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TITEL I. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

I. 1. Parkeermogelijkheid  

I.1.1. Parkeerplaatsen  

De ministeriële normen zijn van kracht. 

1.1.2. De ondernemingen, ambachtelijke bedrijven, winkels, enz... 
die gebruik maken van bedrijfsvoertuigen moeten daarvoor 
genoeg parkeerplaatsen voorzien, zowel wat het aantal als de oppervlakte 
betreft. 

1.1.3. In het kader van een goede rulmtelijke ordening is het verboden 
afzonderlijke garages of garagekomplexen te bouwen binnen de huizen-
blokken. 

1.2. 	Normen betreffende de bestrijding van hinder en vervulling  

De inplanting van kleine bedrijven van ambachtelijke aard of industrièle 
bedrijven, die hinder kunnen veroorzaken ten gevolge van lawaai, rook, 
stof, onaangename geuren of roet, dienen het voorwerp uit te maken van 
de van kracht zijnde reglementering. Installaties die hinder zouden 
kunnen veroorzaken aan de residentlèle woning, zijn verboden. 

1.3. 	Verbouwingswerken  

- De bestaande gebouwen, waarvan het huidige regelmatig toegestane gebruJ 
niet overeenstemt met de bestemmingen van het onderhavige bijzonder 

. plan, kunnen verbouwd, verbeterd en behouden worden zonder vergroting 
van het volume. 

- Aan de bestaande hoofdgebouwen, waarvan de afmetingen de bouwzone of 
het in de toekomst maximum toegestane profiel, dat is bepaald door 
het plan, overschrijden, zal men herstelwerken mogen uitvoeren 
voor zover het bestaande volume niet wordt gewijzigd en de goede 
ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht. 

1.4. 	Als gevaarlijk, ongezond en hinderlijk gerangschikte inrichtingen  

De als gevaarlijk, ongezond en hinderlijk gerangschikte inrichtingen, 
gelegen in een zone, waar ze niet toegestaan zijn door het huidige 
plan, mogen hun bedrijvigheid voortzetten zolang de wettige toestemming 
geldig blijft. 
Deze ma9 worden verleend voor maximum tien jaar in zoverre ze vervalt vdd 
vijf jaar vanaf het D.P.A. 
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1.5. Materialen 

Het uitzicht van de gevels dient een eenheid te vertonen, wat de kompositie 
en de materialen betreft. 
In het algemeen dienen de gevels van alle gebouwen te worden opgetrokken in 
parement-materialen met een natuurlijke tint of te worden geverfd in lichte 
kleuren, gaande van wit tot lichtgrijs of lichtgeel. 
Geverniste bakstenen en materialen, opengewerkte nanelen van vormgegoten betoi 
om het even welke nabootsing van de bouwmaterialen evenals elke konstruktie, 
die de harmonie vah het geheel zou kunnen schaden, zijn verboden. 

De toegestane materialen voor de Tervuerenlaan zijn de volgende : lichtkleuri( 
baksteen, natuurlijke of witgekleurde stenen, natuurlijke blauwsteen, licht-
kleurig betop,daorzichti3e rultedichtgekleurd marmer, houten ramen of wit-
of donkergelakte aluminiumramen. 
Langs de andere verkeerswegen : 
De gebels mogen geverfd of benleisterd worden. De volgende materialen zijn 
toegestaan : natuurlijke baksteen met een roda. 017  donkerrode tint, witte en 
blauwe natuursteen, witgekleurde steen, doorzichtLee 	ruiten. 

De hellende daken dienen te worden bedekt met natuurlijke of kunstmatige 
materialen, waarvan de tint de hoofdtonaliteit van de daken van de aanpalende 
gebouwen het meest benadert. 

1.6. Reklameborden : 

De bepalineen die betrekking hebben op lichtreklames en andere, moeten in 
overeenstemming zijn met de wetten en reglementen, die algemeen geldend zijn 
op het ogenblik van het indienen van de bouwvergunningsaanvraag, vooral wat 
de afstand betreft tussen de lichtreklames en de verkeerslichten. 

