
3.5 STEDEBOUWKUND1GE VOORSCHRIFTEN  

A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

ART1CLE A.1 ALGEMEEN 

De onderhavige voorschriften vullen de op het bestemmingsplan grafisch voorgestelde in-
richtingsmaatregelen aan en zetten ze nader uiteen. Bovendien geven ze de bedoelingen 
die niet op het p1an vermeld worden omdat ze niet grafisch voargesteld kunnen worden pre-
cies aan. 

1n gevai van tegenspraak tussen de grafisch voorgestelde inrichtingsmaatregelen en de on-
derhavige voorschriften gelden de grafisch voorgestelde maatregeien. 

De algemeenheden hieronder zijn van toepassing op het geheel van de zones van het hui-
dige Bijzondere Bestemmingsplan voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de bijzondere 
voorschriften die betrekking hebben op de verschillende zones 
van het plan. 

ART1CLE A.11 AANPLANTING  

Meer specifiek genomen moet ieder bouwwerk of ingrijpende verbouwing van een gebouw 
het voorwerp uitmaken van een aan de aanvraag tot stedebouwkundige vergunning toege-
voegd tuininrichtingsontwerp. 

ART1CLE A.111 VERBOUW1NGSWERKZAAMHEDEN 

De bestaande hoofd- en bijgebouwen waarvan de inplanting, het volume of de bestemming 
niet overeenstemt met het plan kunnen het voorwerp uitmaken van verbouwings- en ver-
beteringswerkzaamheden, voor zover het volume ervan niet toeneemt en die werkzaamhe-
den de goede inrichting van de omgeving niet in het gedrang brengen. 

ART1CLE A.1V GOEDE 1NRICHTING VAN DE OMGEVING 	ESTHET1SCHE 
VORMGEV1NG - 1NTEGRATIE  

Zonder afbreuk te doen aan de overeenstemming met de geldende voorschriften kan het 
College van Burgemeester en Schepenen de aflevering van een stedebouwkundige ver-
gunning afhankelijk stellen van de inachtneming van voorwaarden bestemd am de goede 
inrichting van de omgeving, de esthetische vormgeving en de integratie in de site en in de 
bestaande bouw te waarborgen, evenals om beplantingselementen te behouden of opnieuw 
aan te brengen. 
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Article A.1V.1 BekledingsmateriaaI 

a) Ruwe bekledingsstenen in de tint lichtrood of lichtbeige; 
b) Witte en blauwe steen (natuurlijk, of kunststeen), zandsteen, schist; 

1111 	
c) Beschildering die qua tint varieert tussen wit en lichtgrijs; 
d) Alle gevels alsook de stukken metselwerk die bestemd zijn om zichtbaar te 

- • blijven moeten met hetzeifde materiaai verwerkt worden. 

111 	Article A.IV.2 Bedekkingsmateriaal 

Matte zwarte of matte rood-bruine dakpannen, natuurlijke of kunst-leisteen van hetzelfde for-
maat en dezeifde kieur als natuuriijke leisteen in de tinten zwart, donkergrijs of donkerbruin, 
geprepatineerd zink van dezelfde tint als die van de leisteen of de dakpannen zoals hierbo-
ven beschreven. 

Article A.IV.3 Rook - of ventilatiekanalen  

Deze moeten vervaardigd worden van materiaal gelijk aan dat van de gevels of van mate- 
• riaal in dezeifde kieur als het dak. 

Article A.IV.4 Dakkapellen en topgevels 

Bouwwerken in uitsprong op de dakheilingen zijn toegestaan binnen de volgende limieten: 

Dakkapelien (criterium van toepassing op dakkapellen die het maximum bouwvolume zoals 
voorzien in het hoofdstuk "Bouwvoiume" overschrijden): 

a) MaximUrn breedte 2/3 van de breedte van de gevel; 
b) Minimum insprong : 60 centimeter ten opzichte van de onbedekte voorge-. vel. 

111 	Topgevels : 

De top mag niet boven de in het hoofdstuk "Dakwerk" omschreven nok van 
het dak uitkomen. 

ARTICLE A.V AFWATERING  

Het op de site van het huidige terrein ingerichte barrer (riolering)/afwateringssysteem is een 
separatief systeem ( scheiding van afvalwater en regenwater). Een stormbekken vangt al 
het op ditzeifde terrein neerkomende regenwater op. 

ledere op de site van het huidige terrein gelegen gebouw beschikt over aan een dergelijk 
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separatief afwateringssysteem aangepaste aansluitingen en zuiveringssystemen. 
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ART1CLE A.V1 CAPACITEIT VAN DE WOONGEB1EDEN 

Er wordt in de hiema volgende voorschriften verwezen naar de tabel hieronder. 

