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DEEL 1: VISIE - TOEPASSINGSGEBIED

Mechelen is de vijfde stad van Vlaanderen, centraal in de Vlaamse ruit. De komende jaren zal Mechelen 
groeien. Het zal ook een atypische stad worden, want meer dan de vergrijzing wordt de enorme toename 
van jonge kinderen de belangrijkste demografische uitdaging.

Het bestuur en het personeel werken aan de verdere uitbouw van Mechelen als een hartelijke, 
verrassende en dynamische stad waar iedereen zich thuis voelt.
De historische, economische en culturele troeven vormen de fundamenten van een inspirerende, 
solidaire en duurzame leefomgeving.

Niet alleen een aantal belangrijke en noodzakelijke projecten voor de hele stad, maar ook elke wijk, 
elke buurt en elke straat verdienen aandacht en zorg. Mechelen wil aantrekkelijk blijven voor jonge 
gezinnen. Daarom moet denser bouwen verzoend worden met de woonbehoeften van mensen met 
kinderen. Nieuwe woonprojecten gaan waar nodig enkele bouwlagen hoger, maar leggen vooral de 
nadruk op grotere buitenruimte, veel groen en speelruimte, autoluwe omgeving met wagens waar 
mogelijk ondergronds en veilige fietspaden. Nieuwbouwprojecten moeten qua parkeerbehoeften 
zelfvoorzienend zijn. Ze moeten zo goed mogelijk aansluiten bij al wat bestaat. 
Projectontwikkelaars, private investeerders en gezinnen die een huis willen bouwen of renoveren zijn 
belangrijke bondgenoten in het realiseren van voldoende kwalitatief woonaanbod. 
Het is belangrijk om oog te hebben voor de economische dimensie van wooninvesteringen, zonder de 
visie op een goede ruimtelijke ordening los te laten. 
De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium dat wordt 
aangevuld met kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur.
De stad staat open voor nieuwe, gedurfde architectuur.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Gecoördineerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening –VCRO, 15 mei 2009 latere wijzigingen) vormt het uitgangspunt van deze verordening. Deze 
verordening is een aanvulling en verfijning van de principes en artikels uit de VCRO.
In deze stedelijke verordening worden onder andere normen opgelegd en hard gemaakt inzake 
woonkwaliteit, oppervlakte van woongelegenheden en beschikbaarheid van parkeerruimte voor auto’s 
en fietsen op privaat domein. 

Wie in de stad Mechelen wil bouwen of verbouwen en hiertoe een stedenbouwkundige vergunning 
aanvraagt, moet rekening houden met regels en bepalingen van uiteenlopende aard. 

In de eerste plaats dient elke vergunningsaanvraag te voldoen aan de van kracht zijnde bestemming- en/
of uitvoeringsplannen. Voor grote delen van het Mechels grondgebied zijn vandaag de dag bijzondere 
plannen van aanleg (BPA’s) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgemaakt waarin voor elk perceel 
de bestemming en inrichting worden vastgelegd. Voor gebieden waar géén BPA of RUP van toepassing 
is, bepaalt het gewestplan een algemene bestemming en worden een aantal vuistregels gehanteerd 
omtrent inplanting en bouwvolume.

Vergunningsaanvragen moeten niet alleen voldoen aan de bepalingen van bovenvermelde plannen, 
maar ook rekening houden met verschillende specifieke regels die in Mechelen van toepassing zijn. 

Voor de bouwheer en de architect is het niet altijd eenvoudig om na te gaan welke documenten 
allemaal geraadpleegd dienen te worden. De nieuwe bouwverordening voegt een aantal bestaande 
verordeningen, bouwregels en -normen samen. 
Dit nieuwe document wenst in de eerste plaats een overzichtelijk en makkelijk te consulteren document 
te zijn waarop de stad zich zal baseren bij het adviseren van stedenbouwkundige aanvragen. 
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Op basis van deze nieuwe bouwverordening, de bestaande BPA’s en RUP’s en de toekomstige RUP’s 
en verkavelingen moeten bouwheer, architect, ontwikkelaar, … zich een beeld kunnen vormen van de 
bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

De bouwverordening bevat voorschriften die van toepassing zijn op alle constructies en bouwwerken 
op het volledige grondgebied van de stad Mechelen. Voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning dienen de ingediende plannen aan deze voorschriften te voldoen. 

