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1.  Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

1.1 Begrenzing van het plangebied 
De begrenzing is aangeduid op het plan.  

1.2 Wijze van meten 
Bebouwingspercentage: Een op het plan of  in de voorschriften aangegeven 
percentage, dat de grootte van het deel van een terrein binnen een bepaalde 
zone aangeeft dat mag worden bebouwd (= zonebezetting) 
Bouwhoogte : de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de 
rooilijn tot de onderzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin 
niet meegerekend. Wanneer men spreekt van “totale of maximum bouwhoogte” 
is dit wel inclusief de dakhoogte. 
Bruto-vloeroppervlakte of bvo: is de som van aan de buitenzijde gemeten 
vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw. 
Deze oppervlakte volgt uit de buitenomtrek van de aan het gebouw begrenzende 
bouwdelen op vloerhoogte. Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzing bepalend. 
Oppervlakten van trappen, liften en dergelijke moeten ook op elk vloerniveau tot de 
bruto-vloeroppervlakte worden gerekend. De oppervlakte van zolder en 
kelderverdieping wordt als bruto-vloeroppervlakte mee in rekening gebracht op 
voorwaarde dat ze als een functionele bouwlaag kunnen worden aangewend. Voor 
woningen is dit het geval in de mate dat ze woonentiteiten kunnen bevatten die voldoen 
aan de samenstelling en de afmetingen van de respectievelijke woonentiteit 
(inzonderheid de voorwaarden inzake oppervlakte en vrije hoogte tussen muur en 
plafond) of voldoen aan de voorwaarden om als woonlokaal deel uit te maken van 
woonentiteiten. 
Ondergrondse of halfondergrondse parkings komen niet in aanmerking voor deze 
berekening. 

Netto-vloeroppervlakte: de som van de vloeroppervlakten van alle vloerniveaus 
gemeten tussen de begrenzende bouwdelen  die voor bewoning of voor andere 
functies in aanmerking komen (zie ook onder bvo) 
Diepte van de gebouwen : de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de 
bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw; deze afstanden worden 
loodrecht op de bouwlijn gemeten. 
Oppervlakte van de gebouwen : de oppervlakte wordt gemeten aan de 
buitenzijde van de gevelvlakken en het midden van de scheidingsmuren. 
Vloer-terreinindex : is de som van de bruto-vloeroppervlakte (bvo) van alle 
bouwlagen (V) gedeeld door de terreinoppervlakte (T). Voor de definitie van 
bruto-vloeroppervlakte (bvo) : zie boven 
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1.3 Gehanteerde begrippen 
 