Max. bebouwbare 
opp, op de grand per 

perceel 

Max. bebouwde Max. aant.woningen 
.opp. (bruto buiten 
grond) totaal voor 

de zone 
Woongebied type A 850 m2  3.800 m2  +/-38 won. 
Woongebied type B 100 m2  .  3450 m2  +/-24 won. 
Woongebied type C 150 m2  9.400 m2  4/-47 won. 
Woongebied type D en 
aanvullende woongebied 
type D 

300 m2  7.200 m2  4/-23 won. 

Uitrustings- of woonge-
bied 

300 m2  300 m2  +1-1 won. 

ARTICLE A.VII PUBLICITE1T 

ledere vorm van publiciteit is verboden. 

ARTICLE A.VIII PARKEERHAVENS EN TOEGANGSWEGEN VOOR VOERTU1GEN 

Er wordt minstens een garage gepland per woning van minder dan 150 m 2  bewoonbare op-
perviakte en per fractie vah•150 m 2  meer. 

Wat betreft woonzones van het type A : 
De toegangsweg tot de parkeerhavens ligt bij voorkeur aan de Wittevrouwenlaan. 
Wat betreft woonzones van het type C : 
De toegangsweg tot de parkeerhavens wordt bij voorkeur aangelegd vanaf de "zones van 
plaatselijke wegen" behalve als de Iigging van het besternmingsplan dit onrnogelijk maakt. 

B BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN PER ZONE 

ARTICLE B.1 WOONGEBIED TYPE A 

Article 8.I.1 	Bestemming 

Deze zone is bestemd voor de bouw van appartementsgebouwen. ln de in artikel A.VI. opge-
nomen tabel van de onderhavige voorschriften worden de maximum opperviakten buiten 
grond aangegeven die op het geheel van deze zones gebouwd mogen worden. 

Article 8.1.2 	Verkaveling 

Niet van toepassing 
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Article B. L 3 	Inplanting 

Bij de inplanting van de bouwwerken buiten grond worden de volgende principes nageleefd : 
a) Achteruitbouwzones op de rooilijn : minimaal 6 m ; 
b) Laterale zones minimaai 10 m ; 
c) Bouwddiepte : minimum 12 m en maximaal 20 m 

Article B.1.4 	Bouwvolume 

Minimaal 8 m., maximaal 12 m., bij de intersectie van de hoofdgevel en het dak, op het ge-
normaliseerd niveau van de grand in het midden van de inplanting. 

Article B. L 5 	Dakwerk 

a) Met 4 dakhellingen met een hellingshoek van minimaal 25° en maximaal 50°. De nok 
mag een hoogte van 4,5 m. ten opzichte van het in hoofstuk "Bouwvolume" genoemde re-
ferentieniveau niet overschrijden ; 
b) Voor gebouwen waarvan de diepte van de bouw meer bedraagt dan 12 m;, kan het da-
kwerk voorbij de noklijnen waarvan het niveau hoger is dan het maximum bouwvolume ter-
rasgewijs uitgevoerd worden. 

ARTICLE B.II WOONGEBIED TYPE B 

Article 8.11.1 Bestemming  

  

Deze zone is bestemd voor de bouw van eengezinswoningen met 2 of 3 gevels. In de in ar-
tikel A.VI. van de onderhavige voorschriften opgenomen tabel worden de maximum op-
pervlakten buiten grond aàngegeven die op het geheel van deze zones gebouwd mogen wor-
den. 

Article  Verkaveling  

  

De breedte van de percelen, opgemeten aan de rooilijn, bedraagt niet meer dan 7 meter voor 
tussen mandelige huizen gelegen huizen en 11 meter voor hoekhuizen. 
De percelen voor mandelige huizen hebben een oppervlakte van minder dan 4,3 are. 
De percelen voor hoekhuizen hebben een oppervlakte van minder dan 6,6 are. 
ledere groep bestaat uit 4 tot 6 huizen. 
Er is voor de garages slechts een toegangsweg aan de straat per pand toegestaan van 
maxirnaal 4 m. breed. 

Article 8.11.3 	Inplanting 

Bij de inplanting van bouwwerken worden de volgende principes nageleefd : 
• Achteruitbouwzones op de rooilijn : minimaal 6 m., maximaal 9 meter ; 
• Laterale zones : minimaal 3 m. ; 
• Bouwdiepte : minimaal 10 m. en maximaal 15 meter.  . 