Lichtreklames met flikkerlicht zijn verboden. 

ARTIKEL 1 

het is verboden aanplakbriven aan te brenden of 	behouden en enig ander 
visuel recl=e- of nubJictci tsmcddei 

APTIKEL 2 

Dat verbod geldt njet voor de visuele reclame- of publiciteitsmiddelen, aan-
gebracht op de voorgevels van de gebouwen die voor handels- of ambachtsdoel- 
einden worden gebrulkt, en die uitsluitend betrekking hebben op een in die 
gebouwen uigeoefend bedrijf, op voorwaarde : 

a) dat ze worden aangebracht evenwijdig met het vlak van de gevel waarteger 
ze steunen, of in het valk van de gevel, en niet buiten de gevel uit-
steken; 

/ 



b) dat ze geen enkele van de in de gevel gemaakte lichtopeningen noch geheel 
noch gedeeltelijk bedekken; 

c) dat ze aangebracht worden op het benedengedeelte van de gevel, begrepen 
tussen de begane grond en het peil van de vensterdorpels der eerste ver-
dieping; 

d) dat ze kunnen ingeschreven worden in 
drie vierkante meter per gebouw niet 
wanneer de reclamevermeIngen en het 
verenigd, de totale oppervlakte niet 
bedragen; 

een rechthoek waarvan de oppervlakte 
overschrijdt, met dien verstande dat 
uithangbord tot één geheel zijn 
meer dan drie vierkante meter mag 

e) dat de rechthoeken waarin ze ingeschreven kunnen worden, samen geen 
grotere oppervlakte hebben dan één tiende van de totale geveloppervlakte; 

f) in afwijking van de bepalingen van de letter a) mogen de visuele reclames 
of publiciteitsmiddelen haaks op de gevel worden aangebracht wanneer de 
oppervlakte ervan niet meer dan vijfendertig vierkante decimeter bedraagt 
In dit geval : 

1. mogen ze niet op de gedeelten van de gebouwen geplaatst worden die 
een uitsprong maken op de igouwlijn; 

2. mag de uitsprong niet meer dan 60 cm bedragen gemeten vanaf de 
bouwlijn; 

3. mogen ze niet onder onderste boord van de lichten van de eerste 
verdieping geplaatst worden. 

e) elk knipperlichtprocedee is verboden; 

h) bij afwezigheid van een achteruitbouwzone, mag het reklamebord zich 
niet op minder dan 2,50 m boven het trottoirpeil bevinden. In ieder 
geval moet het reklamebord op tenminste 0,60 m blijven van de boord-
steen van het trottoir. 
ARTIKEL 3  Het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 inzake reglementeri 
van aanplakking en reclame langs de toeristische verkeerswegen dient nage 

1.7. Verbouwbaarheid 	 leefd te worden. 

De op te richten konstrukties die ultsluitend of voor een gedeelte als 
kantoorruimte bestemd zijn, moeten worden voorzien van een aangepaste 
ultrusting voor het geval de bestemming ervan wordt gewijzigd in lokalen, 
die dienen als woonruimte (voldoende technische kokers 	 
De reglementen (veiligheid, brand, aantal parkeerplaatsen, enz ...) van de 
gebouwen bestemd voor woningen zijn dus verplicht voor gebouwen, bestemd 
als kantoorruimte. 
In gebouwen, die daartoe worden voorbehouden, mag vooral de afstand gemeten 
tussen om het even welk ount van de verdieping en de liftkoker of de trap-
opening, niet meer bedragen dan 12 m. 



1.8. 	Beschermende maatregelen  

Met het oog op het behoud van het architekturaal patrimonium 
en / of om het eigen karakter en het esthetisch uitzicht van 
bepaalde buurten te verzekeren, moeten de gebouwen, die in 
het plan van bestemming met een C zijn aangeduid, worden 
besalermd en onderhouden, behoudens een bewijs dat de woning 
dreigt in te storten. 

