ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)
Stedenbouwkundige voorschriften Verkaveling Berkhoutsheide te
Gent van toepassing op lot 1 en lot 2.
1. Gebouw
1.1 Oppervlakte
Bebouwbare oppervlakte volgens verkavelingsplan.
Bouwdiepte is beperkt tot 15m, de bouwbreedte is per kavel HOB 6.00m.
Toelichting
De bouwvrije stroken dienen gerespecteerd.
Twee half-open bebouwingen past perfect in de omgeving.
1.2 Volume
Het bebouwbare oppervlakte gelijkvloers is per kavel 6m*15m.
Op de verdieping 6m* 12m
Twee bouwlagen met een hellend of plat dak zijn toegelaten.
Ook zijn drie bouwlagen afgewerkt met een plat dak toegelaten.
Toelichting
Verkavelingen moeten toekomstgericht zijn.
Drie bouwlagen is een manier waarop een compacte woningbouw gerealiseerd kan
worden.
1.3 Nokhoogte
De nokhoogte is beperkt tot 9 meter boven het maaiveld.
Bij drie bouwlagen is de nokhoogte gelijk aan de kroonlijsthoogte maar ook beperkt
tot 9 meter boven het maaiveld.
Toelichting
Nokhoogte van 9 meter boven het maaiveld is identiek aan de nokhoogte van
aanpalend gebouw.
Verkavelingen moeten namelijk toekomstgericht zijn.
Drie bouwlagen is een manier waarop een compacte woningbouw gerealiseerd kan
worden.
1.4 Kroonlijsthoogte
Bij twee bouwlagen is de kroonlijsthoogte beperkt tot 6 meter.
Bij drie bouwlagen met plat dak is de kroonlijsthoogte tot 9 meter toegelaten.

1.5 Dakuitvoering
Zowel plat als hellend dak zijn toegelaten.
1.6 Type gebouw
Op elke kavel wordt een eengezinswoning type half-open bebouwing voorzien.
Toelichting
De verkaveling heeft als doel het oprichten van 2 eengezinswoningen, type half-open
bebouwing.

1.7 Materiaalgebruik
De op te richten gevels zullen verwezenlijkt worden, zodanig dat het esthetisch uitzicht
overeenkomt met de omgeving met de omgeving en ze dienen opgericht te worden
in ruwe of te schilderen baksteen en/of betonmaterialen.
De bedaking zal bestaan uit natuurlijke leien, kunstleien in donkere kleur of pannen op
een hellend dak.
Toelichting
Er mogen geen felle kleuren gebruikt worden zodat de nieuwe woningen aansluiten
bij de bestaande woningen in de omgeving.
1.8 Inplanting
Zie plan verkaveling.
Maximaal bebouwbare oppervlakte is op het plan aangegeven.
1.10 Aantal bouwlagen
Twee bouwlagen met plat dak of hellend dak.
Drie bouwlagen met plat dak zijn ook toegelaten.
1.11 Ondergrond gedeelte
Twee bouwlagen met plat dak of hellend dak. Drie bouwlagen met plat dak zijn ook
toegelaten.

1.12 Uitbouw – veranda

de voorziene bouwzones

Enkel binnen het voorziene zones kunnen bijgebouwen geplaatst worden.
Tussen de bebouwing op lot 2 en grens met woning nr 6 kan mits akkoord van de
eigenaar van nr 6 eventueel een carport opgetrokken worden.
Dit waar op het plan de autostaanplaats voor lot 2 voorzien is.

1.13 Terrassen
Terrassen mogen aangelegd worden onmiddellijk aansluitend aan het hoofdvolume.
Ze dienen aangelegd in waterdoorlaatbare materialen en hebben per kavel een
maximale oppervlakte van 20m².