Appartement : een appartement of flat is een wooneenheid in een 
meergezinswoning waarin de verschillende leeffuncties verdeeld zijn over 
verschillende ruimten. 
Bedrijven : niet hinderlijke bedrijven die de woonkwaliteit niet bedreigen en die 
de materiële uiting zijn van een economische activiteit. Een bedrijf is het 
gebouw of de ‘inrichting’ waarin een bepaalde economische activiteit wordt 
uitgeoefend. Deze bedrijven zijn gevestigd in een specifieke inrichting en 
kunnen gerangschikt worden in verschillende categorieën. Het gaat hier 
uitsluitend om verzorgende bedrijven.. Deze behoren tot de normale uitrusting 
van een stedelijk woongebied. Volgende soort bedrijfsactiviteiten vallen 
hieronder : 
ambachtelijke bedrijven zijn werkplaatsen waar de verwerking, bereiding en 
opslag van levensmiddelen plaatsvindt , kleding wordt vervaardigd, bewerkt of 
hersteld, drukkerijen en grafische nijverheden, werkplaatsen voor ijzer-, hout en 
metaalbewerking, ateliers voor kunstenaars, herstelplaatsen voor voertuigen, ...  
opslagplaatsen dienen voor opslag van goederen ten dienste van klein- en 
groothandel en bedrijven  
mens- en milieuvriendelijke bedrijven zijn bedrijven die de hun werkzaamheid 
en productie richten op een ecologisch proces. 
Bestemming : de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch 
vastgelegd wordt. De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden en 
dit voor ten minste de helft van de bruto-vloeroppervlakte tenzij dit in de 
voorschriften anders gespecificeerd is. Nevenbestemingen zijn nooit verplicht 
maar steeds toegelaten te realiseren bestemmingen. 
Bijgebouw : bijgebouwen zijn uitbreidingen van het hoofdgebouw maar met een 
lagere bouwhoogte. 
Bouwlaag : een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke 
hoogte liggende vloeren is begrensd. 
Bouwlijn : lijn die de voorste grens van de bebouwing aangeeft.  
Bvo : zie Bruto-vloeroppervlakte  
Contextualiteit : in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat 
bouwvormen en detailleringen aansluiten bij de bestaande elementen in de 
omgeving of er op een creatieve wijze mee corresponderen. Deze 
contextualiteit heeft een eigen ruimte- en tijdsdimensie.  
Diensten : naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als activiteiten 
gericht op een frequente (een groot deel van de dag voor en een groot deel van 
de werkzaamheden) dienstverlening (met een onmiddellijke en ter plaatse 
bediening) naar de bevolking (loketfuncties). Het betreft ondermeer vrije 
beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus en 
bemiddelingsadvies en andere... Nachtbars en aanverwante activiteiten kunnen 
niet onder deze noemer gevat worden. 
Eéngezinswoning : dit is een pand of huis met slechts één woonentiteit.   
Gemeenschapsuitrustingen op buurtniveau : dit zijn dienstverleningen met een 
openbaar karakter 
Onderwijs : lager onderwijs, kleuter- en peutertuinen, kinderdagverblijven; 
Cultuur en cultus :  bibliotheek, buurthuis, clublokaal, kerk, ..... 
Overheidsdiensten  :  dienstencentrum, politie (wijkbureau), post, … 
Voorzieningen :  buurtparking, groenaanleg, recreatie, nutsvoorzieningen, … 
Gemeenschapsuitrustingen op stedelijk niveau : dit zijn dienstverleningen met 
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een openbaar karakter 
Onderwijs :  middelbaar onderwijs, hoger-, universitair en technisch onderwijs ; 
Cultuur en cultus :  bioscoop, schouwburg, museum, tentoonstellingsruimte, 
congrescentrum,  cultureel centrum, centrale bibliotheek,... 
Overheidsdiensten :  politie, rijkswacht, leger, brandweer, civiele bescherming, 
gerechtshof, gevangenis, spoorwegstations,... 
Verzorging:  polyklinieken, materniteiten, ziekenhuizen en bijhorende labo's ; … 
Voorzieningen  :  parkeergebouwen, groenaanleg, recreatie, sportinfrastructuur 
(zwembaden, sporthallen, ...), nutsvoorzieningen,... 
Hoofdbestemming : zie bestemming 
Hoofdgebouw : het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar 
ligging en gebruik als het belangrijkste kan worden aangeduid. Veelal is dit het 
gebouw met het hoogste volume, dat de hoofdbestemming herbergt en zich 
aan de bouwlijn bevindt. 
Horeca : afkorting voor hotels, restaurants en cafés.  
Inrichtingsstudie : is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. 
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning en wordt als 
dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de 
toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Bij elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande 
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. 
Kamer : een woonentiteit met een beperkte oppervlakte waarin één of meer van 
de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad-douche, kookgelegenheid en 
waarvan de bewoners van deze voorzieningen afhankelijk zijn van de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de 
woning deel uitmaakt.  
Kamerwoning : een pand dat voor een groot deel bestaat uit kamerwoningen 
zoals begrepen in de definitie kamers. 
Kantoren : kantoren zijn ruimten waar “hoofdarbeid” wordt uitgevoerd. Het 
betreft ondermeer ruimten van banken, verzekeringsgroepen, 
immobiliënkantoren, vrije beroepen, studie- en adviesbureaus en andere... 
Kleinhandel : gebouwen waar goederen en/of diensten verhandeld worden en 
die gericht zijn op een cliënteel. 
Kroonlijst : een geaccentueerd (dikwijls uitstulpend) deel van het gevelvlak dat 
het bovenste deel van de gevel aanduidt, de beëindiging van de gevel van het 
gebouw naar boven.  
Kleine verbouwingen : dit zijn verbouwingen die vrijgesteld zijn van de 
bemoeienis van een architect.  
Loft : is een ruime (in tegenstelling tot een studio die zeer klein is) 
woongelegenheid gekenmerkt door de afwezigheid van een onderverdeling in 
kamers waarbij alle woonfuncties hoofdzakelijk in één ruimte plaatsvinden. 
Indien deze worden ingericht in oude industriële panden veronderstelt dit dat de 
waardevolle en typische architecturale elementen van het gebouw worden 
behouden. 
Meergezinswoning : dit is een pand of huis met wonen als functie en dat 
meerdere woningen bevat. Deze woningen kunnen van diverse aard zijn 
(gezinswoning, appartement, studio, kamer). Het gebouw bevat verschillende 
woonentiteiten (gebouw voor twee gezinnen, appartement, gebouwen met 
kamerwoningen en studio’s).  
Nachtbars en aanverwante activiteiten : deze activiteiten behelzen onder meer 

_______________________________________________________________________________________________ 

7-5-07 



Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
RUP nr. 132 Alsberge &Van Oost  
Stedenbouwkundige voorschriften 
________________________________________________________________________________________________ 

nachtbars en bordelen, cabarets, lunaparken en gokhallen. 
Nevenbestemming : zie bestemming 
Nieuwbouw : wanneer een constructie volledig of grotendeels opgebouwd 
wordt, of wanneer werken uitgevoerd worden die hiermee gelijkgesteld kunnen 
worden, betreft het nieuwbouw.  
Nokhoogte : de totale hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en 
trappenhuizen, centrale verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen, 
schoorstenen en dergelijke ondergeschikte delen van gebouwen. 
Onderhoudswerken : Onderhouds- of instandhoudingswerken zijn werken die 
het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door 
het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen 
of onderdelen.  
Perceel : een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond.  
Perceelsgrens : een grens van het (bouw)perceel. De perceelsgrenzen kunnen 
door middel van herverkavelingen steeds worden aangepast. 
Het plan : het bestemmingsplan van het plangebied. 
Reca : verwijst naar de restaurants en cafés. 
Rooilijn : deze lijn vormt de grens tussen een weg met openbaar karakter en de 
aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele 
eigendomstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve 
overheid is voorgeschreven voor de toekomst. 
Seniorie : Meergezinswoninggebouw met een belangrijk aandeel aan 
gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners (meestal ouden van dagen) en 
uitgebreide dienstverlening ter plaatse. 
Serviceflats : Meergezinswoninggebouw met beperkte gemeenschappelijke 
ruimte voor de bewoners (meestal ouden van dagen) en beperkte 
dienstverlening ter plaatse. 
Studio : wooneenheid waarin alle leeffuncties geïntegreerd zijn in één ruimte, 
behoudens sanitair dat wordt voorzien in een aangrenzende afgesloten aparte 
ruimte.  
Vegetatiedaken : vegetatiedaken zijn daken die ontworpen en gebouwd zijn om 
er een natuurlijke begroeiing op aan te brengen en deze te onderhouden.  
Verbouwingen : wanneer een bestaande constructie wordt aangepast, 
uitgebreid of gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met het doel 
een aangepast, beter of ander functioneel gebruik of zicht te realiseren, valt dit 
onder de term verbouwingen. 
Verharding : behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet 
natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk 
beperkt wordt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, 
beton, steenslag, asfalt en dolomiet.  
Vernieuwbouw : vernieuwbouw of wederopbouw betreft de heropbouw van 
constructies na afbraak (dezelfde planbasis en opbouw).  
Woningen : woon- of verblijfplaatsen van een of meerdere personen.  
Woongroen : collectief groen in de onmiddellijke omgeving van een woonblok.  
Zichtas : een in het ontwerp getrokken denkbeeldige lijn, vanuit de as van 
symmetrie van een huis of ander uitgangspunt naar een bepaald karakteristiek 
punt in het verschiet getrokken, waarlangs het uitzicht vrij is. 
Zie plan : deze aanduiding geeft aan dat de bepalingen van het plan moeten 
gevolgd worden hetzij een expliciete en exacte aanduiding in meter of aantal 
bouwlagen e.d.m. hetzij dat door het meten op het plan een aanduiding wordt 
verkregen van de toegelaten afmetingen. 
Zone : een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. 
45°-regel : geeft de toegelaten hoogte aan van een gebouw in functie van de 
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afstand van dit gebouw tot een grens (zonegrens, perceelsgrens…) In dit geval 
betekent dit dat het gebouw of deel van een gebouw, gemeten tot aan de 
kroonlijst, nooit hoger mag zijn dan zijn afstand tot de aangegeven grens of 
omgekeerd dat de grens zo moet vastgelegd worden dat de afstand tot het 
gebouw of deel van een gebouw minstens gelijk is aan de hoogte van dit 
gebouw. 
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Hoofdstuk 2 : Bestemmings- en bouwvoorschriften 