1.9. 	Toegang tot openbare gebouwen 

Om de gemakkelijke toegang voor rolstoelen voor gehandicapten 
en voor kinderwagens,.... te verzekeren, zullen de gebouwen 
voor openbare bestemming zowel van het privé als van het 
openbare type worden opgericht zonder drempel, ofwel zullen 
zij toegankelijk zijn door middel van aangepaste mechanische 
middelen. De bouwvergunningen voor gebouwen met deze bestemming 
zullen vooral op dit punt worden onderzocht. 

1.10. 	Bekleding van de platte daken  

De gebouwen voor ambachtelijke bedrijven, handel,.... van één 
of twee niveaus waarvan het voorgeschreven dak een plat dak 
is, zullen worden bedekt met steensiag en ten minste een derde 
van hun oppervlakte zal bcplant zijn. 

TITEL II. REGELS BETREFFENDE DE INPLANTING EN DE OMVANG 
VAN DE GEBOUWEN 

	

11.1. 	Inplanting van de gebouwen  

Naast de inachtnemingvande volgende voorschriften, moet de 
overheid, die de vergunning aflevert, er zich van vergewissen 
dat de projekten waarvoor cen vergunning wordt gevraagd, 
aanlegmodaliteiten Voorzien voor de belendingen en de vrije 
ruimtes, die de bewoonbaarheid van de plaatsen en hun goede 
integratie in het leefmilieu waarborgen. De overheid kan, 
indien nodig verplichten een plan van het landschap te stellen. 

	

11.2. 	Omvang en karakteristieken van de gebouwen  

Om de omvang en de karakteristieken der op te richten gebouwen 
te bepalen, wordt geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van 
de hierna volgende aanwijzignen, in de volgende orde : 

' - max. diepte - max. hoogte daktype - dekkingsmaterialen 
b.v. D 4 X x 

4. 



11.2.1. 	Maximum diepte der hoofdgebouwen  

De maximum diepte der hoofdgebouwen wordt op het plan 
aangeduid door één van de volgende letters : 

A = 8 meter D = 15 meter 
B 10 meter E = 18 meter 
C = 12 meter F = 20 meter 

Bij deze theoretische maximum diepte worcMgeen rekening 
gehouden met de onregelmatigheden van de percelen op de 
kadasterloten. Men dient daarbij de volgende korrekties 
te voegen : de maximum diepte is begrensd door een lijn, 
parallel met die van de voorgevel. Deze diepte overschrijdt 
nergens drie vierde van het perceel, gewoonlijk gemeten 
aan de voorgevel. 

Nochtans mag een terrein, gelegen op de hoek van twee wégen 
en eventueel de twee dichtst aanpalende terreinen volledig 
bebouwd worden, indien de diepte kleiner is dan de maximum 
toegestane diepte, en zonder de goede verlichting van de 
lokalen van de betrokken gebouwen te schaden, volgens de van 
kracht zijnde reglementering. 

Om het aanleggen van terrassen toe te laten aan de achterzijdé 
van woongebouwen, kan, zonder afbreuk te doen aan de goede 
ruimtelijke ordening, een supplementaire bouwdiepte worden 
toegestaan van 5 m op de benedenverdieping en met een maximum 
hoogte van 3m, en van 2 m op de eerste verdieping, met een 
maximum hoogte van 6 m, zonder de omvang, die is tcegestaan 
volgens de aanwijzingen van het plan (zie figuur I) te 
vergroten. Dit voorschrift is enkel van toepassing voor 
gebouwen, waarvan de diepte, aangeduid op het plan, 15 m 
niet overschrijdt. 

De diepte van het gebouw mag in geen geval drie vierden 
van het perceel overschrijden. 

11.2.2. 	Maximum hoogte van de gebouwen 

- De maximum hoogte van de gebouwen, dic wordt bepaald 
op het plan, is de hoogte van de voorgevels ; de daken, de 
achteruitgebouwde verdleping, (de technische lokalen moeten 
inbegrepen zijn in de achteruitgebouwde verdieping, in de 
laatste toegestane verdieping of in het dak) en de schoorstené 
zijn niet inbegrepen. 

