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RUP DIEPENBROEK WETTEREN

GEMEENTE WETTEREN

PROVINCI E OOST-VLAANDEREN

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN WETTEREN DIEPENBROEK
Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecbordinee rd op 22 oktober 1 996, gewijzigd bij decreet van 1 9 december 1 998 houdende de
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, bij decreetvan 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en bij decreet van 26 april 2000.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSGHRIFTEN
Opgesteld door TECHNUM N.V.
Afdeling Ruimtelijke Planning
Leiepark 18 - 9051 Gent
Gent, 15 september 2004
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Leeswijzer
leder artikel bestaat uit een doelstelling en de eigenlijke voorschriften, eventueel aangevuld
met een schema. Enkel de voorschriften hebben verordende kracht. De doelstellingen en het
schema zijn een verduidelijking van de verordenende bepalingen.
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A

lgemene voorsch riften

ONTWIKKELING

Art 1 Woningdichtheid
Doelstelling:
Het woongebied in Diepenbroek dient de woonkern van Wetteren te versterken en zal
(vermoedelijk) binnen de afbakening van stedelijk gebied vallen. Daarom moet de
woningdichtheid hoog zijn: min. 25won/ha. Deze dichtheid is een gemiddelde en is bij
voorkeur niet uniform in ieder plandeel.

Het minimale aantal wooneenheden zonder de nabestemmingen is 353. Per zone is dit
- zone voor wonen flexibele velden : minimum 214 (105 + 109) wooneenheden,
- zone voor wonen Massemsesteenweg A : minimum 5 wooneenheden
- zone voorwonen Massemsesteenweg B : minimum 2 wooneenheden
- zone voor wonen speelveld : minimum 30 wooneenheden
- zone voor wonen grove korrel : minimum 66 wooneenheden
- zone voor wonen zicht op ruigte : minimum 36 wooneenheden

:

Bij realisatie van de nabestemming is het minimale aantal woongelegenheden 361. De
nabestemming zone voor wonen grove korrel omvat minimum 8 woongelegenheden.
lndien er meei dan het minimale aantal woongelegenheden in een bepaalde zone gecreëerd
worden mogen deze in een later te ontwikkelen zone in mindering gebracht worden.
Minimum 50 wooneenheden zijn sociale huur- en/of koopwoningen en/of sociale kavels. Deze
worden verspreid over het terrein.
Er dienen initiatieven genomen te worden om op een rechtstreekse (sociale
bouwmaatschappü) olonrechtstreekse (PPS, CPO-procedure) manier aan deze eis te
voldoen. lndien dii 5 jaar na de goedkeuring van het RUP niet realiseerbaar blijkt vervalt deze
eis.
De op plan aangeduide zone 'mindervaliden huisvesting' wordt gereserveerd voor minimum
20 gelijkvloerse wooneenheden voor mindervaliden. lndien 5 jaar na de goedkeuring van het
RUÞ nog geen concrete plannen zijn voor de ontwikkeling of de verdere ontwikkeling van de
mindervaliden huisvesting vervalt deze eis.
Het exacte aantal woongelegenheden en sociale
vastgelégo in oe
verkavelingplannen. Elke verkavelingaanvraag dient
vergezeld te zijn van een inrichtingsstudie. De
inrichtingsstudie is een informatief document voor
de vergunninglenende overheid met het oog op het
beoordelen van de verkavelingaanvraag in het licht
van de goede ruimtelijke ordening en van de
stedenbouwkundige voorschriften en doelstellingen
van het RUP Diepenbroek. De inrichtingsstudie
geeft een voorstel voor de verdere ordening van de
volledige zone, of, bij de zone voor wonen flexibele
velden, van een volledige strook, en levert tevens
een overzicht van het aantal woongelegenheden.
Daarbij wordt rekening gehouden met de reeds
gerealiseerde elementen in het desbetreffende

@,ordt

deelgebied.
Het bestaande verkavelingplan V658 wordt nietig
verklaard.
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Art 2 Fasering
Doelstelling

:

De beste volgorde van de ontwikkeling van het terrein houdt rekening met 3 elementen:
-omwille van de ruimtelijke samenhang start de ontwikkeling best vanaf de kern

-in elke ontwikkelingsfase is een gedifferentieerd aanbod van woontypes beschikbaar
- het afwateringssysteem voor hemelwater groeit mee met de wijk

Eerst wordt deel 1 ontwikkeld. Deel 1 omvat :
de zone voor speelveld;
het noordelijk deel van de zone voor wonen flexibele velden;
de zone voor wonen Massemsesteenweg A;
de zone voor wonen Massemsesteenweg B;
de zone voor wonen speelveld;
de twee noordelijke ontsluitingswegen, aansluitend op de Massemsesteenweg en de

-

-

Oordegemsesteenweg;
het hemelwaterafvoersysteem : de buffervijvers nodig voor de opvang van
hemelwater van deze zone, hun overloop en een - al dan niet tijdel¡ke - verbinding
met deze vijvers;
de verbindingen voor langzaam verkeer tussen de Diepenbroekstraat en de Zuidlaan
: naast de verbindingen in deel 1 wordt er ook een - al dan niet tijdelijke verharding voorzien door deel 2 en 3.

Deel2 omvat het zuidelijk deel van de zone voor wonen flexibele velden en de meest
zuidelijk gesitueerde ontsluitingsweg, aansluitend op de Diepenbroekstraat. Deel 2 mag
aangevangen worden na een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen.

OaaiOi¡ dient de realisatiegraad van deel 1 (aanleg van de openbare ruimte, verkoop van
percelen, woningbouwprojecten), en van de overige woongebieden en
woonuitbreidingsgebieden in de gemeente in ovenrueging genomen te worden.

