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1   Algemene voorschriften 
 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand 
grafisch plan. De grafische gegevens en de reglementaire voorschriften ervan vullen 
elkaar aan. In geval van tegenstrijdige gegevens hebben de grafische gegevens 
voorrang. 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt het gewestplan en alle bijzondere plannen van 
aanleg binnen het plangebied. Binnen de grenzen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan 
blijven de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de speciale wettelijke 
bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit plan. 

 

1.1   Afstemming categorieën van gebiedsaanduiding 
In volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie de bestemmingszone uit voorliggend 
RUP valt. 

 
Categorie Vlaams Gewest Bestemmingszone RUP Zandweg 

Wonen Zone voor Wonen 1 

Zone voor Wonen 2 
Zone voor Wonen 3 

 

Recreatie Zone voor Recreatie 1 - Ganzenhof 
Zone voor Recreatie 2 - Sporthal 
Zone voor Gemengde Functie 
Recreatie - Landbouw 

 

Landbouw Zone voor landbouw met 
nabestemming Zone voor gemengde 
functie recreatie - landbouw 

Bos Zone voor Groen - Buffergroen 
Lijninfrastructuur Zone voor Openbaar Domein 
Gemeenschapsvoorzieningen Zone voor maatschappelijke functies 

 
 

1.2   Inpassing gebouwen in stedelijke, landschappelijke en historische 
context 
Elk gebouw dient zich ruimtelijk in te passen in het stedelijk weefsel, het omgevende 
landschap en de historische context van het gebied. Dit betekent dat de vormgeving van 
de gebouwen op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze moet worden 
opgebouwd. Dit betekent niet dat de bestaande typologie moet gekopieerd worden. De 
kwalitatieve inpassing van de gebouwen moet blijken uit de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag. 
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1.3   Werken van algemeen belang 
De aanleg van groene en verharde openbare ruimte, nutsleidingen, noodzakelijke 
infrastructuur van openbaar nut en/of de oprichting van noodzakelijke constructies van 
openbaar nut wordt overal binnen het plangebied toegestaan. De noodzaak moet om 
technische of maatschappelijke redenen kunnen worden aangetoond en moet 
verantwoord worden bij de vergunningsaanvraag. 

De inplanting, het uitzicht en desbetreffend het volume moet afgestemd zijn op de 
inrichtingsvoorschriften van de betreffende zone. De realisatie van werken van algemeen 
belang mag de bestemming van betreffende zone niet hinderen. 

 

1.4   Algemene ruimtelijke kwaliteit 
In functie van de gewenste beeld- en belevingskwaliteit moeten de constructies en de 
inrichting van het plangebied kwaliteitsvol worden uitgevoerd. Zowel de architectuur van 
de gebouwen als de vormgeving en inrichting van de buitenruimte moeten bijdragen tot 
een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Alle constructies moeten uitgevoerd worden 
met het oog op de functionaliteit (het gebruik van de ruimten), de herkenbaarheid (aard 
van de activiteiten en locatie) en het verhogen van de beeldkwaliteit (plaatsing en 
vormgeving). 

 

1.5   Duurzame stedenbouw 
De gebiedsontwikkeling volgt het principe van de duurzame stedenbouw of stedenbouw 
die in alle stadia van het planproces maximaal kansen en mogelijkheden benut om een 
en die deze in de tijd weet te handhaven, zodat ook toekomstige generaties daarin delen. 
Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het 
leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. 

 

1.6   Duurzaam bouwen 
Esthetisch en architectonisch verantwoorde materialen dienen toegepast te worden die 
een duurzame en degelijke constructie en afwerking van de gebouwen garanderen en 
een architectuur met een hoge beeldwaarde en hedendaags karakter bewerkstelligen. 

 

1.7   Overgangsbepaling 
Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen mogen behouden blijven. De 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vormen geen weigeringsgrond bij de 
beoordeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning met 
betrekking tot bestaande rechtmatig vergunde gebouwen, voor zover de aanvraag betrekking 
heeft op: 
 
■  Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaand bouwvolume; 
■ Onderhouds- en instandhoudingswerken aan het bestaand bouwvolume; 
■  Aanpassingen in functie van sectorale wetgeving. 
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2   Bijzondere voorschriften 
 

Artikel 1: Zone voor wonen (Wo1) 
 

1.1 Doel van de voorschriften 
De voorschriften sturen de ontwikkeling van de woningen in de schil van het bouwblok. In 
de schil zullen enkel eengezinswoningen mogelijk zijn met als nevenfunctie kantoren en 
detailhandel. Binnen de voorschriften wordt een compacte bouwvolume aangemoedigd. 
Verhardingen moeten tot een minimum worden beperkt. 