De gevelgedeelten met een helling van 70° en 90° op de 
horizontale worden in de hoogte berekend. 

- Indien, ingevolge de toegestane bouwvormen op het plan, 
het hoogteverschil tussen twee naast elkaar liggende gebouwen 
één verdieping bedraagt, moet het hoogste gebouw een 
zijgevel hebben op de vrije hoogte. Deze zijgevel is gelegen 
op minstens 2.00m van de scheidingslijn van de twee 

gebouwen (zie figuur 2). 

5 
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- De maximum hoogte, die is aangegeven op het plan, is : 
De aanduiding van het aantal niveaus wordt geschreven op het plan 
achter de letter die de maximum diepte van de gebouwen aangeeft (II.2.1.) 
Deze aanduidin7 vermeldt het aantal opgelegde niveaus. Alen een niveau 
minder kan worden toegestaan. 
De volgende omzettingstabel is van toepassing. Deze hoogten worden gemetel 
vanaf het niveau van het voetpad in het midden van de breedte van het 
perceel. 

Aantal niveaus 	 Maximum 	gevelhoogte  
4,5* 
6 

3 	 9 
4 	 12 
5 	 15 
6 	 18 
7 	 21 
8 	 24 

Het niveau van de benedenverdieping mag zich niet lager bevinden 
dan op 80 cm onder het niveau van het trottoir. 

Wanneer er een tegenstrijdigheid optreedt tussen het aantal niveaus 
en de gevelhoogte, ten gevolge van "vloer- vloer-"-hoogten, die hoger 
zijn dan 3 m, is de gevelhoogte in de eerste plaats van belang. 

11.2.3. Daktgpes  

De volgende symbolen leggen het overeenkomstige daktype op : 

T : plat dak (de eventuele technische installaties zijn in het 
laatste niveau begrepen). 

L : plat dak 	achteruitgebouwde verdieping (de eventuele 
technische installaties zijn in de achteruitgebouwde 
verdieping begrepen). 

✓ : 2 dakvlakken 

W : mansardedak. 

Omschrijving van daktypens en hun voorschriften : 

a/ Plat dak : 
Elk dak waarvan de helling niet meer dan 5 cm bedraagt. 
Enkel de schoorstenen voor rook en luchtverversing, de 
geveleindmuren en de leuningen mogen boven het niveau van 
het plat dak ultsteken. 

b/ Achteruitgebouwde verdieping : 

Bouwvolume waarvan het gebruik in overeenstemming is met 
./.. 
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de hoofdbestemming van het gebouw. 
Bij deze verdieping moeten de voorschriften worden in 
acht genomen, die van kracht zijn voor de achteruitgebouwde 
verdiepingen. 
Het dak van de achteruitgebouwde verdiepingen is plat. 
Het dak ligt op maximum 3,5 m bovenhetlaatste niveau. 

c/ Zadeldak  

De zijden mogen slechts een maximum helling hebben van 45°. 
De hoogte van de nok is maximum 4,5 m boven de onderste rand 
van de kroonlijst. 

d/ Mansardedak 

De voorste zijde van een zogenaamd "mansardedak" mag geen 
grotere hellingsgraad hebben dan 70 0  ten opzichte van de 
horizontale en mag niet hoger zijn dan 3,5 m. 
De tweede zijde mag slechts cen hellingsgraad hebben van 45° 
tegenover de horizontale. 

Indien men het voorgeschreven aantal verdiepingen in acht 
neemt, is het toegestaan het vertreknunt van het schuine 
dak te verplaatsen naar één van de lagere verdiepingen. 
In delk geval mag het schuine dak niet over de voorste 
gevelrand van het gebouw hangen. 

N.B. Al de technische installaties (liften, reservoirs, lucht-
verversing, 	 ) moeten hegrepen zijn ofwel in de 
laatste verdleping (achteruitgebouwdof niet), ofwel 
in het dak. 