2.1 Algemene bepalingen 

2.1.1 Aard van de zones 
Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied : 
Zone voor wonen : ééngezinswoningen 
Zone voor wonen : meergezinswoningen A 
Zone voor wonen : meergezinswoningen B 
Zone voor kleinschalige kantoren  
Zone voor kleinschalige detailhandel, diensten en parkeergebouw 
Zone voor beschermde gebouwen 
Zone voor publiek domein met groenaanleg 
Zone voor wegen : ontsluitingswegen 
Zone voor wegen : woonstraten 
Zone voor fiets- en wandelpad 
Zone voor groen plein 
Zone voor natuur 
Zone voor water 

2.1.2 Onbebouwde gronden 
 

Zijn verboden op onbebouwde gronden : 
• afgravingen of aanvullingen tenzij in functie van vergunde bouwwerken, 

sanering of totaalaanleg. 
• storten van vuilnis of afvalproducten, opslag van materialen, vloeistoffen, 

gassen of schroot (van welke aard ook) behalve het tijdelijk stockeren van 
groen- en ander afval afkomstig van het onderhoud. 

 

2.1.3 Specifieke algemene bepalingen 

Kleine nutsvoorzieningen behorende tot de normale uitrusting van het gebied 
zoals elektriciteits- en gaskabines, telefooncellen, pompgemalen e.d  mogen 
binnen elke zone voorzien worden mits voldoende aandacht wordt geschonken 
aan de integratie van de constructies in de omgeving en de omvang ervan 
(hoogte, terreininname) beperkt blijft. 
Het hierbijgaand plan is opgemaakt op basis van grafische kadastrale 
gegevens en is dus benaderend. Alvorens tot de verwezenlijking van dit plan 
over te gaan zullen terreinmetingen de verdere onmisbare gegevens 
verstrekken. 
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2.1.4 Aanplantingen en vegetatiedaken 
Het begroenen van gevels met begroeiingen van aanplantingen is in het gehele 
plangebied toegestaan. De aanleg van vegetatiedaken is verplicht op alle platte 
daken met uitzondering van het deel dat als terras of loopvlak wordt gebruikt. 

2.1.5 Hemelwaterafvoer 
Wanneer er in de nabije omgeving oppervlaktewater aanwezig is (gracht, 
waterloop…) dient het overtollig regenwater daar naar afgevoerd te worden, 
tenzij dit niet mogelijk of gewenst is (bv beperkt debiet, aanwezigheid 
gescheiden rioleringsstelsel…) 
Wanneer verhardingen toegelaten zijn dienen materialen gebruikt te worden die 
een voldoende waterdoordringbaarheid waarborgen of dient de verharding zo 
geconcipieerd te worden dat het hemelwater wordt afgevoerd en in de bodem 
kan infiltreren. 

2.1.6 Installaties voor alternatieve energieopwekking 
Installaties van zonnepanelen (warmwaterproductie) en zonnecellen 
(electriciteitsproductie) op of in de daken of gevels van gebouwen zijn 
toegelaten mits optimale integratie in het architecturaal ontwerp of indien deze 
voldoende aan het zicht worden onttrokken. 
Windturbines zijn in dit gebied niet toegelaten. 

2.1.7 Uithangborden en publiciteit 
Volgende begrippen worden gehanteerd : 
Publiciteitsinrichtingen : dragers van merknamen van producten die te koop 
.worden aangeboden 
Uithangborden : uithangborden verwijzen naar de ter plaatse uitgeoefende 
activiteit. Ze vermelden de activiteiten en/of de naam van de zaak gevestigd in 
het kantoor of van de dienstverlenende activiteit. Symbolen van 
zorgenverstrekkers (apotheek, dierenarts, ...) zijn hier niet in vervat. 
Haakse panelen: Haakse panelen gebruikt als reclame inrichting of uithangbord 
zijn dwars aangebracht op de gevel (meestal) met een hoek van 90°.  
Vlakke panelen: Vlakke panelen gebruikt als reclame inrichting of uithangbord 
zijn evenwijdig met en onmiddellijk tegen het gevelvlak aangebracht. 
Binnen het plangebied worden er geen publiciteitsinrichtingen toegelaten. 
Uithangborden zijn toegelaten onder volgende voorwaarden : 
- ze mogen zich enkel bevinden binnen de zone voor kleinschalige kantoren; de 

zone voor kleinschalige detailhandel, diensten en parkeergebouw en de zone 
voor beschermde gebouwen 

- ze worden geplaatst op of langs de voorzijde van de gebouwen (= langsheen 
een rooilijn. 