Deel 3 beslaat de zone voor ruigte, zone voor wonen grove korrel, de zone voor wonen zicht
op ruigte, de zuidelijke ontsluitingsweg en de zone voor bestaande woning. Deze fase mag
starten na aanvang van deel 1 , ongeacht de realisatiegraad van deel 1 of 2.
De sociale huur- of koopwoningen worden gelijkmatig verdeeld over de drie delen

fasering van de ontwikkeling
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Art 3 Reliëfrntijzigingen
Doelstelling

:

Omwille van de inpassing in de landschappelijke context wordt het bestaande relièf
herkenbaar in het ontwerp geïntegreerd.
Grote ophogingen zijn niet wenselijk omwille van hun negatieve invloed op het watersysteem

Reliefwijzigingen zijn toegestaan mits een maximale aansluiting op het bestaande reliëf
Gemiddeld mag het terrein niet verhoogd worden.
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BEHEER
Art 4 lntegraal waterbeheer
Doelstelling

:

- Duurzaam omgaan met water : scheiden van afval- en regenwater, hergebruik van

regenwater, infiltratie en buffering van regenwater'
-Wateroverlast beperken in de aangrenzende Roosbroekwijk

elk nieuw gebouw wordt een hemelwaterput voozien, waarop de volledige dakoppervlakte
aãngesloten is. Dakoppervlaktes van terrassen en groendaken vormen hierop een
uitzòndering. De hemelwaterput dient voorzien te zijn van een pompinstallatie met
aansluitingãn naar alle toiletten. Alle buitenkranen worden eveneens aangesloten op deze
pompinstallatie.
B'rj

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. De waterafuoer van de wegenis en de

overlopen van de hemelwaterputten worden aangesloten op een nieuw afwateringssysteem
voor hemelwater. De overlopen van de hemelwaterputten in de zone voor wonen
Massemsesteenweg A en de zone voor wonen Massemsesteenweg B vormen hierop een
uitzondering. Deze worden aangesloten op het bestaand afiruateringssysteem langsheen de
Massemseðteenweg. Er worden maatregelen genomen die vermijden dat verontreinigd
regenwater in het afwateringssysteem terechtkomt.
Dit nieuw afrrvateringssysteem voor hemelwater bestaat uit verschillende elementen : gesloten
buizen, buizen metlnfiltratiemogelijkheid, wadi's, andere infiltratie of bufferende
voorzieningen. Een añruateringssysteem volledig bestaand uit gesloten buizen is niet
toegelatenl Het afwateringssylteem voor hemelwater mondt uit in buffervijvers, gelegen in de
ronã uoor ruigte. De overloop van deze vijvers wordt voorzien op het bestaande bekenstelsel'
Het afwateringssysteem wordt gefaseerd aangelegd, afgestemd op de ontwikkeling van het
gebied. Het afr¡vaieringssysteem is altijd volledig voor het reeds ontwikkelde gebied.
De buffercapaciteit van de vijvers, wadi's en 4Oo/o van de geschatte buffercapaciteit van de
hemelwaterþutten dient samen voldoende te zijn om bij de tweejaarlijkse maximale regenbui
alle opgevangen en niet-geTnfiltreerde regenwater te herbergen. Dit wordt bij iedere
verkavélingaãnvraag aangetoond aan de hand van een simulatie, uitgevoerd volgens de
rich¡ijnen üan de coães ván de goede praktijk. De inrichtingsstudie, zoals beschreven in art 1,
dient als basis voor deze simulatie.
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VOORZIENINGEN
Art 5 Openbare voorzieningen
Doelstelling
-

:

Duuzame, minimaal hinderlijke en esthetische verantwoorde aanleg van de voorzieningen

- Evenwichtig aanbod van parkeermogelijkheden

Openbare voozieningen (elektriciteitskabines, glascontainers, telefooncellen,
straatverlichting, masten, ...) zijn toegelaten in het volledige plangebied. De openbare
verlichting worðt zo aangelegd dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel gegarandeerd wordt.
De aard van de verlichting sluit aan met de schaal van de aanleg van de publieke ruimtes.
Alle openbare voorzieningen worden geÏntegreerd in het openbaar domein. De vergunning
verlenende overheid bepaalt of iets al dan niet geÏntegreerd is.
De aan te leggen ondergrondse nutsleidingen (aardgas, elektriciteit, telefonie, kabel,...)
worden zoveel mogelijk gebundeld op een gemakkelijk bereikbare plaats. De aanleg van een
aardgasnet is verpÍicht. Het gebruik verwarmingsinstallaties die werken met stookolie is
verboden.
Per wooneenheid in het gebied zijn er minimum 1,5 parkeerplaatsen. lndien deze niet
voorzien zijn op het woonperceel worden ze aangelegd op het openbaar domein.
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Art 6 Private voorzieningen
Doelstelling

:

Duurzame, minimaal hinderlijke en esthetische verantwoorde aanleg van uiteenlopende
private voorzieningen (met bijzondere aandacht om duurzame voorzieningen niet te
ontmoedigen).