11.2.4. Dekkingsmaterialen  

De hellende daken moeten worden bedekt met natuurlijke of 
kunstmatige materialen, waarvan de kleur de hoofdtonaliteit 
van de daken van de aanpalende gebouwen het meest benadert. 

De gebouwen voor ambachtelijke hedrijvcn, handel,.... van 
dén of twee niveaus, waarvan het voorgoschreven dak plat is, 
zullen worden bekleed met stoonslag en ton minste één derde 
van hun oppervlakte zal worden beplant. 

De volgende symbolon (aangegeven op het plan volgens het typc 
van hot dak) verplichten dekkingsmaterialen over het gehole 
dak of gedeeltelijk bij schuine daken. 

= natuurlijke of kunstmatige leisteen mot een donkere kleur. 

= dakpannen, waarvan de kleur kan varidren van rood naar 
roodbruin en zwart (geverniste dakpannen zijn uitgesloten). 
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11.2.5. Geveluitsprongen  

De geveluitsprongen en de terrassen in de straatgevel zijn 
toegestaan mits inachtneming van de volgende voorwaarden : 

I/ maximum breedte : 2/3 van de breedte van de gevel ; 
2/ maximumpveluitsprongen : 60 cm, uitgezonderd langs 
de gevel op de Tervurenlaan, Sint-Michielslaan, Brand Whit1ock. 
waar hij : 

- 1 m voor rechte bouwlijnen 
- 1,50 m voor gebo 9en bouwlijnen 	bedraagt. 
3/ minimum afstand ten opzichte van de assen van de gemene mur, 

15 cm meer dan de maximum geveluitsprongen. 
4/ minimum vrije hoogte boven trottoirniveau 2,8 m 

(verboden geveluitsprongen op de grond te laten steunen, 
zelfs uchteruitbouwzones). 

11.2.6. Dakramen 

Dakramen worden toegestaan mits inachtneming van de volgende 
voorwaarden : 

1/ maximum hoogte : 1,2 m boven het dakvlak ; 
2/ minimum afstand ten opzichte van de assen van de gemene 

muren 1 m 
3/ maximum breedte : 2/3 van de breedte van de gevel. 
4/ minimum achterult op bouwlijn : 60 cm. 

TITEL III. VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE BESTEMMINGEN 

Woonzones 

111.1.1. Deze zones zijn hoofdzakelijk bestemd om te wonen (minimum 
80 % per gebouw). In woningen mot kantoorruimte, 

is een maximum van 200 m2 
pergebouw toegestaan, 

111.1.3. De volgende secundaire funkties kunnen in deze zones 
toegestaan worden, mits de bekendmakingsprocedure, 
volgens de vormen on binnen de termijnen, bedoeld in 
artikel 53 van de Wet van 29 maart 1962, gewijzigd door 
de Wet van 22 december 1970 over het onderzoek en de 
bekendmaking van de aanvragen tot bouwvergunning. 

111.1.2.1. Gemeenschappelijke diensten voor privé of openbaar gebruik  

met maximum 10 m2 van de toegestane oppervlakte per 

211ft 
	 gebouw 	volgens aanduiding op het plan, 

de oppervlakte van de benedenverdieping inbegrepen. 

•/- • 



111.1.2. 2 Kantoren  

a/ met een maximum van 10 % van de vloeroppervlakte per gebouw 
de oppervlakte van de benedenverdieping inbegrepen., met 

1 	een max. van 200 m2 per gebouw 

b/ zonder beperking van vloeroppervlakte in de bestaande 
gebouwen, indien deze gebouwen worden erkend als deel 

van het architekturaal patrimonium van de zone en wanneer 
deze maatregel bijdraagt tot het behoud ervan. 

I11.1.3. 	Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke instellingen zijn 
verboden, met uitzondering van 

- installaties, die noodzakelijk zijn voor de toegestane 
funkties (brandstofreservoirs voor de centrale verwarming, 
motoren voor de liften, enz...) ; 

- installaties nodig voor het uitbaten van benzinestations, 
voor zoverre er geen mechanische werkplaats of carrosserie 
wordt geinstalleerd ; 

- installaties, die worden toegestaan op een gedeelte 
van het perceel, dat in een andere zone ligt (bij voorbeeld : 
in een woonzone, handel en ambachtelijke bedrijven). 