 
1.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor eengezinsgebouwen.  
Daarnaast is kleinschalige detailhandel  en landbouw mogelijk. 

 
1.3 Inrichting 
Bij een hellend dak is de kroonlijsthoogte maximaal 7m en de bouwhoogte maximaal 
11m. Bij een plat dak is de bouwhoogte maximaal 10m. De achtergevel ligt maximaal 
17m achter de voorgevel. 

Bij een woning mag een garage worden opgericht. Indien er een wachtgevel is op het 
aanpalende perceel, dient de garage hier tegenaan gebouwd te worden. 

Tevens is de realisatie van een oprit toegestaan in de zijtuin, met een minimale 
verharding ten behoeve van het stallen van een wagen. 

De niet-bebouwde delen worden als tuin ingericht. Enkel de oprit naar de garage en een 
terras mag worden verhard. 

De overdruk beschermt de panden die voorkomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. 
De aangeduide panden moeten in hun huidige of oorspronkelijke staat gevrijwaard of 
hersteld worden zodat alle elementen waaraan het pand zijn waarde te danken heeft, 
behouden blijven. 
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Artikel 2: Zone voor wonen – projectzone Berenschool (Wo2) 
 

2.1 Doel van de voorschriften 
Doordat de Berenschool verhuist naar de Antwerpsebaan komt deze site vrij. Met de 
voorschriften wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt die door te vertrekken vanuit het 
huidige gebouw en het bouwvolume te beperken de relatie tussen het centrum van 
Berendrecht en deze landschapskamer versterkt. 

Deze ontwikkeling mikt op het realiseren van een aanvullend, alternatief 
woonprogramma zoals een woongemeenschap en/of een ontwikkeling gericht op 
senioren. 

 
2.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor woningen voor een woongemeenschap of assistentiewoningen. 

Daarnaast zijn de volgende bestemmingen mogelijk: 
■ Kleinschalige detailhandel met een toegang op de Monnikenhofstraat 
■ Gemeenschapsvoorzieningen 
■ Diensten 
 
2.3 Inrichting 
In de eerste 50m gemeten vanaf de perceelsgrens aan de Monnikenhofstraat hebben de 
nieuwe volumes een maximale bouwhoogte van 10m bij een plat dak en een 
kroonlijsthoogte van maximaal 7m en een bouwhoogte van maximaal 11m bij een 
hellend dak.  

Tussen de 50m en de 90m gemeten vanaf de perceelsgrens aan de Monnikenhofstraat 
hebben de nieuwe volumes een maximale bouwhoogte van 7m. 

De waardevolle elementen van het aangeduide pand moeten in zijn huidige of 
oorspronkelijke staat gevrijwaard of hersteld worden. Een beeldbepalend gebouw wordt 
ingeplant grenzend aan de zone voor openbaar domein. De gebouwen zijn alzijdig. Alle 
gevels moeten kwalitatief worden afgewerkt. 

Onder de hele bestemmingszone mag een ondergrondse parking worden aangelegd die 
aansluit op de Monnikenhofstraat. Auto’s mogen niet ontsluiten langs de zone voor 
openbaar domein. Het is niet toegestaan individuele garages te voorzien. 

Een zone van in totaal 750m² tot 1000 m² worden ingericht als publiek toegankelijke 
ruimte. Er mogen geen tuinen worden aangelegd. Inpandige patios, balkons en 
dakterrassen zijn toegestaan. De niet-bebouwde ruimte moet worden aangelegd zoals 
bepaald in Artikel 8: zone voor Gemengde Functie Recreatie – Landbouw. 

De opgelegde infiltratie- en buffervoorzieningen uit de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen wordt in een open 
bufferbekken uitgevoerd. 
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Artikel 3: Zone voor wonen - projectzone Hoeve Dorpstraat (Wo3) 

 
Doel van de voorschriften 
Met deze voorschriften wordt het mogelijk de hoeve te ontwikkelen. Bij die ontwikkeling 
moeten de huidige gebouwen bewaard, een zicht vanaf de Dorpstraat gevrijwaard en de 
voetweg aangelegd worden. 

Deze ontwikkeling mikt op het realiseren van een aanvullend, alternatief 
woonprogramma zoals collectief wonen en/of een ontwikkeling gericht op senioren. 

 
Bestemming 
De zone is bestemd voor woningen voor een woongemeenschap of assistentiewoningen. 

Daarnaast is landbouw mogelijk. 