Article B.II.4 Bouwvolume 

Minimaai 5,25 m. en maximaal 8,25 m. aan de intersectie van de hoofdgevel en het dak, 
waarbij de maat genomen wordt boven de groep en ten opzichte van het niveau van de stoep 
aan de rooilijn. 
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Article B.II.5 Dakwerk 

a) Met dakhellingen met een hellingshoek van minimaal 25° en maximaai 45°. De nok mag 
een hoogte van 5 m. ten opzichte van het in hoofstuk "Bouwvolumen genoemde referentieni-
veau niet overschrijden. ledere groep huizen heeft dezelfde heilingshoek van het dak. De 
he(lingshoek van het eerste toegestane gebouw van de groep is bindend voor de andere van 
dezelfde groep. 
b) Voor gebouwen waarvan de diepte van de bouw meer bedraagt dan 12 rn., kan het da-

kwerk voorbij de noklijn aan de straat terrasgewijs uitgevoerd worden tàt aan het contactpunt 
met de noklijn van de achterhelling, die wordt venuerkt volgens dezelfde voorschriften als vo-
or de helling aan de straat. 

ARTICLE B.III WOONGEBIED TYPE C 

Article B. IIL 1 Bestemming 

Deze zone is bestemd voor de bouw van eengezinswoningen met 2 , 3 of 4 gevels. ln de in 
artikei A.VI. van de onderhavige voorschriften opgenomen tabel worden de maximum op-
pervlakten buiten grond aangegeven die mogen worden gebouwd op de grondreserve (terrein 
van de SLRB). 

Article B.III.2 Verkaveling 

De breedte van de percelen, opgemeten aan de rooilijn, ligt tussen 8 en 10 meter voor tussen 
mandelige huizen gelegen huizen en tussen 11 en 15 meter voor hoekhuizen. 
De percelen hebben een oppervlakte van meer dan 3,2 are en minder dan 8 are. 
ledere groep bestaat uit 1 tot 5 huizen. 
Er is voor de garages slechts een toegangsweg aan de straat per pand toegestaan van 
maximaal 4 m. breed. De tbegangswegen tot de percelen achterin zijn maximaal 4 m. breed. 
De toegangswegen /ot verschillende gebouwen mogen gegroepeerd worden. 

Article B.III.3 Inplanting 

Bij de inplanting van bouwwerken worden de volgende principes nageleefd : 
e Achteruitbouwzones op de rooilijn : minimaal 6 M.; 

e LateraIe zones : minimaal 4 m. ; 
e Bouwdiepte : minimaal 12 m. en maximaal 15 meter ; 
• Zones achteraan : minimaal 10 m. 

Artikel 8.111. 	Bouwvolume 

Minimaal 5,25 m. en maximaal 8,25 m. aan de intersectie van de hoofdgevel en het dak, 
waarbij de maat genomen wordt boven de groep en ten opzichte van het niveau van de stoep 
aan de rooilijn. Wat de percelen achterin betreft, daar wordt die hoogte berekend ten opzichte 
van het genormaliseerd niveau van der-grond (natuudijk niveau van de grond in het midden 
van de inplantingszone). 

Article B.III.4 Dakwerk 

a) Met dakhellingen met een hellingshoek van minimaal 25° en maximaal 45°. De nok mag 
een hoogte van 5 m. ten opzichte van het in hoofstuk "BouwvoIume" genoernde referentieni-
veau niet overschrijden. ledere groep huizen heeft daken met dezelfde hellingshoek. De hei-
lingshoek van het eerste toegestane gebouw van de groep is bindend voor de andere van de-
zelfde groep. 
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b) Voor gebouwen waarvan de diepte van de bouw meer bedraagt dan 12 m., kan het da-
kwerk voorbij de noklijn aan de straat terrasgewijs uitgevoerd worden tot aan het contactpunt 
met de noklijn van de achterhelling, die wordt verwerkt volgens dezelfde voorschriften als vo-
or de helling aan de straat. 

ART1CLE B.1V WOONGEB1ED TYPE D EN B1JKOMENDE WOONGEB1ED VAN 
HET TYPE D  

Article 8.1V.1 Bestemming 

Deze zone is bestemd 
a) voor de bouw van apart staande eengezinswoningen. In de in artikel A.V1. opgenomen ta-
bel van de onderhavige voorschriften worden de maximum oppervlakten buiten grond aange-
geven die mogen worden gebouwd op de grondreserve (terrein van de SLRB). 
b) voor de bouw van twee- of eengezinswoningen in de op het bestemmingsplan met 'BT" 
aangeduide zone 

Article B.IV.2 Verkaveling 

De percelen hebben een oppervlakte van meer dan 8 are en minder dàn 25 are. 
Er is voor de garages slechts een toegangsweg aan de straat per pand toegestaan van 
maximaa1 4 m. breed. De toegangswegen tot de perceien achterin zijn maximaai 4 m. breed. 
De toegangswegen tot verschiilende gebouwen mogen gegroepeerd worden. 