111.2. 	Zones voor woningen, handel en ambachtelijke bedrijven  

111.2.1. 	Deze zones zijn vooral bestemd voor de volgende funkties 
a/ woningen (minimum 50 % m2 van de vloeroppervlakte per gebou 
b/ handel en ambachtelijke bedrijven (maximum 50 %). 

111.2.2. 	Deze zones zijn in de tweede plaats ook bestemd voor : 

a/ gemeenschappelijke diensten voor prive of openbaar gebruik, 
met een maximum van 1.000 m2 per bouwvergunning ; 

b/ kantoren met cen maximum van 200 m2 per gebouw, de 
oppervlakte van de benedenverdleping inbegrepen. 

IIL.2.3. 

111.2.4. 

Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke instellingen 
zijn toegestaan in de mate dat ze beantwoorden aan de 
normen van de van kracht zijnde wetgeving. 

De stedebouwkundige en esthetische karakteristieken van de 
gebouwen en installaties moeten in overeenstemming zijn met 
die van de nabijgelegen woningen. 

9. 
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111.3. 	Ambachtelijke zones  

111.3.1. Deze zones zijn hoofdzakelijk bestemd voor de volgende funkties 
(minimum 70 %) 

a/ produktiewerkplaatsen van de ambachtelijke ondernemingen, 
1 

b/ opslagplaatsen bij de ondernemingen. 

111.3.2. Zij kunnen in de tweede plaats ook bestemd zijn voor 
de volgende funkties, indien deze van nut zijn voor 
het realiseren van de hoofdfunktie en de uitoefening 
ervan niet in het gedrang brengen : 

a/ woningen, 
b/ winkels, 
c/ kantoren met minder dan 300 m2 vloeroppervlakte per gebouw, 

en die behoren bij een nabijgelegen ambachtelijke onderneminc 
die is aangesloten bij de zone voor ambachtelijke bedrijven. 

111.3.3. Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke ondernemingen zijn er 
toegestaan, indien ze voldoen aan de voorwaarden, die worden 
gesteld onder 111.2.3. hierboven. 

111.3.4. Alle aktiviteiten van de ondernemingen worden uitgeoefend 
in gesloten gebouwen, waarvan de stedebouwkundige en 
esthetische karakteristieken aangepast zijn aan het stedelijk 
kader en in harmonie zijn met de omgeving, vooral dan met 
de nabijgelegen woningen. 

111.3.5. Een maximum van openingens(venster, licht, enz....) zal worden 
voorzien in de reeds bestaande en de nog op te trekken 
gebouwen orn blinde muren aan de binnenkant van de huizenblokken 
te vermijden. 
Daarbij moeten de van kracht zijnde reglementen in acht worden 
genomen. Dit om de beste voorwaarden te scheppen om zoveel 
mogelijk zicht en zon te hebben binnen de betreffende gebouwen. 

	

111.4. 	De zones voor gemeenschappelijke diensten  

111.4.1. Deze zones zijn hoofdzakelijk bestemd voor gemeenschappelijke 
diensten voor privé of openbaar gebruik (minimum 70 %)• 

111.4.2. Ze kunnen in de tweede plaats ook bestemd zijn voor de 
volgende funktics, voor zoverre deze aanvullend zijn met 
de hoofdfunktie en de uitoefening ervan niet in het gedrang 
brengen : 

a/ woningen. 
b/ 	 kantoren ( maximum 10 %) 

van de vloeroppervlakte, die is toegestaan in het gebouw ; 
c/ winkels, voor zoverre ze deel uitmaken van een aaneengesloter 

handelsvestiging in de wijk (maximum : de benedenverdieping). 

10. 



111.5. 	Kantoorzones 

111.5.1. De gebouwen van deze zone zijn hoofdzakelijk bestemd voor 
kantoren (70 %) en voor woningen (de oppérvlakte van de woningen 
moet steeds gelijk zijn aan minimum 30 % van de vloeroppervlakte 
per gebouw). 