- per bedrijf of instelling bedraagt de  maximale opp. 2m². 
- enkel vlakke panelen zijn toegelaten. Deze moeten op min. 1,5m en op max. 

8m hoogte t.o.v. van het peil van het maaiveld geplaatst worden.  
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-  mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in 
dat de plaatsing van dergelijke constructies nabij ramen van i.h.b. van 
woningen zeer nauwkeurig moet worden afgewogen.  

- moeten zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel 
van de gevel, en moeten een duidelijke en herkenbare relatie hebben met het 
gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht.  

1.3.1 2.1.8 Ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen 

• Ondergrondse of halfondergrondse parkings mogen enkel gerealiseerd 
worden in de  zone voor wonen. In de zone voor groen plein zijn er enkel 
ondergrondse parkings toegelaten. 
Het aantal parkeerplaatsen wordt algemeen beperkt tot het aantal noodzakelijk 
voor het functioneren van de verschillende functies binnen het projectgebied. 
Hierbij wordt er rekening gehouden met het aantal bovengrondse 
parkeerplaatsen. Het voorzien van park en ride faciliteiten is echter toegelaten 
voor zover deze zich situeren in het parkeergebouw tegen de 
Drongensesteenweg, deze zich beperken tot max. 50 plaatsen en er op het 
ogenblik van het verlenen van de vergunning duidelijkheid is hoe het uitsluitend 
gebruik voor P+R kan gewaarborgd worden (afspraken met stad, De Lijn of 
AWV) 
Het aantal bovengrondse parkeerplaatsen moet tot een minimum beperkt 
worden en mag globaal niet hoger liggen dan 10% van het totaal aantal dat 
voorzien wordt. 
Voor het wonen geldt er een max. van 1,5 parkeerplaatsen per 
woongelegenheid. 
Voor kantoren geldt er een max. van 1,5 parkeerplaatsen per 50/m² bruto 
kantooroppervlakte. 
Voor detailhandel geldt er een max. van 1,5 parkeerplaatsen per 100/m² bruto 
kantooroppervlakte. 
 

2.1.9 Bepalingen voor alle gebouwen in het plangebied  

Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een contextuele 
wijze ingepast worden in het straatbeeld. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, 
de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm (hoogte, 
dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een 
doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten 
worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het copiëren van een bestaande 
typologie.  
Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing wordt onder 
meer gebaseerd op:  

⇒ de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project,  

⇒ de ruimtelijke draagkracht,  

⇒ de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel 
(kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend).  
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2.1.10 Globale inrichtingsstudie  
 

Het RUP hanteert een vrij flexibele zonering waarbij enkel de essentiële  
stedenbouwkundige lijnen voor een effectief ontwerp worden vastgelegd. Bedoeling 
hiervan is om ruimte te bieden voor verschillende kwalitatieve stedenbouwkundige 
concepten. 
Voordeel hiervan is de soepelheid om in te kunnen spelen op nog onbekende 
wensen en behoeften of mogelijke waardevolle ideeën. 
Nadeel is evenwel dat men binnen het RUP minder zicht krijgt op de meer concrete 
stedenbouwkundige en  architecturale invulling van deze voorschriften waardoor de 
vrees kan ontstaan dat er onvoldoende garanties zijn voor kwaliteit van het project. 
Het is inderdaad zo dat hierdoor een zeker vacuum kan ontstaan tussen het RUP 
en de concrete bouwvergunning(en). 
Om dit op te vangen is de bedoeling , vooraleer er vergunningen worden 
afgeleverd, te beschikken over een globale inrichtingsstudie voor het gebied 
(inclusief een plan voor de omgevingsaanleg).  
 
Een inrichtingsstudie is aldus een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het 
dossier betreffende aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de 
behandeling van deze aanvragen. Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het 
dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of 
nieuwe inrichtingsstudie. 
 
 
Het is ook de bedoeling dat er bij het indienen van de inrichtingsstudie duidelijkheid 
is hoe er aan de verplichting om een aandeel van circa 20% sociale woningen te 
voorzien voldaan wordt. Dit aandeel van 20% sociale woningen moet globaal 
gerealiseerd worden binnen de zones waar wonen is toegelaten. Het is evenwel 
toegelaten dit aandeel spreiden over de verschillende zones en gebouwen 
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2.2 Zone voor wonen : ééngezinswoningen (z1) 
 

2.2.1 Bestemming 
Wonen vormt de hoofdbestemming . Als woningtype zijn enkel ééngezinswoningen 
toegelaten. Het verplicht gestelde aandeel van 20% sociale woningen – verplichting die 
globaal op het gehele plangebied slaat - (zie onder 1.3.9) kan binnen deze zone geheel of 
gedeeltelijk voorzien worden. 
Er zijn geen nevenbestemmingen toegelaten.  
Het aantal individuele autobergplaatsen (= de garage in elke woning) mag niet hoger zijn 
dan 40% van het totaal aantal ééngezinswoningen. De overige autobergplaatsen dienen 
gebundeld te worden bv in/onder de woningen in of aan het uiteinde van bouwstroken of 
voorzien te worden onder de gebouwen in de zone voor meergezinswoningen. 
 

