergronde parkeergelegenheden worden voorzien, met een maximale breedte van 6m.
Indien deze toegang niet wordt voorzien, over kleiner wordt uitgevoerd, vervalt deze
bestemming ten voordele van art. 3.5.

3.5. PUBLIEKE ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG
Niettegenstaande deze zone private eigendom is dient er een publieke erfdienstbaarheid
van verharde doorgang voor niet gemotoriseerd verkeer te worden voorzien op de daartoe
aangegeven zone van het bestemmingsplan. De minimale breedte van deze doorgang
bedraagt in totaal 4m.

Art. 4.

Maalderijtoren

4.1. ALGEMENE BEPALINGEN
Indien de fysische toestand en huidige configuratie van de maalderijtoren het toelaat dient
deze toren gerenoveerd en herbestemd te worden. Indien dit noodzakelijk is voor de goede
benutting van het gebouw kan geopteerd worden voor afbraak en heropbouw van het
gabarit van de toren.
Ingeval van heropbouw dient het materiaalgebruik nauw aan te sluiten bij het huidige
uitzicht van de Maalderijtoren.

4.2. BESTEMMING
Hoofdbestemming:
- Wonen, in de vorm van meergezinswoningen, handel, horeca, kantoorfunctie en
diensten

4.3. BEBOUWING
Inplanting van de gebouwen
De bestaande inplanting dient te worden behouden.
Gabariet
Het bestaande gabariet dient te worden behouden met een afwijking van maximaal 3m
naar omlaag.
Volgende elementen mogen buiten het gedefinieerd gabariet vallen :
- Uitsprongen t.o.v. de gevelvlakken (erkers, terrassen, …) worden toegelaten tot een
maximale breedte van 1/5 van de totale gevelbreedte van de betreffende gevel, tot
een maximale diepte van 0,60 m. Deze uitbouwen bevinden zich minimaal 1 meter
van de zijdelingse perceelsgrenzen en minimaal 2,50 meter boven het
referentiepeil.
- Afsluitingen en borstweringen inzover ze in een visueel licht materiaal worden
uitgevoerd binnen de 45°-regel
- Kleinschalige constructies ten behoeve van technische installaties dewelke worden
opgericht op de platte daken van de bouwvolumes met 3 bouwlagen dewelke zich
binnen de 45°-regel bevinden van alle gevels.
- Geveluitsprongen en ornamenten, voor zover de afwijking de 0,10 m niet
overschrijdt.
- Constructies ten behoeve van zonnepanelen of zonneboilers.
- Publiciteitsinrichtingen
Bouw- en woonlagen
Het gebouw dienen te bestaan uit maximaal 7 bouwlagen en maximaal 3 woonlagen.
Parkeren van auto’s

Voor de Maalderijtoren dienen minimaal 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te
worden voorzien. Desgevallend dient voor de andere voorziene bestemmingen bovendien 1
parkeerplaats per 50m² nuttige oppervlakte te worden voorzien.
Deze parkeergelegenheden zijn te voorzien ondergronds bij een van de andere
projectzones binnen de daartoe voorzien ruimtes ingevolge de bepalingen van art 3.3.
Indien deze niet worden gerealiseerd wordt de er een compensatie voorzien zoals
beschreven in de toepassende verordening van de wegbeheerder.

4.4. ZONE VOOR CIRCULATIE EN TECHNIEKEN
In het geval van renovatie van de toren kan er binnen de op het grafisch plan daartoe
bestemde zone, een nieuwe ruimte voor verticate circulatie en technieken worden
opgericht met een zelfde hoogte als het bestaande gabariet van de toren.
Dit extra volume dient zich qua materiaalgebruik wel duidelijk te onderscheiden van het
bestaande volume van de Maalderijtoren.