 
Inrichting 
De overdruk beschermt de panden die voorkomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. 
De aangeduide panden moeten in hun huidige of oorspronkelijke staat gevrijwaard of 
hersteld worden zodat alle elementen waaraan het pand zijn waarde te danken heeft, 
behouden blijven. 

Binnen de zone is het toegestaan om 1200m² bebouwde oppervlakte te bebouwen, 
inclusief de bestaande bebouwing. Er mogen maximaal 3 nieuwe gebouwen worden 
opgericht. Per gebouw geldt een maximale bebouwde oppervlakte van 400m². De 
gebouwen bewaren minimaal een onderlinge afstand van 10m en een afstand van 10m 
van de rooilijn aan de Dorpstraat. 

Bij een hellend dak is de kroonlijsthoogte maximaal 5m en de bouwhoogte maximaal 
10m. Bij een plat dak is de bouwhoogte maximaal 7m. De gebouwen moeten een visueel 
geheel vormen. 

Bij de realisatie van het eerste gebouw buiten de bestaande gebouwen, wordt een 
voetweg aangelegd zoals bepaald in artikel 12 voetwegen. Deze voetweg moet ten alle 
tijden vrij toegankelijk zijn. 

Het zicht vanuit de straat op het binnengebied van het bouwblok mag niet door 
gebouwen, omheiningen, aanplantingen, parkeerplaatsen,... versperd worden. 

Privétuinen zijn enkel toegestaan langs de lange zijde van de gebouwen 

met een maximale diepte van 7 meter. Hierrond mag enkel een ligusterhaag aangelegd 
worden van maximaal 1,2m hoog. De hagen worden aangeplant in het eerste 
plantseizoen na de oplevering van het gebouw. 

Maximaal de helft van de tuinzone mag verhard worden. 

Het parkeren wordt landschappelijk ingewerkt tussen de volumes (bestaande en nieuwe) 
indien het over maaiveldparkeren gaat. Er kan slechts 1 ontsluiting voorzien worden op 
de Dorpstraat vanuit de gehele site. Het is niet toegestaan individuele garages te 
voorzien. 

Met de landschappelijke invulling verstaan we onder andere parkeervakken in verharding 
die grasgroei of groene voegen toelaten, aanplant van bomen en haagstructureren van 
1.20m hoog. 

De bestaande haagstructuur langs de straatzijde is beeldbepalend en dient maximaal 
behouden te blijven en geïntegreerd te worden in de nieuwe omgevingsaanleg. 
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De opgelegde infiltratie- en buffervoorzieningen uit de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen wordt in een open 
bufferbekken uitgevoerd. 

Een zone van in totaal 250m² tot 500 m² worden ingericht als publiek toegankelijke 
ruimte. 

De niet-bebouwde ruimte moet worden aangelegd zoals bepaald in Artikel 8: Zone voor 
gemengde functies Recreatie - landbouw (Ge). 

 

 

Artikel 4: Zone voor maatschappelijke functies (Ma) 
 
4.1 Doel van de voorschriften 
Zorgen dat de bestaande school kan blijven functioneren. 

 
4.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor de bestaande school. 

 
4.3 Inrichting 
Voor de niet bebouwde delen van het terrein zijn enkel groenaanleg, noodzakelijke 
toegangen, opritten en parking, alsook speelplaatsen toegestaan. Constructies ter 
ondersteuning van voorgaande functies zijn tevens toegestaan. 

Bij een hellend dak is de kroonlijsthoogte maximaal 7m en de bouwhoogte 
maximaal11m. Bij een plat dak is de bouwhoogte maximaal10m. 
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Artikel 5: Zone voor recreatie - Ganzenhof (Re1) 
 

5.1 Doel van de voorschriften 
Zorgen dat de bestaande functie van het Ganzenhof kan behouden blijven. 

 
5.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor een ontmoetingszaal met een socio-cultureel doel. 

 
5.3 Inrichting 
Het gebouw heeft een maximale grondoppervlakte van 500m². De kroonlijsthoogte is 
maximaal 4m, de bouwhoogte is maximaal 7m. 

Binnen de zone mag een parking van 900m² in waterdoorlatende verharding worden 
aangelegd . Auto’s mogen niet ontsluiten langs zone voor Openbaar Domein. 

De randbeplanting en hoogstammig groen dienen onderhouden en versterkt te worden. 

De ruimte die niet is bebouwd of als parking is ingericht, moet worden aangelegd zoals 
bepaald in  Artikel 8: Zone voor gemengde functies Recreatie - landbouw (Ge). 