2.2.2 Bebouwing 
 
Inplanting en bebouwing 
In deze zone mogen enkel ééngezinswoningen onder de vorm van rijwoningen opgericht 
worden. De grens van de “zone voor wegen : woonstraten” vormt de grens van deze zone 
voor gesloten bebouwing.  
De breedte van de “zone voor wegen : woonstraten” (z9) wordt aangegeven in het plan. 
Bepaalde rooilijnen zijn aangegeven met een vaste breedte. Andere hebben een 
variabele rooilijnbreedte die minimaal 10m en maximaal 15m mag bedragen. Een 
uniforme rooilijnbreedte is in dat geval echter niet noodzakelijk (zie ook de zone voor 
wegen : woonstraten) 
De woningen moeten als algemene regel op de rooilijn ingeplant worden.  
Een groep woningen (minimum 4 aaneensluitende woningen) mag max. 4m dieper 
worden ingeplant dan de aanpalende op voorwaarde dat er architecturaal een 
verantwoorde overgang wordt gemaakt naar de woningen die niet op een zelfde 
bouwlijn/rooilijn staan ingeplant. 
Het is toegelaten autobergplaatsen gebundeld te voorzien in één of meerdere woningen. 
Bouwbreedte 
De voorgevelbreedte van elke woning zal minstens 6 m. bedragen.  
Bouwdiepte. 
De maximale bouwdiepte op het gelijkvloers en het verdiep bedraagt 12m. De minimale 
bouwdiepte bedraagt 8 m.  
Bouwhoogte 
De maximale bouwhoogte bedraagt 9m (inclusief dakhoogte). Woningen met 
verschillende bouwhoogte (2 of 3 bouwlagen) moeten in groepen bijeengebracht worden 
op basis van een duidelijk stedenbouwkundig concept en een overgang tussen 
verschillende bouwhoogten moet archtitecturaal verantwoord zijn.  
Zonebezetting en V/T 
Is indirect vastgelegd via toegelaten bouwdiepte en bouwhoogte. 
Dak 
In deze zone zijn voor hoofdgebouwen met 2 bouwlagen hellende (helling max. 50°voor 
zadeldaken en 30° voor lessenaarsdaken), gebogen daken met nok evenwijdig aan de 
rooilijn of een plat dak toegelaten. 
Voor woningen met 3 bouwlagen zijn enkel platte daken toegelaten vermits de maximale 
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hoogte (= inclusief dakhoogte) 9m bedraagt.  
Een groepering van woningen met zelfde dakvorm is verplicht op basis van een duidelijk 
stedenbouwkundig concept en een overgang tussen verschillende dakvormen moet 
archtitecturaal verantwoord zijn. 
Voor de bijgebouwen zijn zowel hellende, gebogen daken of platte daken toegelaten.  
Architectuur en materialen 
Alle kwalitatieve materialen gebruikelijk in woningbouw zijn toegelaten. 
In het zicht blijvende delen van zijgevels moeten op kwalitatieve wijze afgewerkt worden 
Vrije zijgevels moeten op dezelfde wijze geconcipieerd en afgewerkt worden als de 
voorgevel. 
Inrichting van de niet bebouwde delen 
De niet bebouwde delen van de zone , gelegen achter de woningen, moeten ingericht 
worden als tuin. Hiervoor gelden volgende voorschriften : 

- het oprichten van een bijgebouw wordt beperkt tot 10m² en met een totale max. 
hoogte van 3m. 

- max. 10% van de tuinoppervlakte mag verhard worden voor terrassen, voetpaden 
e.d.m. 

- de overige oppervlakte moet onverhard blijven en van groenaanlag voorzien 
worden. 

Afsluitingen 
Afsluitingen tussen tuinen, gelegen in deze zone, moeten bestaan uit een groene haag 
ev. versterkt met palen en draad. Tot max. 5m achter de max. toegelaten bouwdiepte van 
12m op het gelijkvloers mag de afsluiting ook bestaan uit een muur in metselwerk. De 
hoogte bedraagt max. 2.5 m.. De plaatsing van de afsluitingen dient te gebeuren op de 
grens van het perceel. 
 

2.3 Zone voor wonen : meergezinswoning A (z2) 
 

2.3.1 Bestemming 
Wonen vormt de hoofdbestemming . Als woningtype zijn enkel meergezinswoningen 
toegelaten en dit enkel onder de vorm van lofts (voor de rechthoekige z2) en lofts en/of 
seniorie en/of serviceflats (voor de vierkante z2). Het verplicht gestelde aandeel van 20% 
sociale woningen – verplichting die globaal op het gehele plangebied slaat - (zie onder 
1.3.9) kan binnen deze zone geheel of gedeeltelijk voorzien worden. 
Er zijn geen nevenbestemmingen toegelaten behalve gemeenschapsvoorzieningen op 
buurtniveau en dit voor max. 10% van de toegelaten bvo voor de gehele zone. 

2.3.2 Bebouwing 
 
Inplanting en bebouwing 
De toegelaten functies moeten voorzien worden binnen de bestaande gebouwen die 
maximaal in hun oorspronkelijke staat moeten behouden blijven. Hierdoor ligt de 
inplanting van de gebouwen automatisch vast. Uitbreidingen in oppervlakte, hoogte of 
volume zijn niet toegelaten. Grondige verbouwingen zijn enkel toegelaten indien deze 
vanuit een functioneel herbruik van het gebouw kunnen worden toegelaten (bv inbrengen 
van traphallen, liftkokers, atrium; lichtkoker, tussenniveau’s…) 
Bouwbreedte 
- 
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Bouwdiepte. 
- 
Bouwhoogte 
Behoud van de bouwhoogte van het bestaand gebouw 
Zonebezetting en V/T 
De zone mag voor 100% bezet worden vermits de zone samenvalt met het bestaande 
gebouw. De toegelaten V/T volgt uit het feit dat het bestaande volume en hoogte niet mag 
vergroot worden. 
Dak 
Behoud van de kenmerken van het bestaand dak (helling, vorm, materialen…) 
Architectuur en materialen 
De bestemming “lofts/seniorie/serviceflats” houdt in dat de structuur en de typische 
architecturale elementen van het industrieel gebouw maximaal moet bewaard blijven. 
Verbouwingen moeten dus de aard en kenmerken van het oorspronkelijk gebouw 
respecteren. Advies van de bevoegde dienst(en) is verplicht. 
Afsluitingen 
Er worden geen afsluitingen toegelaten in of op de grens van deze zone.  
 