Article B.IV.3 Inplanting 

Bij de inplanting van bouwwerken worden de volgende principes nageleefd : 
o Achteruitbouwzones opLde rooilijn : minimaal 6 m.; 	 ■ 
• ,Laterale zones : minimaal 6 m. ; 
• Zones achteraan : minirriaal 10 m. 

Article B.IV.4 Bouwvolume 

Minimaal 5,25 m. en maximaa1 8,25 m. aan de intersectie van de hoofdgevel en het dak, 
waarbij de maat genomen wordt in het midden van de inplanting en ten opzichte van het ge-
normaliseerd niveau van de grond (onder natuurlijk niveau van de grond wordt het midden 
van de bouwzone verstaan). 

Article 8.IV.5 Dakwerk 

a) Met dakhellingen met een hellingshoek van minimaal 25° en maximaal 45°. De 
nok mag een hoogte van 5 m. ten opzichte van het in hoofstuk "Bouwvolume" 
genoemcie referentieniveau niet averschrijden. 

b) Voor gebouwen waarvan de diepte van de bouw meer bedraagt dan 12 m., kan het 
dakwerk voorbij de noklijn aan de straat terrasgewijs uitgevoerd worden 
tot aan het contactpunt met de noklijn van de achterhelling. 

ART1CLE B.V ZONE MET NIET VERSTREKEN VERKAVEL1NGSVERGUNNING  

Deze zone bevat de percelen waarvoor er een geldige verkavelingsvergunning bestaat. De 
voorschriften voor die verkavelingsvergunningen zijn van toepassing in het kader van het on-
derhavige BBP. 
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ART1CLE B.VI UITRUISTINGS- OF WOONGEBIED 

Deze zone is ofwel hestemd voor de installatie van een technische voorziening die voor de 
woningen niet schadelijk is ofwel voor huisvesting. in ieder geval zijn de voorschriften voor 
"woonzone van het type 13"3  van toepassing in de "zone voor voorzieningen of voor huisves-
ting". ln de in artikel A.VI. opgenomen tabel van de onderhavige voorschriften worden de be-
bouwbare opperv(akten aangegeven. 

ARTICLE B.VII GEBIED VOOR PARK 

Deze zone is bestemd voor openbare groene ruimten met een recreatieve functie en voor 
speelpleinen. Er worden twee voetgangersverbindingen ingericht : 
a) Tussen de wegeniszone en het Zoniènwoud, 
b) Tussen de wegeniszone en het Dewandreplein. 

ARTICLE B.VHI WEGENISZONE 

Deze zone is bestemd voor de openbare wegen van het "traditionele" type. 

ARTICLE B.1X PLAATSELIJK WEGEN GEBIED 

Deze zone is bestemd voor de wegen. 

ilr 	ARTICLE B.X VOETGANGERSWEGEN GEB1ED 

Deze zone is bestemd voor het verkeer van voetgangers en fietsers voor zover het relief het 
toetaat. De inrichtingen zijn voorzien van openbare verlichting. -  

ARTICLE B.XI GEBIED VOOR TUIN  

Article B.XI.1 Bestemming 

Deze zone is bestemd voor de aanieg van tuinen, ondergrondse garages en binnenplaatsen 
met een kleine opperviakte. 

111 Article B.Xl.2 Inrichting 

L Tuinhuisjes 
De bouw van tuinhuisjes of bijgebouwen voor gereedschap mag worden toegestaan voor zo-
ver de volgende voorschriften worden nageleefd : 

11? 	
a) Maximum bebouwde opperviakte : 6m 2  ; 
b) Maximumhoogte : 2,25 m ; 
c) Afstand ten opzichte van : • 	de mandelige grenzen minimaal 2m., behalve bij toestemming van de buren ; 

3 Behalve de bestemming in geval van voorzieningen  
AGORA n.v. — Gemeente Sint-Pieters-Woluwe 
BBP XV/4 "Wittevrouwenlaan" Ontwerp-plan 	 15/06/99 - 004ppirapinl.doc 



de achterkant van het hoofdbouwwerk : minimaal 10 m. ; 
d) Materiaal : hout (bijvoorbeeld een geprefebriceerd chalet) behanderd met een natureltint 
om zo de esthetische vormgeing van het geheel te behouden 
e) Aantal : één per eigendom. 