Artikel 6: Zone voor recreatie - Sporthal (Re2) 
 
6.1 Doel van de voorschriften 
Zorgen dat de bestaande sporthal kan blijven functioneren. Daarom zijn ondersteunende 
functies zoals kantoren, een cafetaria, opslag van materiaal… mogelijk. 

 
6.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor een sporthal op lokaal niveau. 

De nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals maar niet 
uitsluitend: 

■ Kantoren verbonden aan de werking van de sporthal 

■ Een cafetaria met terras 

 
 
6.3 Inrichting 
Aansluitend aan de ingang kan een inkomzone worden ingericht, inclusief de 
noodzakelijke verharding. Aan de cafetaria is het mogelijk een terras aan te leggen. 

De overige niet-bebouwde ruimte moet worden aangelegd zoals bepaald in Artikel 8: 
Zone voor gemengde functies Recreatie - landbouw (Ge) 
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Artikel 7: Zone voor landbouw met nabestemming Zone voor Gemengde 
Functies Recreatie - landbouw (La) 
 
7.1 Doel van de voorschriften 
Landbouw bepaalt sterk het beeld in Berendrecht en Zandvliet en in het bijzonder in het 
plangebied van het RUP. Dat karakter moet behouden blijven. Om te verzekeren dat op 
korte termijn niet alle ruimte wordt ingenomen door openluchtsport, worden de actieve 
velden bevestigd voor landbouw. Wanneer de bestaande landbouwfunctie wordt 
stopgezet, verandert de bestemming naar de gemengde zone voor Recreatie - 
Landbouw 

 
7.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor landbouw. 

Na de beëindiging van de landbouwpacht gelden de voorschriften van Artikel 8: Zone 
voor gemengde functies Recreatie - landbouw (Ge). 

 
7.3 Inrichting 
Het is toegelaten om per 7000m² onbebouwde ruimte een gebouw met een 
kroonlijsthoogte van maximaal 4m, een bouwhoogte van maximaal 7m en een maximale 
bebouwde oppervlakte van 50m² op te richten. 

Om verlinting tegen te gaan mogen binnen 20m van de zone voor openbaar domein 
geen gebouwen worden opgericht. Vanaf 10m van de zone voor openbaar domein, 
kunnen gebouwen worden opgericht met de kortste gevel parallel aan de zone voor 
openbaar domein. 

Nieuwe afsluitingen en omheiningen dragen bij aan het behoud van een open en 
leesbaar landschap. Dit gebeurt door natuurlijke structuren of omheiningen uit natuurlijke 
en doorzichtige materialen. Omheiningen worden beplant met inheemse beplanting. 

Het regenwater moet in een open buffer of gracht worden geïnfiltreerd, gebufferd en 
daarna afgevoerd. De bestaande gracht moet behouden blijven maar kan worden 
geherprofileerd om een groter bergingsvermogen en/of ecologische waarde te verkrijgen. 
Langs de gracht moet aan weerszijde een strook van 5m gemeten van de kruin van de 
gracht toegankelijk zijn voor onderhoud. 
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Artikel 8: Zone voor gemengde functies Recreatie - landbouw (Ge) 
 
8.1 Doel van de voorschriften 
De open ruimte die de ervaring van deze landschapskamer erg bepaalt, moet behouden 
blijven. Daarnaast moet het mogelijk zijn om openluchtsporten te laten groeien. In de 
hele zone is het dus toegelaten om het terrein ofwel in 

te richten voor openluchtsport ofwel te gebruiken voor landbouw. Als geen van deze 
functies worden uitgeoefend moet het terrein groen en toegankelijk gehouden worden. 
De bebouwing wordt beperkt om de openheid te behouden. 

 

8.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor openluchtsport, landbouw, publiek toegankelijke groene ruimte 
en speelruimte. 

 

8.3 Inrichting 
Het is toegelaten om per 7000m² onbebouwde ruimte een gebouw met een 
kroonlijsthoogte van maximaal 4m en met een bouwhoogte van maximaal 7m op te 
richten. De gebouwen bewaren een afstand van minimum 10m ten opzichte van de zone 
voor wonen 1, zone voor wonen 2 en zone voor wonen 3. 

■ Voor openluchtsporten: een gebouw van maximaal 350 m² bebouwde 
oppervlakte 

■ Voor andere functies dan openluchtsporten: een gebouw van maximaal 
50m² bebouwde oppervlakte. 

De sportvelden worden zo ingeplant dat de lichtkegels van de veldverlichting niet in de 
zone voor wonen 1, zone voor wonen 2 en zone voor wonen 3 vallen. De sportvelden 
bewaren een minimumafstand van 10m ten opzichte van de zone voor wonen 1, zone 
voor wonen 2 en zone voor wonen 3. 