Het raadplegen van dit document is dus uitermate belangrijk voor iedereen met bouwplannen in 
Mechelen.

De voorschriften van deze stedenbouwkundige verordening moeten gezien worden samen met andere 
regelgeving. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar brandweervoorschriften, voorschriften 
betreffende toegankelijkheid, EPB-regelgeving, … 
Uiteraard dient naast de bovenvermelde BPA’s, RUP’s of andere stedenbouwkundige verordeningen 
ook rekening gehouden te worden met reglementen en normen die specifieke materies regelen. 
Het is daarom aangeraden om ook deze andere regelgeving steeds te raadplegen bij het opstellen 
van een bouwaanvraag. Deze complementariteit houdt onder meer in dat de voorschriften van deze 
stedenbouwkundige verordening alleen gelden voor zover ze niet strijdig zijn met provinciale en Vlaamse 
regelgeving of met de voorschriften van specifieke ruimtelijke plannen. 

De bepalingen van de bouwverordening zijn ondergeschikt aan deze uit het gewestplan, een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkaveling. In gebieden waar RUPS, BPA’ 
s of verkavelingsvoorschriften van kracht zijn, zijn de eventueel strijdige regels van de bouwverordening 
niet geldig. Daar waar bovenstaande plannen geen uitspraken doen over aangelegenheden behandeld 
in de bouwverordening, worden deze binnen de betreffende plannen aldus gehanteerd.

Er bestaan binnen de stad afzonderlijke verordeningen of reglementen waarmee rekening gehouden 
moet worden bij het opstellen van een stedenbouwkundige aanvraag:
- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geïntegreerd rioleringsbeleid
 (GR 28 januari 2004, Best. Dep. 26 februari 2004)
- Reglement voor de keuring van privéwaterafvoer (GR, 28 februari 2012)
- Bouwverordening op de publiciteit (GR, 7 oktober 1985)
- Stedenbouwkundige verordening inname openbaar domein binnenstad en
 stationsomgeving Mechelen (GR, 26 mei 2005)

In de volgende hoofdstukken worden de verordenende bepalingen steeds voorafgegaan door een 
toelichting die het regelgevend kader verduidelijkt. Daarnaast komen vetgemaakte woorden voor; dit 
wijst erop dat deze begrippen worden verklaard in de lijst van definities achteraan in de verordening.

De bouwverordening zal tussentijds geëvalueerd worden aan de hand van de gegeven adviezen voor 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en indien nodig zullen er aanpassingen aan gebeuren. 
Tevens kunnen, afhankelijk van nieuwe inzichten en beleidsdoelstellingen onderdelen toegevoegd 
worden aan de bouwverordening.



Deze brochure heeft een informeel karakter. Ze verhoogt de leesbaarheid van de verordening.

De integrale tekst van de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen,  zoals door de Bestendige 

Deputatie van de Provincie Antwerpen goedgekeurd op 2 april 2015 en dus van rechtswege van toepassing, 

vind je terug op www.mechelen.be/bouwen.
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artikel 1: Toepassingsgebied 
De verordening is van toepassing op het ganse grondgebied van de stad Mechelen.

Leeswijzer:
In wat volgt staan alle toelichtende, verduidelijkende teksten in schuin lettertype. Erna 
volgen de verordenende bepalingen waaraan moet voldaan worden. 
De woorden in vet hebben achteraan een definitie gekregen.
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DEEL 2: RUIMTELIJKE KWALITEIT