2. Zwernbaden 
Niet overdekte zwembaden zijn toegelaten op de volgende voorwaarden : 
a) De.oppervlakte van het waterviak bedraagt niet meer dan 50 vierkante meter ; 
b) Ze liggen meer dan 3 meter van iedere eigendomsgrens. 

3. Sportterreinen 
Met overdekte sportterreinen zijn toegelaten op de volgende voorwaarden : 
a) Ze liggen op een afstand van meer dan 3 meter van iedere eigendomsgrens ; 
b) Ze hebben afmetingen van minder dan 45.00 meter x 25.00 meter. 

1111 
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Article B.X1.5 Loggia en terras in laterale zone en zone achteraan  

a) Breedte : 2/3 van de breedte van de gevel ; 
b) Maximumdiepte : 30 cm. behalve terras aan de achtergevei ; 

1111  

c) Minimumafstand ten opzichte van de mandelige as : naleven van burgerlijk wetboek. 
d) Betonbiokken zijn toegestaan en meten maximaal 1,5 meter.  
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4. Bouwwerken onder de grond 
Bui de inplanting van bouwwerken onder de grond worden de volgende principes nageleefd : 
a) Ze worden siechts toegestaan om te voldoen aan de criteria die worden opgelegd in 
"Woonzones van het type A" ; 
b) De bouwwerken mogen niet worden opgetrokken op minder dan 6 meter van de rooilijn ; 
c) De bouwwerken mogen niet worden opgetrokken op minder dan 3 meter van een mande-
lige grens ; 
d) De bouwwerken mogen de aanleg van tuinen en de inrichting van de zones waaronder ze 
liggen niet in het gedrang brengen. Ze worden over een dikte van minstens 50 cm., afwate-
ring niet inbegrepen, bedekt met bouwgrond, om zo te zorgen voor een perfecte integratie in 
de zone. 

Article B.X1.3 Wifziging van het reliêf 

Bij wijzigingen aan het relie die het gevolg zijn van de inrichting van deze zone moet reke-
ning gehouden worden met de volgende bepalingen 
a) Voet (of top ais het een uitgraving betreft) van de taluds op 50 cm. van de voet vap de 
mandelige grenzen 
b) De heiling van de taluds mag niet meer zijn dan 8/4 (rnaximaal 2T op het hotizontaal 
vlak); 
c) Steunmuurtjes : maximaal 1 m. hoog en op minimaal 50 cm. van de mandelige grenzen 
(de muurtjes aan de rand van de uitgravingen die werden uitgevoerd voor binnenplaatsen 
waarop gemanoeuvreerd wordt mogen hoger zijn). 
d) Hoogte van de taiuds : maximaal 1 m_ Als er voor de goede inrichting van de zone enkele 
taluds achter elkaar nodig zijn, moeten er terassen van rninstens 1 m. breed tussen die taluds 
aangelegd worden. 

Article B.X1.4 Omheiningen 

Toegestane omheiningen zijn gespannen ijzerdraad of rastetwerk op iizeren of houten paal-
tjes en groene heggen, allemaal met een hoogte van maximaal 1,50 meter ten opzichte van 
het (natuurtijke of met toestemming van de buur gewijzigde) niveau van de grond. 



ARTICLE B.XH VOORTUINGEBIED 

Article B.Xl1.1 Bestemming en inrichting 

Deze zone is gereserveerd voor als volgt ingerichte tuintjes 
a) Aanp1antingen : een derde van de opperviakte van de achteruitbouwzone wordt beplant. 
De beplanting mag niet hoger zijn dan 80 cm. 
b) De tuintjes worden bij voorkeur aangelegd op hetzelfde niveau als dat van de stoep of bij 
gebrek hieraan van de weg,behalve bij een groter niveauverschil. 
c) Dolomiet of grind vaor de niet beplante delen is uitgesloten. 

Article B.XII.2 Toegang tot de garages 

De toegangshellingen tot de garages mogen geen helling hebben van meer dan 15%. Er is 
voor de garages per gebouw slechts één toegangsweg aan de straat van maximaal 4m. breed 
toegestaan. De toegangswegen tot verschillende gebouwen mogen geroepeerd worden. 

Article B.XII.3 Uitsprongen 

a) maximum breedte : 213 van de breedte van de gevel ; 
b) maximum uitsprong : 60 cm ; 
c) minimum afstand ten opzichte van de mandelige assen : 60 cm. 

ARTICLE B.XIII BUFFERZONE 

Deze zone is bestemd voor de inricting van tuinen alsook voor de installatie van een ge-
luidwerend systeem. 

-ardreeleor******* 
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