4.5. KOPPELVOLUME
Het gelijkvloers van de Maalderijtoren en het gelijkvloers van de aanpalende projectzone
mogen met elkaar worden verbonden door een laag koppelvolume indien aan elk van
onderstaande voorwaarden is voldaan :
 De functie van beide gelijkvloerse verdiepingen minstens gedeeltelijk handel,
horeca, kantoorfunctie of diensten bedraagt.
 De functie in beide gelijkvloerse verdiepingen dezelfde is op de plaats waar ze
raken aan het koppelvolume
 Het koppelvolume één eigendom vormt met minstens één van de gelijkvloerse
verdiepingen
Het extra koppelvolume dient zich qua materiaalgebruik wel duidelijk te onderscheiden van
het bestaande volume van de Maalderijtoren en vertoont een duidelijke transparantie.
Inplanting van de gebouwen
Het gehele koppelvolume dient te worden opgericht binnen de op het grafisch plan
aangegeven zone.
Gabariet
Het dak van het koppelvolume wordt afgewerkt als plat dak.
Min. bouwhoogte : 3,00 m + plat dak
Max. bouwhoogte : 4,00 m + plat dak
Volgende elementen mogen buiten het gedefinieerd gabariet vallen :
- Uitsprongen t.o.v. de gevelvlakken (erkers, terrassen, …) worden toegelaten tot een
maximale breedte van 1/5 van de totale gevelbreedte van de betreffende gevel, tot
een maximale diepte van 0,60 m. Deze uitbouwen bevinden zich minimaal 1 meter
van de zijdelingse perceelsgrenzen en minimaal 2,50 meter boven het
referentiepeil.

-

Afsluitingen en borstweringen inzover ze in een visueel licht materiaal worden
uitgevoerd.
Kleinschalige constructies ten behoeve van technische installaties maar met
uitzondering van lift-kokers en schachten.
Geveluitsprongen en ornamenten, voor zover de afwijking de 0,10 m niet
overschrijdt.
Constructies ten behoeve van zonnepanelen of zonneboilers.
Publiciteitsinrichtingen

Groendaken
Het platte dak van de bebouwing wordt afgewerkt als groendak of, over max. 50% van de
oppervlakte, als dakterras. De borstwering dient te vallen binnen de 45°-regel.
Bouw- en woonlagen
Het te bouwen koppelvolume bestaat uit maximaal 1 bouwlaag.
Parkeren van auto’s
Voor het koppelvolume dienen minimaal 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te
worden voorzien. Desgevallend dient voor de andere voorziene bestemmingen bovendien 1
parkeerplaats per 40m² nuttige oppervlakte te worden voorzien.
Deze parkeergelegenheden zijn te voorzien ondergronds bij een van de andere
projectzones binnen de daartoe voorzien ruimtes ingevolge de bepalingen van art 3.3.

Art. 5.

Zone voor voortuinen

5.1. BESTEMMING
Hoofdbestemming:
- tuinen in functie van de hoofd- en nevenbestemming

5.2. INRICHTING
-

beplantingen en bezaaiingen
de strikt noodzakelijke toegangen en opritten
tuinconstructies (verhardingen, al dan niet in functie van autostandplaatsen,
brievenbussen, publiciteitsinrichtingen)

De verhardingen worden beperkt tot max. 2/3 van de zone.
De ontsluiting van de kavel tot de openbare weg wordt beperkt tot 3,50 m.

Art. 6.

Zone voor tuinen

6.1. BESTEMMING
Hoofdbestemming:
- tuinen in functie van de hoofd- en nevenbestemming
.
6.2. INRICHTING
-

beplantingen en bezaaiingen
tuinconstructies (verhardingen, terrassen, siervijvers, openluchtzwembaden,
tuinmuurtjes (niet zijnde afsluitingsmuren), barbeques, speeltoestellen, etc… )
tuingebouwen (tuinhuisje/berging, hok voor dieren, volière, serre, pergola, garage,
carport, etc … )

6.3. BEBOUWING
Inplanting
De tuingebouwen worden ingeplant op minstens 5 meter van de achtergevelbouwlijn (zoals
aangegeven op het grafisch plan) opgericht, op 1 meter van de zijdelingse en achterste
perceelsgrens. Mits akkoord van de buur mogen de gebouwen worden opgericht op de
perceelsgrens.
De gezamenlijke oppervlakte van alle tuingebouwen wordt beperkt tot 32 m².
Terreinbezetting
Max. 50%
Gabariet
De gebouwen mogen een hoogte van 3 meter niet overschrijden.
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