1.14 Oversteek tov het grondvlak
De gewone oversteek van een dakrand is toegelaten.

1.15 Regenwaterput
Beide loten dienen te worden voorzien van een regenwaterput met een minimale
capaciteit van 5000 liter

2 Vrijstaande handelingen in de tuinzones

2.1 Voortuinstrook
2.1.1 Verharding

Alle verhardingen moeten

De oprit mag aangelegd worden met waterdoorlatende materialen;
Maximaal 30% van de voortuinzone mag verhard aangelegd worden.
De rest dient een groen karakter te hebben.
Op lot 1 dient in de voortuinstrook een hoogstammige boom van
voldoende omvang te worden aangeplant.
2.1.2 Groenaanleg
In de voortuinstrook wordt als begroeiing gras of sierstruiken voorzien.
De hoogte van de struiken is beperkt tot 2.00m. Sierbomen zijn toegelaten.
Op lot 1 dient een hoogstammige boom in de voortuinstrook te worden
aangeplant.
2.1.3 Constructies
In de voortuinstrook worden geen constructies toegelaten

2.2 Zijtuinstrook
2.2.1 Verharding
Geen verharding toegelaten in de zijtuinstroken.
Enkel op de autostaanplaats van LOT 2 kan gewerkt worden met een
verharding met waterdoorlatende materialen.
2.2.2 Groenaanleg
De zijtuinstrook dient groen aangelegd te worden
2.2.3 Constructies

constructies

Geen verharding toegelaten in de zijtuinstroken
Enkel waar de autostaanplaats van lot 2 voorzien is, kan mits akkoord van de
aanpaler een carport opgericht worden.

Bij lot 1 is enkel de aanleg van volgende waterdoorlatende verharding toegelaten:
- een autostaanplaats binnen de groene arcering voor 'parkeerplaats';
- een rechtstreeks pad tot de voordeur van maximaal 1,50 m breed vanaf de autostaanplaats.
Bij lot 2 is enkel de aanleg van volgende waterdoorlatende verharding toegelaten:
- een rechtstreekse oprit van maximaal 3 m breed tot de autostaanplaats in de zijtuin;
- een rechtstreekse oprit van maximaal 2,50 m breed tot de autostaanplaats bij lot 2.
- een rechtstreeks pad tot de voordeur van maximaal 1,50 m breed vanaf de oprit of de autostaanplaats.
- de verhardingen in functie van de bereikbaarheid van de autostaanplaatsen moeten zo minimaal mogelijk uitgevoerd worden (bijvoorbeeld in
de vorm van een karrenspoor).
Voor het overige moet de voortuinstrook van beide loten groen en onverhard aangelegd wordt.

2.3 Achtertuinstrook
2.3.1 Verharding
Behalve het terras van maximaal 20m² zal de achtertuinzone groen en
onverhard aangelegd worden.
2.3.2 Groenaanleg
De achtertuinzone wordt hoofdzakelijk groen aangelegd.
2.3.3 Constructies
Enkel een tuinhuis kan in de achtertuin met 1 bouwlaag opgericht worden als
bijgebouw.
De oppervlakte is beperkt tot 12m² en ze worden opgericht op minimaal 1
meter van de perceelsgrens of gekoppeld tussen lot 1 en lot 2

Het oprichten van bijgebouwen met als functie het stallen van wagen (bijvoorbeeld een carport
of een garage) is verboden.

2.4 Afsluitingen op de perceelsgrens
2.4.1 Afsluitingen

De afsluiting der tuinen zal bestaan uit een levende haag of draadafsluiting
met betonplaten. De levende haag mag eventueel versterkt worden met
paaltjes en draad.
2.1.2 Uitvoering
De afsluitingen zullen geplaatst worden op de scheiding.

2.5 Niveauverschillen
Het niveauverschil tussen de loten uit de verkavelingsaanvraag en de aanpalende percelen
en het openbaar domein moet op eigen terrein van lot 1 en lot 2 opgelost worden. Het
niveauverschil mag in geen geval voor wateroverlast bij de aanpalende zorgen. Er moet
voldoende onbebouwde ruimte vrij blijven om infiltratie op eigen terrein mogelijk te maken
zonder wateroverlast te veroorzaken bij de buren. Bovendien mag de bestaande natuurlijke
afvoer van regenwater van de aanpalende percelen niet gehinderd worden.
Toelichtend: het niveauverschil moet op zekere afstand van de perceelsgrens op het niveau
van de buren worden gebracht zodat infiltratie van hemelwater op het eigen terrein
mogelijk is.