 

2.4 Zone voor wonen : meergezinswoning B (z3) 
 

2.4.1 Bestemming 
De hoofdbestemming is wonen.  Als woningtype zijn enkel meergezinswoningen 
toegelaten en deze laatste enkel onder vorm van appartementen of studio’s. Studio’s 
mogen echter slechts 5% van het totaal aantal meergezinswoningen innemen.  
Het verplicht gestelde aandeel van 20% sociale woningen – verplichting die globaal op 
het gehele plangebied slaat - (zie onder 1.3.9) kan binnen deze zone geheel of 
gedeeltelijk voorzien worden. 
Er zijn geen nevenbestemmingen toegelaten behalve gemeenschapsvoorzieningen op 
buurtniveau en dit voor max. 10% van de toegelaten bvo voor de gehele zone. 
Ondergrondse of halfondergrondse parkings zijn enkel toegelaten indien zij onmiddellijk 
vanaf de zone voor hoofdontsluitingswegen kunnen worden bereikt. 
 

2.4.2 Bebouwing 
 
Inplanting en bebouwing 
Tussen gebouwen t.o.v. zijgevels (= korte zijde gebouw), moet er minstens een afstand 
van 8m gerespecteerd worden. Tussen gebouwen t.o.v. één of meer achter- of 
voorgevels (= lange zijde gebouw) moet er minstens een afstand van 15m gerespecteerd 
worden 
Bouwbreedte 
Max. 45m 
Bouwdiepte. 
Max. 20m 
Bouwhoogte 
Totale max. hoogte 4 functionele bouwlagen of 12 m voor gebouwen zonder 
halfondergrondse parking en 13,5m voor gebouwen met een halfondergrondse parking. 
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Een technisch verdiep (enkel bedoeld voor technische installaties zoals liftkamers…) is 
toegelaten met een max. inname van 10% van de dakoppervlakte. 
Zonebezetting en V/T 
De V/T mag maximaal 1,6 bedragen en de zonebezetting maximaal 40%. 
Dak 
Zowel platte daken, zadeldaken, scheddaken, lessenaarsdaken of gebogen daken zijn 
toegelaten maar steeds onder de voorwaarde dat deze daken begrepen zijn binnen de 
toegelaten maximale bouwhoogte zoals hierboven aangegeven.  
Inrichting van de niet bebouwde delen 
De nadruk ligt er op de globale groenaanleg gecombineerd met beperkte toegangswegen 
voor voetgangers/fietsers/voertuigen (brandweer, huisvuilophaling, verhuiswagens…) 
naar de verschillende gebouwen.  
Langs deze toegangswegen mogen ook in beperkte mate parkeerplaatsen voorzien 
worden behalve daar waar deze grenzen aan gebieden gelegen buiten het RUP met een 
groen karakter of de zone 12 (zie ook “ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen”) 
Deze soort wegen hebben een openbaar karakter.  
Verhardingen dienen maximaal geïntegreerd te worden in de groen- en 
omgevingsaanleg. Sporadisch of weinig intensief gebruikte toegangswegen worden bij 
voorkeur uitgevoerd met verhardingsmaterialen die begroeiing toelaten  (bv grasdallen…) 
en die waterdorlatend zijn. 
De ligging, breedte e.d.m. van deze toegangswegen zal vastgelegd worden in de 
inrichtingsstudie. 
Waar zich in deze zone ondergrondse of halfondergrondse parkings bevinden en deze 
zich niet onder een gebouw bevinden, is het verplicht om deze te voorzien van een 
voldoende dikke bodemlaag zodat deze zones op even kwalitatieve wijze beplant kunnen 
worden als de andere. Mogelijke reliefverschillen moeten op kwalitatieve wijze 
opgevangen worden binnen de omgevingsaanleg. 
Architectuur en materialen 
Alle kwalitatieve materialen gebruikelijk in woningbouw zijn toegelaten. 
Afsluitingen 
Er worden geen afsluitingen toegelaten in of op de grens van deze zone.  
 

2.5 Zone voor kleinschalige kantoren (z4) 

2.5.1 Bestemming 
Kleinschalige kantoren vormen de hoofdbestemming waarbij een oppervlakte van 800m² 
per entiteit niet mag worden overschreden. Loketgebonden kantoren zijn niet toegelaten. 
Wonen is eveneens toegelaten o.v.v. meergezinswoningen en deze laatste enkel onder 
vorm van appartementen. Studio’s mogen slechts 5% van het totaal aantal 
meergezinswoningen innemen. Indien zowel wonen als kantoren wordt voorzien moeten 
beide functies gebundeld worden.  
Er zijn geen nevenbestemmingen toegelaten behalve gemeenschapsvoorzieningen op 
buurtniveau en dit voor max. 10% van de toegelaten bvo voor de gehele zone. 
Ondergrondse of halfondergrondse parkings zijn niet toegelaten.  