private voorzieningen zoals schotelantennes, airconditioning, ... zijn niet zichtbaar vanop het
openbaar domein.2e worden optimaalgeTntegreerd in de bouwvolumes en zijn nooit hoger
dan de maximaal toegelaten bouwhoogte.
panelen voor het opwekken van zonne-energie worden bevestigd op de gevels of op de
daken. Panelen die zichtbaar zijn vanop het openbaar domein zijn maximaal geÏntegreerd in
de architectuur van het gebouw. De vergunningverlenende overheid bepaalt of iets al dan niet
geïntegreerd is.
ledere wooneenheid dient te voldoen aan het maximaal isolatiepeil van 0.3 K-waarde. Deze
waarde wordt berekend volgens de norm NBN B 62-301 van het Belgisch lnstituut voor
normalisatie.
De ventilatie voldoet voor iedere woongelegenheid aan de ventilatienorm NBN D50-001 van

het Belgisch lnstituut voor Normalisatie.
Uithangborden mogen een oppervlakte hebben tot 2m2. Per handelszaak, bedrijf, ... is maar 1
uithangbord toegelãten. Ze mogen niet hoger zijn dan de gevels van het desbetreffende
gebouw. Lichtgevende uithangborden zijn niet toegelaten tenzij de noodzaak ervan kan
worden aangetoond. Reclame-inrichtingen zijn eveneens niet toegelaten. Deze bepalingen
inzake uithañgborden en reclame-inrichtingen zijn van toepassing op het volledig-e gebied,
uitgezonderd-in de zone voor wonen Massemsesteenweg. Daar gelden de bepalingen zoals
omschreven in het art 15, zone voor wonen Massemsesteenweg.
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Voorschriften met betrekking tot de zones
BEHOUD LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN

ArtT Zone voor eikendreef
Doelstelling

:

- lnstandhouding van de landschappelijke waarde van de bestaande eikendreef en

flankerende waterlopen.

- Behoud en mogelijkheid tot ontwikkeling van de ecologische waarde door bermbeheer en

oeverbeheer.

bestemming:
Eikendreef met een beperkte verkeersfunctie

morfologische bepalingen

:

De bestaãnde bomen dienen behouden te worden. Enkel normale onderhoudswerken zoals
snoeien zijn toegelaten. Bij ziekte of afsterven van een boom kan deze verwijderd worden
mits deze vervangen wordt door een nieuw exemplaar van dezelfde soort.
De flankerende grachten en de flankerende wallen dienen eveneens behouden te blijven, met
natuurlijke, onveiharde oevers. Bijkomende inbuizingen en/of oven¡velvingen zijn enkel
toegestaan om de verbinding met een pad voor langzaam verkeer te realiseren.
De toegestane verharding is beperkt tot de noodzakelijke wegenis.
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Art

I

Zone voor knotwilgenrij

Doelstelling:
- lnstandhouding van de landschappelijke waarde van de bestaande knotwilgenrij.
- Behoud en mogelijkheid tot ontwikkeling van de ecologische waarde door bermbeheer en

oeverbeheer.

bestemmingen
Knotwilgenrij

morfologische bepalingen

:

De bestaãnde knotwilgeñ dienen behouden te worden. Enkel normale onderhoudswerken
zoals snoeien zijn toegelaten. Bij ziekte of afsterven van een knotwilg kan deze verwijderd
worden mits deze vervangen wordt door een nieuwe knotwilg. Voor de aanleg van de
erfstraten mag maximum 1 knotwilg omgehakt worden, mits deze vervangen wordt door een

nieuwe knotwilg in deze zone.
De flankerende gracht wordt eveneens behouden, met natuurlijke, onverharde oevers.
Bijkomende inbuizingen en/of overuvelvingen zijn enkel toegestaan voor de aanleg van de
erfstraten.

Verhardingen zijn enkeltoegestaan om erfstraten te verbinden met de ontsluitingsweg.
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DRIE ONTSLUITINGSWEGEN

Art 9 Zone voor ontsluitingsweg
Doelstelling

:

De ontsluitingswegen vormen samen met de erfstraten de hoofdelementen van een leesbare
verkeersstruðtuurin de wijk. Ze verbinden de erfstraten met het omliggend wegennet. Ze
verzamelen het wijkverkeer en ontmoedigen doorgaand verkeer. Langs de ontsluitingswegen
toont zich de gevarieerde samenstelling van de wijk.

Bestemming

:

Ontsluitingsweg voor gemotoriseerd en langzaam verkeer

Morfologische bepalingen

:

De minimale uitrusiing vãn deze zone is een rijweg van 5,75m breedte, aan beide zijden
geflankeerd door een voetpad van minimum 1,5 m breedte. Voor de fietsers worden op de
iijweg fietssuggestiestroken voorzien. De aansluitingen op de bestaande wegen gebeuren op
e-en zo verkeersveilig mogelijke manier. Het kruispunt tussen de meest zuidelijke nieuwe
ontsluitingsweg en dè Diepenbroekstraat kan in functie van de verkeersveiligheid oostelijker

gesitueerd worden.
Er kunnen voozieningen getrotfen worden voor het beperken van de snelheid.
De flexibele grens laat bijkomende randinrichtingen toe zoals een bomenrij, een
parkeerhaveñ, carports, een verbrede berm. Per zijde worden minimum 2 bijkomende
randin richtingen gerealiseerd.
De voornaamste gebruikte verhardingsmaterialen zijn verschillend van de voornaamste
gebruikte verhardingsmaterialen van de erfstraten en de paden voor langzaam verkeer, zodat
er visueel een duidelijk onderscheid waarneembaar is.

1.5

m

voetpad

1m

fiets-

suggestiestrook

3.75m
njweg

1m
fiets.

1.5m

voetpad

suggestiestrook

minimale weguitrusting
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ERFSTRATEN

Art 10 Erfstraten
Doelstelling:
De eÉstraten vormen samen met de ontsluitingswegen de hoofdelementen van een leesbare
verkeersstructuur in de wijk. Ze geven toegang tot de afzonderlijke percelen en
wooneenhed en. Ze vormen een verbl'rjfsgebied waarin de verschillende verkeerssoorten
gemengd en ondergeschikt verlopen.
Erfstraten vormen samen met de percelen en wooneenheden aan weerszijden een ruimtelijk
samenhangend geheel met een kenmerkend eigen ruimtelijk karakter.