Om verlinting tegen te gaan mogen binnen 20m van de zone voor openbaar domein een 
gebouwen worden opgericht. Vanaf 10m van de zone voor openbaar domein, kunnen 
gebouwen worden opgericht met de kortste gevel parallel aan de zone voor openbaar 
domein. 

Alle terreinwerken in het kader van openluchtsporten of de inrichting als publiek 
toegankelijke ruimte zijn toegelaten. Nieuwe afsluitingen en omheiningen dragen bij aan 
het behoud van een open en leesbaar landschap. Dit gebeurt door natuurlijke structuren 
of omheiningen uit natuurlijke en doorzichtige materialen. Langs omheiningen die 
grenzen aan een perceel met een landbouwfunctie of grenzen aan een zone voor wonen 
1, zone voor wonen 2 en zone voor wonen 3 moet een haag of een heg uit inheemse 
planten van minimum 1,8m hoog en 1m breed worden geplant. 

Het regenwater moet in een open buffer of gracht worden geïnfiltreerd, gebufferd en 
daarna afgevoerd. De bestaande gracht moet behouden blijven maar kan worden 
geherprofileerd om een groter bergingsvermogen en/of ecologische waarde te verkrijgen. 
Langs de gracht moet aan weerszijde een strook van 5m gemeten van de kruin van de 
gracht toegankelijk zijn voor onderhoud. 

Parkeerplaatsen zijn enkel toegelaten in de zones met overdruk. 

Als het bestemmingsplan op een perceel een voetweg zoals bepaald in artikel 12 
aangeeft, moet de voetweg bij de realisatie van een stedenbouwkundige vergunning 
worden aangelegd. 
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Artikel 9: Overdruk - Parking 
 

9.1 Doel van de voorschriften 
Aanduiden waar een parking kan worden aangelegd binnen Artikel 8: Zone voor 
gemengde functies Recreatie - landbouw (Ge) 

 

9.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor parking 

 

9.3 Inrichting 
De parking wordt in waterdoorlatende verharding aangelegd en beplant met bomen. 

 

 

Artikel 10: Zone voor groen - Buffergroen (Gr) 
 

10.1 Doel van de voorschriften 
Het behouden van een bos. 

10.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor bos 

 

10.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor bos 

 
10.3 Inrichting 
De zone moet worden ingericht als bos. 
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Artikel 11: Zone voor publiek domein (Pu) 
 

11.1 Doel van de voorschriften 
Aanleg en onderhoud van een fietspad. 

 

11.2 Bestemming 
De zone is bestemd voor de aanleg van een weg voor niet gemotoriseerd verkeer, buiten 
laden en lossen. 

 

11.3 Inrichting 
In deze zone zijn alle werken voor de aanleg van een weg voor langzaam verkeer, 
inclusief verlichting, nutsleidingen…, toegelaten. 

 

 

Artikel 12: Lijn symbolisch - Voetwegen 
 

12.1 Doel van de voorschriften 
Het realiseren van een netwerk van zachte paden. 

 

12.2 Bestemming 
Deze overdruk geeft de routes voor de voetwegen doorheen het plangebied aan. Deze 
wegen zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. De aanduiding op plan is indicatief en geeft 
enkel een relatie aan. De voetwegen moeten een logische route volgen. 

De overdruk moet samen met de onderliggende bestemming gerealiseerd worden. 

 

12.3 Inrichting 
De voetwegen worden in betonstraatsteen of porfiersplit aangelegd. De paden zijn 
maximaal 1,5m breed of bestaan uit een karrenspoor. 
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3   Terminologie 
 
Achtergevel 
gevel, verschillend van de voorgevel en de zijgevel die zich richt naar de tuin of de 
binnenkant van het bouwblok. 

 

Appartement 
Zelfstandige woning in een meergezinsgebouw of een gemengd gebouw. Toelichting: 
Een appartement kan een woning zijn in een meergezinsgebouw. Men kan ook een 
appartement boven een winkel hebben of bij een bedrijf of kantoor. 

 

Assistentiewoning 
Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meerdere 
gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan 
gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste 
wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een 
beroep kunnen doen. 

Toelichting: zie het woonzorgdecreet. 

 
Balkon 
Uitkragend terras. 

 
Bebouwde oppervlakte 
Bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld  

(voetafdruk) op een perceel of terrein, exclusief de terrassen. 

 
Beeldbepalend gebouw of object 
Gebouw of object dat het beeld van de omgeving bepaalt. 