2.5.2 Bebouwing 
 
Inplanting en bebouwing 
Zie plan. Het gebouw dient als één bouwblok geconcipieerd te worden. 
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Bouwbreedte 
Zie plan  
Bouwdiepte. 
Zie plan  
Bouwhoogte 
De totale max. hoogte bedraagt 12 m  
Zonebezetting en V/T 
De zonebezetting mag maximaal 80% bedragen. 
Dak 
Zowel platte daken, zadeldaken, scheddaken als lessenaarsdaken of gebogen daken zijn 
toegelaten maar steeds onder de voorwaarde dat deze daken begrepen zijn binnen de 
toegelaten maximale bouwhoogte zoals hierboven aangegeven. 
Architectuur en materialen 
Alle kwalitatieve materialen gebruikelijk in kantoorgebouw zijn toegelaten.  
Het gebouw wordt als één geheel geconcipieerd en moet gezien de ligging naast 
hoogwaardig wonen en op een zichtlocatie aan een invalsweg getuigen van een 
hoogstaande en aan de omgeving  aangepaste architectuur 
Inrichting van de niet bebouwde delen 
De nadruk ligt er op de groenaanleg gecombineerd met beperkte toegangswegen voor 
voetgangers/fietsers naar de verschillende gebouwen. Deze laatste dienen maximaal 
geïntegreerd te worden in de groen- en omgevingsaanleg. 
Afsluitingen 
Er worden geen afsluitingen toegelaten in of op de grens van deze zone.  
 

2.6 Zone voor kleinschalige detailhandel, diensten en parkeergebouw 
(z5) 

2.6.1 Bestemming 
Enkel het gelijkvloers van deze zone mag ingenomen worden door kleinschalige 
detailhandel en diensten waarbij de opp. van 250m² per entiteit niet mag worden 
overschreden. Een opp. van max. 500m² toegelaten op voorwaarde dat het gaat om 
terreinextensieve activiteiten met een gering verkeersaantrekkend karakter (bv 
meubelzaak, binnenhuisinrichting…) 
De overige bouwlagen zijn bestemd als parkeergebouw. 
Er zijn geen nevenbestemmingen toegelaten behalve gemeenschapsvoorzieningen op 
buurtniveau en dit voor max. 10% van de toegelaten bvo voor de gehele zone. 

2.6.2 Bebouwing 
Inplanting en bebouwing 
Zie plan. De bebouwing moet als gebouw zo geconcipieerd worden dat de 
geluidsbuffering naar het achterliggende wonen maximaal is en het bestemmingsverkeer 
voor het parkeergebouw enkel binnen het gebouw kan verlopen. 
Bouwbreedte 
Zie plan 
Bouwdiepte. 
Zie plan 
Bouwhoogte 
De totale max. hoogte bedraagt 12m met max. 4 functionele bouwlagen. 
Zonebezetting en V/T 
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De zonebezetting mag maximaal 80% bedragen. 
Dak 
Zowel platte daken, zadeldaken, scheddaken als lessenaarsdaken of gebogen daken zijn 
toegelaten maar steeds onder de voorwaarde dat deze daken begrepen zijn binnen de 
toegelaten maximale bouwhoogte zoals hierboven aangegeven. 
Inrichting van de niet bebouwde delen 
De nadruk ligt er op de groenaanleg gecombineerd met beperkte toegangswegen voor 
voetgangers/fietsers naar de verschillende gebouwen. Verhardingen noodzakelijk om de 
bereikbaarheid voor diensten (brandweer, huisvuilophaling…) te waarborgen en die dus 
slechts sporadisch worden gebruikt. dienen maximaal geïntegreerd te worden in de 
groen- en omgevingsaanleg. Hier zal er dus moeten gewerkt worden met 
verhardingsmaterialen die begroeiing toelaten  (bv grasdallen) 
Architectuur en materialen 
Het gebouw wordt als één geheel geconcipieerd en moet gezien de ligging naast 
hoogwaardig wonen en op een zichtlocatie aan een invalsweg getuigen van een 
hoogstaande en aan de omgeving  aangepaste architectuur. Alleen kwalitatieve 
materialen zijn toegelaten 
Afsluitingen 
Er worden geen afsluitingen toegelaten in of op de grens van deze zone.  
 

2.7 Zone voor beschermde gebouwen (z6) 

2.7.1 Bestemming 
Aan de beschermde gebouwen, die in hun oorspronkelijke staat hersteld moeten worden 
volgens het advies van de bevoegde diensten, mag hetzij een recabestemming ( 
restaurant, cafee), hetzij een bestemming voor gemeenschapsvoorzieningen (cultuur, 
onderwijs, overheidsdiensten…) gegeven worden met respect voor het waardevol 
industriëel archeologisch karakter van de gebouwen. 

2.7.2 Bebouwing 
Inplanting en bebouwing 
Zie plan (= huidige toestand) 
Bouwbreedte 
Zie plan (= huidige toestand) 
Bouwdiepte. 
Zie plan (= huidige toestand) 
Bouwhoogte 
Conform de oospronkelijke toestand 
Zonebezetting en V/T 
- 
Dak 
Conform de oospronkelijke toestand 
Inrichting van de niet bebouwde delen 
- 
Architectuur en materialen 
Conform het advies van de bevoegde diensten 
Afsluitingen 
Er worden geen afsluitingen toegelaten in of op de grens van deze zone.  
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2.8 Zone voor publiek domein met groenaanleg (z7) 
 
In deze zone die zich situeert tussen de steenweg en de aanpalende bouwzones ligt de 
nadruk op groenaanleg en  het voorzien van een fietspad indien voor dit laatste het niet 
mogelijk/wenselijk is om dit binnen de rooilijn van de Drongensesteenweg te realiseren Er 
mag naast een beperkt aantal parkeerplaatsen bv ook een bushalte ingeplant worden. 
Binnen het plan omgevingsaanleg (zie hoofdtuk 3) dient er bijzonder aandacht te gaan 
naar de aanleg van deze gebieden. 