Bestemming

:

Ontsluiten van de woonPercelen

Morfologische bepalingen

;

De erfstraten hebben een minimumbreedte van 6m.
De erfstraten liggen loodrecht op de hoofdrichting van de ontsluitingswegen.
Asverschuivingen zijn toegelaten mits alle gedeelten van de erfstraat met een breedte van
min. 3 m overlãppen (zodat een recht doorgaande strook van min. 3 m overblijft). De exacte
ligging en het juiste aantalerfstraten is niet bepaald, maar is afhankelijk van de gebruikte
veiOtyÞes zoais beschreven in arl. 14. Een erfstraat mag nooit in het verlengde liggen van
een erfstraat aan de overzijde van de ontsluitingsweg.
Er kunnen voorzieningen getroffen worden voor het beperken van de snelheid'
De voornaamste gebruikte verhardingsmaterialen zijn verschillend van de voornaamste
gebruikte verhardingsmaterialen van de ontsluitingswegen en de paden voor langzaam
verkeer, zodat er visueel een duidelijk onderscheid waarneembaar is.

Bijkomende voorzieningen in de erfstraten worden opgelegd door de onderliggende zone,
beschreven in art. 14.

niet
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LANGZAAM VERKEERSVERBINDI NG

Art 11 Pad voor langzaam verkeer
Doelstelling

:

Vlotte, veilige en comfortabele verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen
Diepenbroek, de stadskern en de woonwijken zuidelijk gesitueerd van Diepenbroek.

Bestemming

:

Pad voor langzaam verkeer

Morfologische bepalingen

;

De verbiñding bestaat uit een ononderbroken pad met een minimumbreedte van 3m. Een pad
voor langzaam verkeer mag nooit in het verlengde liggen van een erfstraat indien ze door een

ontsluitingsweg van elkaar gescheiden worden.
De voornaamste gebruikte verhardingsmaterialen zijn verschillend van de voornaamste
gebruikte verhardingsmaterialen van de ontsluitingswegen en de erfstraten, zodat er visueel
een duidelijk onderscheid waarneembaar is. Bij de verhardingskeuze dient aandacht
geschonken te worden aan het comfortelement.

Openbare verlichting zorgt voor voldoende zichtbaarheid langs de paden.
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TWEE PUBLIEKE RUIMTEN

Aft 12Zone voor speelveld
Doelstelling

:

De publieke ruimte in Diepenbroek is niet versnipperd maar geconcentreerd in twee zones
O¡e'elt< op een eigen manier complementair zijn aan de buitenruimte op de individuele
percelen.

ilet speelveld is een vrijtoegankelijke multifunctionele ruimte die plaats kan bieden aan

activiieiten die vanwegé hun ruimtebehoefte niet kunnen plaatsvinden op de individuele
percelen (bvb. voetbal, een wijkfeest, ...)

Bestemming

:

plein, speelririmte, ontsluiting van de aanpalende tuinen en garages, toelevering aan winkels.

Morfologische bepalingen

;

De zuide'iijke begrenzing van deze zone is afhankelijk van de aangrenzende ontsluitingsweg.
De begrenzing vãn de ontsluitingsweg is immers flexibel; de op plan aangeduide grens is de
maximumgrens van de zone voor speelveld.

De zone voor speelveld bestaat uit een verharde ruimte, een onverharde ruimte en langzaam
verkeersverbindingen.
De verharde ruimte wordt ontworpen als een multifunctioneel plein, met twee verschillende
gebruiksruimtes : een ruimte toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en een speelruimte die
ñiet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer. De ruimte die toegankelijk voor
gemotoiseerd verkeer ontsluit de aangrenzende garages en winkelopslagruimten. Deze, .
iuimte is fysisch niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf de ontsluitingsweg. Het
aanleggen van parkeervoorzieningen is niet toegelaten.
De speelruimte en de ruimte toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer zijn onderling. duidelijk
afgeåcheiden. De speelruimte màg fysisch niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer
en de ruimte voor gemotoriseerd verkeer mag niet rechtstreeks toegankel'rjk zijn vanaf de
speelruimte.
De onverharde ruimte moet een aangesloten oppervlak zijn dat de volledige breedte tussen
de ontsluitingsweg en de RUP-grens beslaat en minimum 80m lang is.

Deze zone moet volledig toegankelijk zijn voor het publiek.
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Art 13 Zone voor ruigte
Doelstelling

:

De publieke ruimte rn Diepenbroek is niet versnipperd maar geconcentreerd in twee zones
die elk op een eigen manier complementair zijn aan de buitenruimte op de individuele
percelen.
'De

ruigte is een vrij toegankelijk parkgebied met een natuurlijke, ruige, drassige
verschì¡ningsvorm. De voorzieningen voor waterbuffering en/of infiltratie maken er deel van
uit en worden zo landschappelijk opgewaardeerd.

Bestemming:
Waterbuffering en/of -infiltratie

Morfologische bepalingen

;

De noordelijke begrenzing van deze zone is afhankelijk van de aangrenzende
ontsluitingsweg. De begrenzing van de ontsluitingsweg is immers flexibel; de op plan
aangeduide grens is de maximumgrens van de zone voor ruigte.

ln deze zone wordt regenwater uit het gehele gebied op een natuurlijke manier gebufferd
en/of geTnfiltreerd. Verschillende vijvers verzorgen de opvang van het regenwater.
Verharding in deze zone is enkel toegestaan voor het pad voor langzaam verkeer, en in de
overlappende zone voor wonen zicht op ruigte, conform de bepaling van deze zones.
Bebouwing is enkel toegestaan in de overlappende zone voor wonen zicht op ruigte, conform
de bepaling van deze zone.
De beplanting van deze zone is streekeigen en afgestemd op het vochtige biotoop. Ze wordt
ecologisch beheerd.
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INVULLING FLEX¡BELE VELDEN