 
Bestemmen 
Toekomstgericht bepalen welke functies en activiteiten in een bepaald gebied toegelaten 
zijn. 

Toelichting: Bestemmen wordt gedefinieerd volgens een uitspraak van de Raad van 
State. nr. 97.348 van 2 juli 2001 in zake VAN DEN BERGH, SEGERS EN NUYTS. 

 

Bouwhoogte 
Hoogte gemeten vanaf het straatniveau tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, … 

Toelichting: Bouwhoogte wordt gedefinieerd als totale hoogte van het gebouw. Het 
woord “nokhoogte” wordt niet langer gebruikt. 

 

Bouwlijn 
Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst kan worden; 
de grens van de bouwperimeter. 

http://86dac1b3-a303-48bd-8b3a-cac872884ab7/
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Bruto-vloeroppervlakte 
De bruto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som  van de bruto- vloeroppervlakten 
van alle vloerniveaus. 

Vloerniveaus zijn bij voorbeeld verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond, 
verdiepingen boven de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen, 
dakterrassen, zolders. 

De bruto-vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan het 
gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. 

Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend. 

De oppervlakte van trappen, liften en installatieschachten dienen op elk vloerniveau tot 
de bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend. 

Niet tot de bruto-vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van: 

■ hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,5 m²; 
■ hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen, groter dan 

0,5 m²; 
■ hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²; 
■ schalmgaten en vides groter dan 4 m²; 
■ holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde van het 

gebouw; 
■ kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel uitmaken van het 

gebouw met een hoogte van ten minste 1,5 m; 
■ daken en dakterrassen; 
■ terrassen; 
■ open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw. 
■ ondergrondse parkeergarages 
■ halfondergrondse parkeergarages 
 
Collectief (adj.) 
Privaat en gemeenschappelijk toegankelijk voor een specifieke groep. 

 
Constructie 
Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithang- bord, 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. Toelichting:“Constructie” wordt gedefinieerd 
volgens het voorstel van het nieuw Decreet Ruimtelijke Ordening. 

 

Dakterras 
Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw (of een deel ervan) dat is 
aangelegd als een terras. 

 

Detailhandel 
Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De 
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 
consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van 
levering behoort tot detailhandel. 
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Diensten 
Als diensten worden beschouwd de dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen 
vergoeding geschieden. De diensten omvatten met name werkzaamheden: 

■ van commerciële aard; 
■ van de vrije beroepen; 
■ van het ambacht. 
 
Duurzaam materiaal 
Bouwfysisch verantwoord, bestendig materiaal 

 
Eengezinsgebouw (huis) 
Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij de woning samenvalt met het 
volledige gebouw. 

zie ook Gebouw 

 
Fietsweg 
Openbare weg, maar ingericht voor het fietsverkeer, met eigen verkeersborden en 
verkeersregels, en niet voor het ander verkeer. 

 

Functie 
Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte daarvan. 

zie ook: Nevenfuncties 

 
Garage 
Overdekte autostalling, ingesloten met minstens vier muren of drie muren en een poort of 
hek. 

 

Gebouw 
Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier 
buitenmuren en/of scheimuren, een fundering en een dak. 

zie ook Meergezinsgebouw, Eengezinsgebouw (huis) 

 

Gemeenschapsvoorziening 
Niet-commerciële voorzieningen van een publiekrechtelijke partij en/of instelling(en) die 
het algemeen nut dienen en geen winstbejag nastreven. Toelichting: 
Gemeenschapsvoorziening wordt ondanks de huidige ruimere interpretaties hier terug 
strenger gedefinieerd. Zie ook de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 en Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. 

 

Gevel 
Buitenmuur van een gebouw. 

 

Gevelvlak 
Buitenzijde van de gevel, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten. 



  _ VOORSCHRIFTEN 

pagina 16 / 20  RUP ZANDWEG 

 

Groen 
Onverhard, waterdoorlatend, onbebouwd en begroeid oppervlakte 

 
Haag 
Lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur. Hagen worden 
met een korte omlooptijd geschoren of geknipt, in tegenstelling tot heggen die breed 
uitgroeien. 

 

Handel 
Het kopen en verkopen van goederen, diensten en/of energie. 

 

Heg 
Lijnvormige aanplanting waarin struweelsoorten overheersen. Heggen groeien breed uit 
in tegenstelling tot hagen. 

 

Hemelwater 
Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

 
Infiltratievoorziening 
Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. 

 
Inheemse beplanting 
Gewas dat bestaat uit plantensoorten waarvan Vlaanderen in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied ligt. 