111.5.2. Ze kunnen in de tweede plaats ook bestemd zijn voor : 

gemeenschappelijke diensten, 

111.5.3. Verbouwbaarheid : zie artikel 1.7. 

111.6. 	Handelszones 

111.6.1. Deze zones zijn hoofdzakelijk bestemd voor grote handelsoppervla 
on / of voor de koncentratie van kleine handelsondernemingen, 
met uitstalraam op de straat uitgovend, en vurplicht gevestigd 
op de benedenverdieping. 
Eventueel kan de eerste verdieping ook worden voorbehouden 
voor handelsruimte. De andere verdiepingen moeten voorbehouden 
blijven voor woningen. 

111.6.2. Deze zones kunnen eventueel bestemd worden voor het uitoefenen 
van een ambacht (op de benedenverdieping). 

111.7. 	Zones die een bedrijvigheidskern vormen  

Wegens hun ligging t.o.v. de kommunikatienetten, 
zijn deze zones hoofdzakelijk bestemd voor de koncentratie 
van verschillende uiteenloppende funktios : 
a/ kantoren : maximum 30 % van de vloeroppervlakte per 
gebouw 

b/ winkels en horecabedrijven : verplicht op de benedenverdiepin 
(uitgezonderd voor de gebouwen met 1 niveau) 

c/ gemeenschappelijke diensten : maximum 30 van de vloer- 
oppervlakte per gebouw 

11. 

d/ woningen : minimum 50 % van do vloeroppervlakte per gebouw 



12. 

111.8. ZONES VOOR KOEREN EN HOVINGEN 

De koeren en tuinen in deze zone, ongeacht de aanpalende 
zone, en waarvan de gemiddelde breedte ten minste 10 m 
bedraagt, moeten ingeval van (her) bouwen of verbouwen 
met tenminste één hoogstammige boom per are tuin of koer 
beplant worden. 

Zij moeten verspreid zijn over de hele oppervlakte van de 
zone onverminderd de voorschriften van het veldwetboek, e 
moeten ten minste op 10 m van de achtergevels van de 
gebouwen geplant worden 

111.8.1. In deze zones mag niet worden gebouw, behalve serres 
en gebouwen die : 

bijdragen tot de woonfunktie : bijgebouwen, garages, 
opslagplaats met een vloeroppervlakte van minder dan 
5 m2, die nodig zijn voor het onderhoud van de tuin 
en voor het kweken van dieren, voor zoverre deze 
laatste aktiviteit geen hinder veroorzaakt bij de 
buren. Per perceel is er slechts één bijgebouw 
toegestaan. De uiteindelijke hoogte (alles inbegrepen) 
van deze gebouwen mag maximum 2,60 m bedragen. 
Bovendien is het bij de hoofdgebouwen van maximum 
15 m diepte toegestaan op de bendenverdieping nog 5 m 
dieper te bouwen in de zone voor koeren en hovingen 
volgens de gegevens en de voorwaarden, die worden 
bepaald door de laatste twee paragrafen van 11.2.1. 

bijdragen tot de gemeenschappelijke diensten, de 
bijgebouwen, die nodig zijn voor de goede werking 
van deze diensten, en die maximum 10 % van dc 
zone-oppervlakte bedragen en waarvan de uiteindelijke 
hoogte (alles inbegrepen) niet groter mag zijn dan 3,5 m. 

111.8.2. Deze zones zijn bep1:2nt over een gedeelte van hun 
oppervlakte volgens een percentage, dat varieert 
naargelang van de aard van de aanpalende zones, 
waarvan ze een gelntegreerd deel uitmaken : 

a/ als aanvulling van de woonzone en van de woningen, 
van de handelszone en van de werkplaatsen, over minimt 

50 % van hun oppervlakte ; 

b/ als aanvulling van de andere zones, over minimum 
20 % van hun oppervlakte. 