Art 14 Zone voor wonen flexibele velden
Doelstelling

:

De inrichting van deze zone is tot op zekere hoogte flexibel zodat verschillende woontypes
naargelang de actuele marktvraag mogelijk zijn. Dit waarborgt daadwerkelijke ontwikkeling
van het gebied.
- Er wordf een zo groot mogelijke vrijheid voor de smaken en voorkeuren van de individuele
bouwheer geboden. Dit kan enkel binnen een duidelijke ruimtelijke structuur die de
woonkwaliteit waarborgt. Daarom worden zeer strikte randvoorwaarden m.b.t. de velden,
ontsluitingswegen en erfstraten opgelegd. Daarnaast mikken de opgelegde
randvoonvaarden op voldoende hoge woningdichtheid.
-

Bestemming

:

Hoofdbestemming wonen, wonen voor mindervaliden, nevenbestemmingen detailhandel,
diensten, horeca.
De op plan aangeduide zone'mindervaliden huisvesting'wordt gereserveerd voor minimum
20 gelijkvloerse wooneenheden voor mindervaliden. Andere bestemmingen, zoals gewone
woñingen, kunnen in deze gereserveerde zone pas gerealiseerd worden na of samen met de
woningen voor minder-validen. lndien 5 jaar na de goedkeuring van het RUP nog geen
concrete plannen zijn voor de ontwikkeling of de verdere ontwikkeling van de mindervaliden
huisvesting vervalt deze eis.

Morfologische bepalingen

;

De grens tussen deze zone en de zone voor ontsluitingsweg is flexibel : de op plan
aangeduide grens is de maximumgrens van de zone voor wonen flexibele velden.
Opdeling in velden
De bebouwing wordt georganiseerd in velden. Een veld bestaat uit twee bouwstroken en ligt
tussen twee erfstraten, of tussen een erfstraat en de Oordegemsesteenweg. De velden langs
de westelijke rand bestaan uit één bouwstrook.

Ontsluiting van de velden
De percelen grenzend aan de Oordegemsesteenweg dienen langs de daar ontsloten te
worden. Alle overige percelen dienen ontsloten te worden naar een erfstraat, met een
mogelijke tweede ontsluiting naar een interne
parkeervoorzien in g. I nterne verbindingen voor
gemotoriseerd verkeer die twee erfstraten met
elkaar verbinden zijn niet toegestaan.
Variatie in veldtypes
De inrichting van een veld en de

aangrenzende erfstraat wordt bepaald door
het veldtype. Het veldtype bestaat uit de
gekozen bebouwingstypologie en de daaraan
verbonden gekozen randvoorwaarden, Een
zelfde randvoon¡¡aarde mag maximaal
tweemaal voorkomen in combinatie met
dezelfde bebouwingstypologie en dezelfde
bebouwingstypologie mag nooit aan beide
zijden van een erfstraat voorkomen.
velden en bcuwstroken ten opzichte van elkaar en hun ontsluiting
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Veldtypes

Etf väiO kent slechts één veldtype. Het veldtype bestaat uit de gekozen bebouwingstypologie

en de daaraan verbonden gekozen randvoonruaarden. Dit gekozen veldtype wordt bepaald
door de eerste verkavelingvergunning.

De mogelijke bebouwingstypologieën zijn open, halfopen en gesloten bebouwing. Het is ook
toegelalen om bebouwiñgstypologieën te mengen met een regelmatige afwisselìng (vb open/
2xhãlfopen/open/2xhalfopen/ ,.. ) of een andere type op de veldhoofden. Daarbij worden dan
twee randvoorwaarden gekozen te worden verbonden aan één van de gebruikte types.
De ma¡male bouwhoogte bedraagt altijd 11m. Gevels zijn oñruel op de perceelsgrens
ingeplant ofwel op minimum 3m van de perceelsgrens. Tussen twee voorgevels is minimum 9
mãter afstand. Bebouwiln_ln n", verlengde van een ontsluitingsweg is niet toegestaan.

I ' i'
A.openbebouwing i li
perceelsopplrvtht<te
bebouwing bedraagt minimum 400m2. Maximum
bij
open
tie

35%

van de perceelsoppervlakte mag bebouwd worden.
De inrichting moet bovendien ook aan drie bijkomende randvoonryaarden uit de
onderstaande lijst voldoen,
a.ln beide aangrenzende erfstraten worden minimum 10 bomen aangeplant. De
minimale breedte van de erfstraat wordt 2m breder.
b.ln beide aangrenzende erfstraten wordt een wadi aangelegd. De minimale breedte
van de erfstraat wordt 2m breder.
c.Alle perceelsafsluitingen worden op de perceelsgrenzen uitgevoerd in een levende
haag met een gelijke hoogte tussen 1m en 1,80m. Het verkavelingplan bepaalt de
exacte hoogte, waarb'rj een onderscheid tussen de haaghoogtes op de voorste
perceelsgrens en deze op de overige perceelsgrenzen mogelijk is'
d. De noordelijke zijgevel wordt ingeplant op de laterale perceelsgrens. De
, perceelsoppervlakte mag dan kleiner zijn, namelijk minimaal 350m'z. De dakrand van
de noordelijk gevel is maximaal 7m hoog ten opzichte van het maaiveld.
e. Een andere rándvoorwaarde die de ruimtelijke samenhang of de woningdichtheid
bevordert en door de vergunningverlenende overheid goedgekeurd wordt.