 

Inrichten 
Ordenen via voorschriften die de ruimtelijke voorwaarden creëren voor een goede 
ontwikkeling van de functies en activiteiten die in een bepaald gebied toegelaten zijn. 
Toelichting: Inrichten is gedefinieerd volgens het boek: “Sebreghts, H.C.; Tijs, Reiner: 
Ruimte Orde¬nen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 376.” 

 

Kantoor 
Bedrijf waar als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd met 
een hoofdzakelijk beheers- en administratief karakter en een hoge personeelsdensiteit. 

 

Kleinschalige detailhandel 
Detailhandel met een netto handelsoppervlakte kleiner dan 400m². 

 
Kroonlijst 
Horizontale gevelbeëindiging. 
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Kroonlijsthoogte 
Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant van de 
deksteen of kroonlijst. 

 

Meergezinsgebouw 
Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht. 

zie ook Gebouw 

 
Nevenfuncties 
Alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied. 

De specifieke beperkingen van de nevenfuncties moeten samen met de nevenfuncties 
vermeld worden. 

zie ook Functie 

Toelichting: Terwijl een bestemming een aantal mogelijke functies vastlegt in een 
bepaald gebied, met eventuele voorschriften, is de functie het feitelijk gebruik van een 
onroerend goed. Men spreekt pas over een nevenfunctie wanneer er een specifieke 
beperking op een functie is gedefinieerd, anders spreekt men automatisch over een 
hoofdfunctie. Dit om verschillende interpretaties door verschillende overheden en 
gerechtelijke instanties over de beperking van nevenfuncties te vermijden. 

 

Nieuwbouw 
Als nieuwbouw worden beschouwd ofwel een volledig nieuw op te richten gebouw, ofwel 
een gebouw waaraan een verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 60% van de 
buitenmuren zijn gesloopt. Ook een uitbreiding die groter is dan de helft van de 
bestaande oppervlakte wordt beschouwd als nieuwbouw. 

 

Nutsvoorziening 
De elektriciteitsvoorziening, infrastructuur voor zuivering van afvalwater, infrastructuur 
voor verwerking van afval, gasvoorziening, watervoorziening, communicatie-
infrastructuur. 

 

Openbaar (adj) 
Publiek toegankelijk en eigendom van een overheid. 

 
Openbare weg 
Elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer. 

 
Parkeerplaats 
Plaats waar geparkeerd mag worden. 

 
Parkeren 
Het langer stilstaan van een voertuig dan nodig is voor het in- of uitstappen van 
personen of voor het laden en lossen van goederen. 
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Patio 
Open binnenplaats in een gebouw. 

Toelichting: Patio gedefinieerd volgens het boek: “Haslinghuis, E.J.; Janse, H.: 
Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en 
bouwhistorie. Primavera Pers, Leiden, 2005, p. 358.” 

 

Perceel 
Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is 
toegekend.  
Elk perceel is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer. 

 

Perceelsgrens 
De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen. 

 
Private buitenruimte 
Buitenruimte die ter beschikking staat van de bewoners van één woning. 

 
Publiek (adj) 
Voor iedereen toegankelijk. 

 
Publiek domein 
Ruimte, die voor iedereen toegankelijk is. 

 
Rooilijn 
Huidige of toekomstige scheidslijn tussen de openbare weg en de aangelande 
eigendommen. Zij heeft tot taak de openbare weg op een bepaalde breedte te 
handhaven of te brengen. 

 

Toelichting: Rooilijn wordt gedefinieerd volgens het boek:”WASTIELS, F.: Handboek 
Wegenrecht. In adm. Lex., 1986, nr. 75, 66. In: Sebreghts, H.C.; Tijs, Reiner: Ruimte 
Ordenen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p.393.” 

 
Scheidingsmuur 
Muur die twee eigendommen van elkaar scheidt. 

 
Struweel 
Begroeiing waarin inheemse struiken overheersen, maar waarin ook verspreide 
hoogopgaande bomen kunnen voorkomen. In het laatstgenoemde geval kan het gaan 
om een tussenvorm tussen opgaand bos en struweel. 

 
 
 
 
 



  _ VOORSCHRIFTEN 

pagina 19 / 20  RUP ZANDWEG 

Terras 
Toegankelijke verharde buitenruimte in, op of buiten een gebouw, aangelegd als 
verblijfs- of wandelplek. 

Toelichting: Terras is een verzamelbegrip, een balkon en loggia zijn specifieke vormen 
van een terras. 

 

Terrein 
Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond. 

 
Tuin 
Onbebouwde buitenruimte, met inbegrip van zaken die tot de vaste tuininrichting 
behoren. 