111.8.3. Ondergrondse gebouwen zijh toegestaan over de gehele 
oppervlakte van de zones voor koeren en hovingen met 
uitzondering van deze zones die aanvullend zijn de 
woonzones, waarde ondergrondse gebouwen beperkt 
zijn tot 50 % van de oppervlakte voor koeren en hovingen. 
In ieder geval moet de verhouding van de beplante 
oppervlakte behouden blijV2n, zoals bepaald in artikel 
8.2. Daarom moeten de ondergrondse gebouwen, indien nodiç 
bedekt worden met 50 cm goed gedraineerde teelaarde. 

111.8.4. De volgende omheiningen zijn van toepassing : 
a/ Ijzerdraad of gaas, op palen gespannen, met 

daarnaast een levende haag met een maximum hoogte 
van 1,5 m t.o.v. het natuurlijke grondpeil. 



b/ een muur van baksteen met de volgende afmetingen : 
+ 19 x + 9 x 5. Deze muren met een maximum hoogte 
van 1,5 m, zullen in het wit worden geverfd. 

De hoogte van de omheining mag worden verlaagd in onderling 
akkoord met de buren. 

111.9. 	Achteruitbouwzoncs 

- In deze zones mag niet worden gebouwd. Zij zijn beplant 
over ten minste een derde van hun totale oppervlakte. 

- Parkeerplaatsen in open lucht naast de wegen zijn verboden 
in deze zone. 

- De achteruitbouwzones, die gelegen zijn aan de Tervurenlaan, 
het Montgomeryplein, de Brand Whitlocklaan en de Sint-Michiels-
laan moeten een diepte hebben van minimum 9,5 m en zullen 
hoofdzakelijk worden beplant, 

111.10. 	Beschermde 	groene zones 

  

 

- Deze zones zijn bestemd voor aangelegde, beplante 
- In deze zones mag niet worden gebouwd ; 
- De beschermde, private groene zones hebben een diepte 
van 4 m en moeten worden beplant met bomen met een hoge 
en middelhoge stam en met struiken. 

ruimt 

III.11. 	Verkeerszones 

Deze zones zijn bestemd voor allerhande verkeer, 
en voor de natuurlijke en gebruikelijke bijkomende verkeersin-
richtingen. 

13. 
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VOORNAAMSTE 
FUNKTIE 

WOONST 	t HANDEL KANTOOR AMBACHT COLLEKTI, 
DIENSM 

L' 1 min. 80% (I) __ 10 % 	(I) 
Max. 	200 m2 

—__ 10 % (I) 

L, 	C, A 2 min. 	50% 	(I) max. 50 % 
Màx. 
200 m2 (I) max. 	50 % max. 	1000m. 

(I) 

A 3 aanvullend 
voornaamste 
funktie 

aanvullend 
voornaamste 

funktie 

300 m2 (I) 
aanvullend 
voornaamste 
funktie 

min. 	70 % — 

SC. 4 aanvullend 
voornaamste 
funktie 

max. 
gelijkvloers 

max. 	10 %(1) 
aanvullend 
voornaamste 
funktie 

-- 
min. 70 % 

B 5 
aanvullend 
voornaamste 
funktie 

max. 	70 WI) 
— max. 70 % 

C 6 verdiepingen verplicht o/h , 
 gelijkvloers + 

event. op lste 

toegelaten 
o/h 
ge1ijkv1oer 

-- 

P.A. 7 
, 

min. 	50 % 	(I) verplicht. o/h 
gelijkvl. 	+ 
event. op het 

Iste 

max. 	30 % 	( ) -- max. 30 % 

14. 

(I) 	% per gebouw 
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Iste VERDIEPING 

15. 

. 
r-ulterste grens van de gebouwen 

5M 

GELIJKVLOERS 

Figuur nr I (zijaanZicht) 

10 

.....1 

_-.„--verplichte zijgevel 

- 
-- gemene grens 

_ 

i 
i 

1 

Figuur nr 2  (vooraanzicht) 

L = zijdelingse achteruitbouw van de hogere niveaus : minimum 2.00 m 
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