2.9 Zone voor wegen : ontsluitingswegen (z8) 
Het betreft hier het deel van de Drongensesteenweg gelegen binnen het RUP of de 
wegen die de aansluiting verzorgen van het gebied met de steenweg of die toegang 
geven tot de (half)ondergrondse parkings of het bovengronds parkeergebouw. De 
inrichting is daar vooral gericht op bereikbaarheid van de verschillende functies, 
aangepaste doorstromingsmogelijkheden en verkeersveiligheid. Parkeerplaatsen zijn 
toegelaten maar dienen beperkt te worden in aantal  zodat een kwalitatieve 
omgevingsaanleg mogelijk is en verkeershinder berperkt blijft. 
Een kwalititatieve inrichting (concept, materialen…) is verplicht. 
Alle werken die bijdragen tot het bereiken van deze doelstellingen zijn toegestaan. 

2.10 Zone voor wegen : woonstraten (z9) 
 
Deze wegen zijn enkel bedoeld voor bestemmingsverkeer i.f.v. de aanpalende 
woonfunctie. De inrichting is er vooral gericht op de verkeersveiligheid, het vertragen van 
het verkeer en het verhogen van de woonkwaliteit (bv door groenaanleg) 
Alle werken nodig voor deze doelstellingen te bereiken zijn dus toegestaan. 
Parkeerplaatsen zijn toegelaten maar dienen beperkt te worden in aantal  zodat een 
kwalitatieve omgevingsaanleg mogelijk is en verkeershinder beperkt blijft.. Een 
kwalitatieve inrichting (concept, materialen…) is verplicht. 
Waar woonstraten raken aan de zone voor natuur wordt de straataanleg maximaal 
afgestemd op de groenaanleg van de zone voor natuur (gebruik begroeibare 
verhardingsmaterialen, voorzien bomen en struiken…) 
Voor de woonstraat die geheel binnen de zone voor gesloten bebouwing valt is een 
variabele rooilijnbreedte voorzien nml. min. 10 m en max. 15m. De aangehouden breedte 
dient niet uniform te zijn.  
Voor de twee andere woonstraten is de rooilijnbreedte voorzien in het plan.  
 

2.11 Zone voor fiets- en wandelpad (z10) 
Het betreft hier geen duidelijk afgelijnde zone maar een indicatieve aanduiding voor een 
te realiseren fiets- en wandelpad binnen de zone voor publiek domein met groenaanleg 
en zone voor natuur. Belangrijk is hierbij dat dit past binnen het netwerk dat binnen 
globale studies is uitgewerkt (onder meer fietspadenplan) en dat er aansluitingen worden 
gerealiseerd met de wandel- en fietspaden die buiten dit RUP worden gerealiseerd. 
Het fiets- en wandelpad moet maximaal geïntegreerd worden binnen de bestaande 
natuurelementen en omgevingsaanleg voor de verschillende zones. 
Fiets en wandelpad worden best gescheiden aangelegd. Het fietspad dient qua breedte 
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voldoende te zijn om dubbelrichtingsfietsverkeer toe te laten. Voor de paden worden niet-
monolithische verhardingsmaterialen gebruikt. 
Hoe de oversteek van de Drongensesteenweg wordt gerealiseerd (onder de brug of 
bovengronds) moet later verder in detail worden bestudeerd. Beide oplossingen worden 
hier evenwel toegelaten. 

2.12 Zone voor groen plein (z11) 
 
Dit centrale plein mag niet als een typisch stedelijk en dus grotendeels verhard plein 
ingericht te worden. Verhardingen moeten dus hier  tot een minimum beperkt worden. De 
groenaanleg moet vooral uitgaan van een zinvol gebruik van het groen plein voor de 
omgevende woonfunctie , van het verhogen van de woonkwaliteit en van het versterken 
van het groene karakter van de gehele omgeving en de mogelijkheid om hier bepaalde 
evenementen te kunnen laten doorgaan.  
Het voorzien van een aantal constructies, speelinfrastructuur, verhardingen of 
parkmeubilair dat deze doelstellingen realiseert is dus toegelaten. 
In deze zone zijn ook ondergrondse (maar geen halfondergrondse) parkings toegelaten. 
In dat geval moeten die wel voldoende diep ingeplant worden zodat er een laag teelaarde 
kan aangebracht worden die dik genoeg is om de aanleg van een “groen plein “mogelijk 
te maken. 
Bovendien moet deze aanleg kaderen binnen de visie van het plan omgevingsaanleg. 

2.13 Zone voor natuur (z12) 
Het behoud en de verdere ontwikkeling van de huidige natuurwaarden staat voorop. 
Doorheen de zone moet er wel een wandel-en fietspad aangelegd worden (cfr z10) In 
zeer beperkte mate is in deze zone ook de inplanting van speelinfrastructuur en 
parkmeubilair toegelaten. Over de concrete aanleg en het beheer van de natuur en de 
aanleg van het wandel-en fietspad wordt door de bevoegde diensten beslist. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de globale visie die voor het gebied is vastgelegd in het RUP. 
Anderzijds moeten de resultaten van het aanleg en beheersplan ook doorwerken naar het 
plan omgevingsaanleg dat een onderdeel vormt van de inrichtingsstudie. 

2.14 Zone voor water (z13) 
Naast de functie als waterloop staat het behoud en de verdere ontwikkeling van de 
huidige natuurwaarden voorop. 
Alle werken die de binding tussen het water en de aanpalende zone voor natuur kunnen 
verhogen, natuurwaarden kunnen toevoegen en het gebruik van het water voor de zachte 
recreatieve beleving kunnen bewerkstelligen zijn toegelaten. Onder dergelijke werken 
wordt verstaan : het verlagen van kaaimuren, het aanleggen van groene taluds of 
plasbermen, het voorzien van jaagpaden en terrassen in of aan het water, het realiseren 
van aanlegsteigers, het voorzien van beplantingen of beplantingseilanden in het water, 
het lokaal verbreden, de omvorming van de huidige oever naar een meer natuurlijke 
oever door het verlagen en uitgraven van de oevers enz. 
Ook deze aspecten worden bestudeerd en vastgelegd in het plan van de 
omgevingsaanleg. 
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