HOOFDSTUK 1 – Harmonie en draagkracht

TOELICHTING

Harmonie
Harmonie met de omgeving begint met voldoende kennis van de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten 
van de omgeving. Verschillende panden samen vormen een eenheid, een straatbeeld, een bouwblok of 
een typische wijk. Het is daarom essentieel om bij toevoegingen of wijzigingen aan bestaande gebouwen 
of bij nieuwbouw steeds de ruimere context van de werken te bekijken en de voorgestelde werken 
uit te voeren “in harmonie met de omgeving”. Met “harmonie met de omgeving” wordt bedoeld het 
samengaan van het gebouw met zijn omgeving. In gebieden waar de bebouwing een sterke samenhang 
vertoont, zal het over het algemeen wenselijk zijn om de schaal en de geleding van de bestaande 
bebouwing te volgen. Hiermee wordt niet bedoeld dat alle uiterlijke kenmerken zomaar gekopieerd 
moeten worden. Het gebouw moet dus niet uniform of eenvormig zijn met zijn omgeving maar wel een 
bewuste relatie aangaan met zijn omgeving. In sommige gevallen is het denkbaar dat ook een contrast 
of een interpretatie kan zorgen voor het goed samengaan van het gebouw met de omgeving, zeker 
wanneer dit de kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Daarom is het aangewezen om het gebouw 
in een ruimer gebied te zien omdat op die schaal de harmonie duidelijker merkbaar is. Dit ruimer gebied 
is het referentiebeeld om de harmonie aan te toetsen. Soms is het referentiebeeld een bouwblok of 
een wijk, andere keren is de straat zelf een uitstekend referentiebeeld om de harmonie te bepalen, 
maar meestal kijkt men naar de gebouwen langs dezelfde zijde van de straat als het gebouw waarvoor 
de bouwaanvraag wordt ingediend en dit van straathoek tot straathoek. Het gebouw wordt steeds 
bekeken vanuit een logisch geheel in de omgeving waar een harmonische samenhang merkbaar is. 
Harmonie is een interpretabel gegeven en elke aanvraag zal daarom apart beschouwd moeten worden. 

Draagkracht
Verwevenheid van functies is een essentieel kenmerk van een binnenstedelijk gebied. Een te grote 
mix van verschillende functies of een te grote concentratie van één bepaalde functie kan tevens voor 
conflicten en overlast zorgen. Ook is er een verschil tussen typologieën die niet via de functiebeperkingen 
kunnen opgevangen worden. De impact van een groot appartementsgebouw is bijvoorbeeld heel 
anders dan die van een rijhuis voor één gezin. Draagkracht heeft te maken met het perceel op zich 
maar tevens in strikte verhouding tot zijn omgeving. Draagkracht heeft te maken met enerzijds de korrel 
van het perceel versus zijn omgeving en anderzijds met bouwvolume, bouwprogramma, bouwfunctie, 
bouwfysische eigenschappen maar ook en vooral met de gevolgen die aan de werken verbonden zijn: 
geluids-, verkeers-, en visuele hinder, overlast door (on)gebruik, sociale inbedding, barrièrewerking, 
verschijningsvorm, type bebouwing, functiemenging, …
Daarom wordt de draagkracht van de omgeving getoetst bij elk voorstel van functie, typologie en schaal. 
De stad Mechelen zal, in overeenstemming met de artikels uit de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening), nagaan of de aard en grootte van de functie, de typologie en schaal van een project in 
overeenstemming zijn met de draagkracht van de onmiddellijke omgeving.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 2: Harmonie en draagkracht

§1: In een omgeving waar de bestaande bebouwing homogene kenmerken vertoont,
moeten de op te richten of de te verbouwen gebouwen zodanig worden ontworpen
dat ze in harmonie zijn met de kenmerken van de omgeving. De kenmerken van de
omgeving worden bepaald door het referentiebeeld.

§2: De aard en grootte van de functie, de typologie en schaal van een project dient in overeenstemming 
te zijn met de draagkracht van de onmiddellijke omgeving. 



12 | Stedenbouwkundige verordening | DEEL 2: ruimtelijke kwaliteit

HOOFDSTUK 2 – Cultuurhistorisch erfgoed

TOELICHTING

Algemeen
De stad Mechelen onderscheidt zich door een zeer goed bewaarde historische stadsstructuur en een 
gediversifieerd, authentiek bouwkundig patrimonium.
De bijna 400 beschermde monumenten en meer dan 15 beschermde stads- en dorpsgezichten zijn 
de markantste getuigen van tien eeuwen stadsgeschiedenis. Maar de stad Mechelen is meer dan de 
optelsom van haar beschermd erfgoed. De stad Mechelen biedt een rijke, uiterst gevarieerde staalkaart 
van waardevol, niet-beschermd bouwkundig erfgoed, al dan niet geïnventariseerd en juridisch 
vastgesteld. 