,

_i

B. hatfopen bebouwing

ìi'

i '. -

De perceelsopperviakte'bi¡ halfopen bebouwing is minimum 250m2. Maximum 40o/o van
de perceelsoppervlakte mag bebouwd worden.
De inrichting moet bovendien ook aan twee bijkomende randvoonruaarden uit de
onderstaande lijst voldoen.
a.ln beide aangrenzende erfstraten worden minimum 10 bomen aangeplant. De
minimale breedte van de erfstraat wordt 2m breder.
b.ln beide aangrenzende erfstraten wordt een wadi aangelegd. De minlmale breedte
van de erfstraat wordt 2m breder.
c.Alle perceelsafsluitingen worden op de perceelsgrenzen uitgevoerd in een levende
haag met een gelijke hoogte tussen 1m en 'l ,80m. Het verkavelingplan bepaalt de
exacte hoogte, waarbij een onderscheid tussen de haaghoogtes op de voorste
perceelsgrens en deze op de overige perceelsgrenzen mogelijk is.
d. De perceelsafsluitingen op de rooilijn worden uitgevoerd in metselwerk met een
hoogte van 0,70m.
e. De bebouwing wordt gekoppeld op de achterste perceelsgrens in plaats van op de
laterale perceelsgrens.
f. Er wordt een gegroepeerde parkeervoorziening aangelegd waarbij er minimum
evenveel parkeerplaatsen zijn als wooneenheden.
g. Er wordt meer dan één woongelegenheid per perceel gecreëerd.
ñ. fen andere randvoon¡vaarde die de ruimtelijke samenhang of de woningdichtheid
bevordert en door de vergunningverlenende overheid goedgekeurd wordt.
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C. gesloten bebouwing

be perceelsoppervlakte bijgesloten bebouwing is minimum 150m'z. leder perceel beschikt
over minimum 50m2 tuinoppervlakte op maaiveldniveau. ln één bouwstrook zijn twee
onderbrekingen van de gesloten gebouwenrij toegelaten'
De inrichting moet bovendien ook aan twee bijkomende randvoorwaarden uit de
onderstaande lijst voldoen.
a. Er worden voortuinen voorzien met minimum 3m diepte waarbij de afsluitingen
uitgevoerd worden op de perceelsgrens in metselwerk of hekwerk met een gelijke
hoogte van minimum 50cm. Het verkavelingplan bepaalt de exacte hoogte.
b. De zijgevels en de achtergevel worden op de perceelsgrenzen opgetrokken'
c. Er wordt een gegroepeerde parkeervooziening aangelegd waarbij er minimum
evenveel parkeerplaatsen zijn als woongelegenheden.
d. Er worden individuele parkeervoorzieningen voozien aansluitend op de achterste
perceelsgrens die ontsloten worden door een interne parkeerstraat.
e. De dakvorm is hellend met de noklijn loodrecht op de erfstraat'
f. Er wordt meer dan één woongelegenheid per perceel gecreëerd'
g. Een andere randvoonruaarde die de ruimtelijke samenhang of de woningdichtheid
bevordert en door de vergunningverlenende overheid goedgekeurd wordt.

Garages en bijgebouwen zijn bij ieder veldtype toegelaten. De oppervlakte van de
bijgebouwen mag samen met de oppervlakte van het hoofdgebouw de maximaal bebouwbaar
oópervlakte of de minimale tuinoppervlakte van het veldtype niet overschrijden of in het
gedrang brengen.
De inplanting is vrij. De maximale bouwhoogte bedraagt 3m'
Op de bestaande tuinpercelen (bestaand bij goedkeuring van het RUP) die geÏntegreerd
worden in een woonveld zijn verbouwingen van de bestaande bijgebouwen niet gebonden
aan de voorschriften van het gekozen veldtype. Bij (her)verkaveling gelden de voorschriften
van het gekozen veldtype wel.
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INVULLING SPECIFIEKE VELDEN

Art 15 Zone voor wonen Massemsesteenweg A
Doelstelling

:

de Massemsesteenweg maken morfologisch geen deel uit van de
De percelen langs
-Diepenbroek.
Ze worden ontwikkeld in overeenstemming met het straatbeeld
ont*it¡eting op
van de Massemsesteenweg.

Bestemming:

Hoofdbestemmin g wonen, nevenbestemmingen detailhandel, diensten, horeca

Morfologische bepalingen

:

Verkaveling
De minimale perceelsbreedte bedraagt 10m, de maximale perceelsbreedte 25m. Het
minimum aantal woongelegenheden in deze zone bedraagt 5.
De perceelsafsluitingeñ zijñ levende hagen met een hoogte tussen 'lm en 1,80m op de
perceelsgrenzen.
Bebouwing
Het hoofdgebouw wordt opgericht binnen de uiterste bebouwingsgrens, met een minimale
afstand van drie meter ten ópzichte van de laterale perceelsgrens, of aan één zijde gekoppeld
'1m.
op de laterale perceelsgrens. De maximale bouwhoogte voor hoofdgebouwen is. 1
gehele
zone. De
de
in
B¡gebouwen tot een máximum oppervlakte van 15m2 zijn toegelaten
is
3m.
maximale bouwhoogte voor bijgebouwen
Publiciteit
Uithangborden zijn toegelaten, onder de volgende voonrvaarden :
- op de voôrgevãlvan het hoofdJbedrijfsgebouw, evenwijdig met de gevels onderde
vänsterdorþels van de 1"t" verdieping waarbij de maximumoppervlakte2 m'is, of,
indien de geveloppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt maximum '1110"'van de
geveloppervlakte
- ñaaks op het vlak van de voorgevel van het hoofd-/bedrijfsgebouw, onder de
dakrand; waarbij de maximumoppervlakte 35 dm2 bedraagt
Lichtgevende uithangborden zijn niet toegelaten tenzij de noodzaak ervan kan worden
aangetoond. Reclame-inrichtingen zijn niet toegelaten.
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Art 16 Zone voor wonen Massemsesteenweg
Doelstelling

B

:

de Massemsesteenweg maken morfologisch geen deel uit van de
De percelen langs
-Diepenbro
met het straatbeeld

ek. Ze worden ontwikkeld in overeenstemming
op
"ting
en de Zuidlaan.
Massemsesteenweg
van de

ont*it

t

Bestemming:

Hoofdbestemming wonen, lokale detailhandel, lokale diensten, Iokale horeca.