 

Tuinhuis 
Constructie in een tuin, om iets op te bergen. 

 
Vloer 
Bodem van een vertrek of een andere ruimte en het vlak daarvan. 

 
Vloeroppervlakte 
De vloeroppervlakte dient te worden onderscheiden in : 

Bruto-vloeroppervlakte, Constructie-oppervlakte en Netto-vloeroppervlakte. 

Toelichting: De vloeroppervlakte wordt gedefinieerd volgens de norm NBN B06-002 van 
juni 1983. Deze definitie wordt aangepast om de terrassen en dakterrassen uit de bruto 
vloeroppervlakte, netto vloeroppervlakte en constructie oppervlakte te halen, aangezien 
men niet wil dat er geknipt wordt in het oppervlakte terras om aan de gevraagde bruto 
vloeroppervlakte te voldoen. Indien gewenst, moet naast de bruto vloeroppervlakte dus 
een minimum terrasoppervlakte gedefini¬eerd worden. Zie ook de hiervolgende 
afbeeldingen. 

 

Voorgevel 
Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst.  

 

Voorgevelbouwlijn 
Lijn waarop een voorgevel van een gebouw is geplaatst of geplaatst kan worden. De 
voorgevelbouwlijn valt samen met de rooilijn als er geen voortuinstrook aanwezig is. 
Anders is de voorgevelbouwlijn de grenslijn tussen de voortuinstrook en de bouwstrook. 

 

Voortuinstrook 
Strook grond tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn. 

 
Waardevol gebouw 
Gebouw met artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-
archeologische of andere sociaal-culturele waarde. 
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Wachtgevel 
Gedeelte van de scheidingsmuur waartegen het gebouw op het aangrenzende perceel 
aangebouwd kan worden. 

 

Wandelpad 
Openbare weg, maar ingericht voor het voetgangersverkeer en niet voor het ander 
verkeer. 

 

Waterloop 
Open natuurlijk of kunstmatig afvoersysteem voor hemelwater. Kan onder andere ook 
dienst doen als buffering en infiltratie van hemelwater naar grondwater. 

Toelichting: Bevaarbare waterlopen behoren steeds tot het openbaar domein (art. 538 
B.W.). 

 
Woning 
Ruimte, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk gezin. 

 
Woongemeenschap 
We spreken van een woongemeenschap als er bewoners zijn, afkomstig uit 
verschillende gezinnen, die vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid 
samenleven, met de bedoeling minstens een sociale meerwaarde te geven aan dit 
samenwonen. 

toelichting: definitie gebaseerd op www.samenhuizen.be 

 
Zone 
Een op plan omlijnd en met een kleur of een grafisch teken aangeduid gebied, waaraan 
een bepaalde bestemming en specifieke stedenbouwkundige voorschrif-ten zijn 
gekoppeld. 

 

Zonegrens 
Grens van een bestemmingszone. 

 
Zonering 
Het afbakenen van diverse bestemmingsgebieden met eigen karakteristieken enerzijds, 
en eigen stedenbouwkundige voorschriften anderzijds. De afbakening of indeling heeft 
tot doel een eigen, eenduidige bestemming toe te kennen. De afbakening gebeurt in feite 
op artificiële wijze, weliswaar op grond van zoveel mogelijk objectieve criteria die steun 
vinden in wetenschappelijke of ruimtelijke kenmerkende elementen. 

Toelichting: Definitie volgens Sebreghts, H.C.; Tijs, Reiner: Ruimte Ordenen. Het 
juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 426. 

 

http://9a2168a3-3036-4a7b-b26a-3c61573ef0a1/
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Artikel 1: Zone voor Wonen - (Wo1)

Artikel 2: Zone voor Wonen - projectzone Berenschool (Wo2)

Artikel 3: Zone voor Wonen - projectzone Hoeve Dorpstraat (Wo3)
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Artikel 4: Zone voor Maatschappelijke functies - (Ma)

Artikel 5: Zone voor Recreatie - Ganzenhof (Re1)

Artikel 6: Zone voor Recreatie - Sporthal (Re2)

Artikel 8: Zone voor Gemengde Functies - Recreatie - Landbouw (Ge)

Artikel 9: Overdruk - Parking

Artikel 10: Zone voor Groen - Buffergroen (Gr)

Artikel 11: Zone voor Openbaar Domein - (Pu)

Artikel 12: Voetwegen

Artikel 7: Zone voor Landbouw - nabestemming 
Zone voor Gemengde Functies - Recreatie - Landbouw (La)
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