Het Mechels cultuurhistorisch bouwkundig erfgoed omvat:
1.  Het CHE-gebied volgens het Gewestplan, waarvoor conform artikel 6.1.2.3 van het K.B. van 28 december 

1972 houdende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen en de ontwerpgewestplannen 
de ordeningsmaatregelen rekening moeten houden met het behoud van de culturele, historische en/
of esthetische waarde van het gebied. Hierbij is het behoud van de historisch stedenbouwkundige 
karakteristieken, zoals historische footprint en bouwstructuren, belangrijk. 

2.  De beschermde monumenten, waarvoor de regelgevende bepalingen van het Vlaams Onroerend 
Erfgoeddecreet gelden inzake het exterieur en interieur.

3.  De beschermde stads- en dorpsgezichten, waarvoor naast de regelgevende bepalingen van het 
Vlaams Onroerend Erfgoeddecreet, welke enkel betrekking hebben op het zichtbare exterieur, 
en bijkomende zorg in acht genomen wordt voor het behoud van de waardevolle historische 
bouwstructuren en authentieke waardevolle interieurelementen. 

4.  Het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed, met name de ‘Vastgestelde Inventaris van het 
bouwkundig erfgoed’ en de ‘Stedelijke inventaris’ waarvoor:
- zorg in acht genomen wordt voor het behoud van de waardevolle historische bouwstructuren en 

authentieke waardevolle interieurelementen;
- extra zorgmaatregelen gelden voor de gevels omwille van hun bepalende invloed op het 

karakteristieke aanzicht/beeld van Mechelen.

De historische binnenstad en de dorpskern van Heffen hebben in hun totaliteit het statuut van CHE-
gebied.
Reeds van in 1976 werd deze gebieden opgenomen in het Gewestplan als ‘woongebied met culturele, 
historische en/of esthetische waarde’, waarin ‘elke wijziging dient uit te gaan van de wenselijkheid 
van behoud’. Deze erkenning is gebaseerd op ‘de graad van homogeniteit’ van het cultuurhistorische 
erfgoed en de behouden historische ‘stedelijke structuur’. De oude footprint van straten en pleinen, 
het stadsweefsel met overwegend kleine percelen en de veelal kleinschalige architectuur vormen een 
divers, maar samenhangend geheel. Aldus een historische binnenstad met nog goed gestructureerde 
schaal en maat: grote kerken en openbare gebouwen, omvangrijke kloosters en stadspaleizen (later 
dikwijls in gebruik genomen door scholen) en kleinere historische woonhuizen op goed geordende 
percelen. De fijnkorrelige basismodule is bepalend voor het karakter van een historische stad.
De historische gelaagdheid, die in belangrijke mate de waarde van de binnenstad uitmaakt, is een 
inspirerende troef en een uitdaging voor de hedendaagse architectuurpraktijk. 

Wenselijkheid van behoud
Binnen de stad Mechelen ontstond door de eeuwen heen een structuur van gebouwen en openbare 
ruimten die samen een geheel vormen. Elke toevoeging aan deze bestaande structuur, of wijziging ervan 
moet rekening houden met de waarde van het bestaande. Elke toevoeging of verbouwing/uitbreiding 
heeft mogelijk immers een grote impact op de beeldkwaliteit van straten, buurten en wijken in de 
toekomst. Bij het beoordelen van concrete aanvragen zal dan ook de wenselijkheid van het behoud van 
de bestaande waardevolle elementen als uitgangspunt genomen worden. 
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Aan de andere kant is het vanzelfsprekend dat panden zonder enige erfgoedwaarde kunnen vervangen 
worden door kwalitatief hoogwaardige architectuur, het erfgoed van de toekomst. Ook historische 
panden die geen begeleidende functie meer hebben gezien ze bij wijze van spreken ‘kapot’ verbouwd 
zijn, mogen vervangen worden door hedendaagse invullingen met een eigentijdse architectuur die deze 
rol van begeleidende functie wel kan ondersteunen of benadrukken met respect voor de omgeving. 
Dit dient perceelsmatig afgewogen te worden, met inachtname van de bestaande historisch culturele 
context en met inschatting van potenties. Deze trajecten lopen in nauw overleg met de bouwdienst en 
de dienst monumentenzorg van de stad.