Morfologische bepalingen

:

Bebouwing
Het hoofdgebouw wordt opgericht binnen de uiterste bebouwingsgrens, met een minimale
afstand van drie meter ten opzichte van de laterale perceelsgrens, of gekoppeld op de
laterale perceelsgrens. De maximale bouwhoogte voor hoofdgebouwen is 1 1m.
Bijgeboúwen tot éen maximum oppervlakte van '15m2 z'rjn toegelaten in de gehele zone. De
maximale bouwhoogte voor bijgebouwen is 3m.
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Art 17 Zone voor wonen speelveld
Doelstelling:
Omdat de ruimtelijke randvoonruaarden in deze zone erg dwingend zijn, wordt er niet dezelfde
flexibiliteit nagestreefd als elders in Diepenbroek. Er wordt rekening gehouden met de
publieke betekenis van het speelveld en het pad naar de stadskern'

Bestemming

:

Hoofdbestemming wonen, nevenbestemming detailhandel, horeca en diensten

Morfologische bepalingen

;

Verkaveling
Deze zone bevat minimum 30 wooneenheden. Daar deze zone een zeer specifieke
ontwikkeling eist, dient bij de verkavelingaanvraag een inrichtingsplan gevoegd te worden. Dit
plan geeft de woonkwaliteit, de beoogde doelstellingen en de verhouding ten opzichte van de
onmiOOetti¡t<e omgeving weer.
van de verkavelingvergunning eR de 6tedenbeuwlrundige vergunning.

Minimum 50% van de zone dient als private en/of gemeenschappelijke tuin aangelegd te
worden.
Bebouwing
Het maximaal toegelaten aantal bouwvolumes is vier. De maximale bouwhoogte is 12m, de
dakvorm is vrij. Wooneenheden volledig in het dak zijn niet toegelaten. Alle wooneenheden
hebben een privaat terras.
Perceelsafsluitingen
De perceelsafsluitingen dienen opgericht te worden op de perceelsgrenzen in levende hagen,
of in metselwerk. De hoogte voor deze afsluitingen is minimum 1m en maximum 1,80m.
Parkeren
Per woongelegenheid wordt minimum één overdekte (garage
voorzien. Deze parkeerplaatsen ontsluiten op de erfstraat.
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Art 18 Zone voor wonen grove korrel
Doelstelling

:

ln deze zone wordt er gestreefd naar een geleidelijke overgang van het open landschap naar
de dichte bebouwing door een andere korrelgrootte van de bebouwing te hanteren. Er z¡n
minder maar grotere bouwvolumes voorzien, die meerdere wooneenheden omvatten. De
buitenruimte komt eveneens grootschaliger over.

Bestemming:
Hoofdbestemming wonen, nevenbestemming detailhandel, diensten en horeca.

Morfologische bepalingen

:

De noordelijke begrenzing van deze zone is afhankelijk van de aangrenzende
ontsluitingsweg. De begrenzing van de ontsluitingsweg is immers flexibel; de op plan
aangeduide grens is de maximumgrens van de zone voor wonen grove korrel.
Verkaveling
ln deze zone worden minimum 66 wooneenheden gerealiseerd. leder bouwvolume bevat
minimum 3 woongelegenheden. De minimale afstand tussen de verschillende bouwvolumes
bedraagt 20m. Bebouwing in het verlengde van een ontsluitingsweg is niet toegestaan.
Minstens 40 wooneenheden beschikken over een eigen tuin die aansluit op de wooneenheid.
Bebouwing
De bebouwde oppervlakte bedraagt per bouwvolume tussen 250m2 en 500m', de maximale
bouwhoogte 14m50.
De wooneenheden zonder tuin beschikken over een terras dat minimum 7m2 groot is met
minimum 2m breedte.
Voor de bestaande bebouwing zijn onderhouds- en instandhoudingswerken toegelaten.
Per tuin is één bijgebouw toegelaten met een maximum bebouwde oppervlakte van 15m2 per
gebouw en een maximumhoogte van 2,50m.
Garages of carports maken deel uit van het hoofdgebouw, of sluiten aan op het hoofdgebouw
tussen het hoofdgebouw en de wegenis. Per wooneenheid is minimum één overdekte
parkeerplaats voorzien.

Alle perceelsafsluitingen worden opgericht in levende hagen, met een hoogte tussen 1m en
1,80m.
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Art 19 Zone voor wonen met zicht op ruigte
Doelstelling

:

ln deze zone wordt de ruigte uitgespeeld als aantrekkelijke groene omgeving en uitzicht voor
woningen. Het publieke karakter en de vrije toegankelijkheid van de ruigte laten geen tuinen
toe.

Bestemming:

Hoofdbestemming wonen en openbaar groen, nevenbestemming detailhandel, horeca en
diensten.

Morfologische bepalingen

;

De noordelijke begrenzing van deze zone is afhankelijk van de aangrenzende
ontsluitingsweg. De begrenzing van de ontsluitingsweg is immers flexibel; de op plan
aangeduide grens is de maximumgrens voor de zone voor wonen met zicht op ruigte.
Verkaveling
ln deze zoñe worden minimum 3 bouwvolumes opgericht met een bebouwde oppervlakte van
minimum 250 m2 en maximum 350 m'z. De afstand tussen de gevels bedraagt minstens 20m.
Alle bouwvolumes samen moeten 36 wooneenheden bevatten.
Bebouwing
De maximàle bouwhoogte bedraagt 14m50. Het vloerpeil van de laagste bouwlaag met
wooneenheden moet minimum 1m50 boven het aangrenzende maaiveld gelegen zijn.
ledere wooneenheid is uitgerust met een terras met minimum 7m'oppervlakte, en een
minimumbreedte van 2m. Het terras mag afsluitbaar zrjn met doorzichtige panelen. ledere
woongelegenheid beschikt ook over minimum één parkeerplaats onder de laagste
woonverdieping.
Niet-bebouwde ruimte
De niet-bebouwde ruimte dient aangelegd te worden zoals beschreven in art 13, zone voor
ruigte, met een afwijking voor de verhardingen. Tussen ieder bouwvolume en de
ontsluitingsweg mogen er paden en parkeerplaatsen aangelegd worden, met een
maximumoppervtakie van 800m'z. Verhardingen tussen de bouwvolumes die uitsluitend
noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van het gebouw zijn eveneens toegelaten.
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Art 20 Zone voor bestaande woning
Doelstelling:
Behoud van de bestaande woning en tuin. Bij afbraak is het niet wenselijk dat er slechts één
woning opgetrokken wordt, vandaar een gedeeltelijke nabestemming in de zone voor wonen
grove korrel.

Bestemming:
Wonen, diensten en horeca.
Bij afbraak van de bestaande bebouwing gelden de nabestemmingen 'zone voor ruigte' en
'zone voorwonen grove korrel', zoals aangegeven op plan.

Morfologische bepalingen

;

Bebouwing
De bestaande gebouwen mogen verbouwd en uitgebreid worden met 50% van het bestaande
volume.

Natuurlijke elementen
Het bestaande grachtenstelsel (wallen), dat het perceel begrenst, dient in zijn natuurlijke staat
behouden te blijven, ook bij realisatie van de nabestemming.
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Art21 Zone voor recreatie
Doelstelling

:

Behoud van de bestaande jeugdlokalen, met alle ontwikkelingsmogelijkheden op het huidige
terrein.

Bestemming

:

Lokalen voor jeugdbewegingen

Morfologische bepalingen

;

Verkaveling
De zone bestaat uit één perceel. Er wordt een ontsluiting voorzien met minimaal 4m breedte
op de nabijgelegen erfstraat.

Bebouwing
Maximum 30 % van de zoneoppervlakte mag bebouwd zijn. De maximale bouwhoogte
bedraagt 11m.
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Terminologie
bijgebouw
bouwhoogte

bouwlaag

bouwstrook
carport
dakrand
detailhandel
diensten

gesloten bebouwing

Vrijstaande opgerichte gebouwen, bv. tuinbergingen,
duiventillen
Hoogte van een bouwwerk, d ie wordt gemeten vanaf het
grondpeil, bestaand maaiveld of voorliggende stoeP tot de nok
van het dak, of indien het een Plat dak betreft, tot de dakrand.
lndeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven
elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf het maaiveld.
- De 1" bouwlaag komt overeen met de gelijkvloerse

vertrekken.
- De 2" bouwlaag komt overeen met de vertrekken van de 1"
verdiepi ng, enz...
De hoogte van een bouwlaaq bedraagt 3 tot 4 m
Geheel van oebouwen die in ee n rii oooericht ziin.
Overdekte autoberoolaats met een lu ifelachtiqe constructie.
Bovenafiryerking van een gevel waar deze de dakvlakken snijdt
(deksteen, kroonliist. qoot, ...)
Bedrijvigheid waarbij goederen te koop worden aangeboden
voor eiqen gebruik
Bed rijvigheid waarbij diensten worden geleverd, waarbij dit
eerder in de zakelijke sfeer wo rdt gezien (banksector,
, adviesbureau, etc.)
Bebouwingsty pe waarbij de zijgevels van het gebouw op de
perceelsgrens gebouwd worden en waarbij de z ijgevelvoor
minimum 75% van de breedte aansluit op de aangrenzende
qebouwen.

perceelsbreedte
perceelsgrens
reclame-inrichting

Buitenmuur van een qebouw
Bebouwingstype waarbij één gevelvan het ge bouw op de
perceelsgrens gebouwd wordt en voor minimu m75o/o van de
oebouwen
breedte aansluit oo de aan
met andere gebouwen,
rgelijking
gebouw
in
ve
dat,
Deel van een
perceel
en dat zich
inneemt
een
van
grootste
oppervlakte
de
door zii n functie als dusdaniq manifesteert.
Verzamelnaam voor bedrijven of instellingen waar dranken en/of
etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waar
loqies worden verstrekt
Zijdelingse perceelsgrens, dus niet de grens van het perceel met
de voorliggende erfstraat, noch de grens van het perceel met het
achterligqend domein
Liin die qevormd wordt door het hoooste deel van het dak.
Bebouwingstype waarbij geen enkele gevelvan het
hoofdqebouw aa nsluit op de aa renzende hoofdqebouwen
De oemiddelde breedte van het perceel
van het oerceel. inclusief de rooiliin
De
Een drager van merknamen van producten die te kooP worden

uiterste bouwgrens

aa
De grens waarbinnen het

gevel
halfopen bebouwing

hoofdgebouw

horeca

laterale perceelsgrens

nok, noklijn

open bebouwing

uithangbord
veldtype

veld (ook woonveld)
wadi

dient opgetrokken te
worden.
Een drager die verwijst naar de ter plaatse u itgeoefende activiteit
en/ofde naam van het bedriif, de h andelszaak, ...
Bebouwingstypologie en randvoorwaarden die van toepassing
ziin op een veld
door vier straten bouwblok
ervlakte
oevers. De helling van de oevers is
gracht
met
natuu
Brede
kleiner dan 4 0'. Een wadi heeft een bufferende en infiltrerende
functie.
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