Dossiersamenstelling
De verordening onderwerpt verbouwingen en nieuwbouwprojecten na sloop aan bijzondere 
voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zoals gezegd gericht op behoud, maar dat wil niet zeggen dat 
elke verandering in de omgeving per definitie wordt tegengehouden. Het is wel de bedoeling dat er in 
de CHE-gebieden extra voorzichtig wordt omgesprongen met het bouwkundig patrimonium. Eigentijdse 
en vernieuwende ingrepen zijn vanzelfsprekend mogelijk voor zover die de erkende erfgoedwaarde 
respecteren.

Uit een bouwvergunningsaanvraag die betrekking heeft op het Mechels Cultuurhistorisch Erfgoed moet 
daarom kunnen worden afgeleid waarom een gebouw of een gedeelte van een gebouw gewijzigd wordt, 
rekening houdend met de waarde van het gebouw. De beoordeling wordt gebaseerd op een beschrijving 
van het cultuurhistorisch profiel van de aanwezige historische bouwstructuren en -elementen. 
Het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed geeft een overzicht van de individuele gebouwen met 
erfgoedwaarde op het volledige Mechelse grondgebied. Hiertoe behoren onder meer de vele historische 
woonhuizen die een grote hergebruikwaarde hebben. Om dit kleine erfgoed te vrijwaren voor de 
komende generaties dient men bij de verbouwingen het behoud van de karakteristieke historische 
basisstructuur en van de erfgoedkenmerken na te streven.
Het is - op basis van de artikels uit de VCRO - de taak van de stad Mechelen om bij de beoordeling 
van vergunningsaanvragen onder andere rekening te houden met cultuurhistorische aspecten. De 
stad Mechelen zal deze beoordeling onder meer baseren op een beschrijving van de cultuurhistorisch 
eigenschappen van de aanwezige historische bouwstructuren en elementen.

Vergunningsplicht – meldingsplicht – vrijstelling van vergunningsplicht
De vraag of een project al dan niet vergunningsplichtig is, wordt ook binnen de stad Mechelen in principe 
beantwoord aan de hand van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Als algemeen uitgangspunt geldt dat werken slechts vergunningsplichtig zijn in zoverre zij als dusdanig 
aangeduid zijn in de VCRO. De VCRO bevat een limitatieve opsomming van de handelingen, werken 
en wijzigingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Dit artikel geldt uiteraard 
onverkort in de stad Mechelen. 

De VCRO voorziet daarnaast in een vervanging van de vergunningsplicht door een meldingsplicht. 
De werken die ingevolge dit artikel als meldingsplichtig aanzien dienen te worden, worden opgesomd 
enerzijds in de VCRO zelf (bv artikel 4.2.4. VCRO inzake zorgwonen) en anderzijds in het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ook deze bepalingen gelden in de stad Mechelen. 

Ten slotte voorziet de VCRO dat bepaalde werken, die in principe weliswaar vergunningsplichtig zijn, 
in bepaalde gevallen toch van deze vergunningsplicht vrijgesteld worden. Deze worden opgesomd in 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. Ook deze reglementering geldt in de stad Mechelen. 

In de VCRO wordt de mogelijkheid voorzien om het algemene Vlaamse Regime binnen bepaalde perken 
te verstrengen. In deze verordening wordt hiervan gebruik gemaakt voor een beperkt welomschreven 
aantal aanvragen: 
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Gevelwerken
Voor de panden die een cultuurhistorische waarde hebben voor de stad, gelden bijkomende regels 
wanneer het gaat over werken of handelingen aan deze panden. De gevels of geveldelen, zichtbaar 
van op het publieke domein, bepalen het gezicht en de appreciatie van de stad Mechelen als een 
kwaliteitsvolle woon-, werk- en toeristische verblijfsplaats met een sterke ‘persoonlijke’ identiteit. Het 
behoud van deze gevels en het zorgvuldig uitvoeren van gevelwerken en -wijzigingen is bijgevolg 
belangrijk. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 3: Dossiersamenstelling
Bij elke verbouwing in CHE-gebied, voor het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed en voor gebouwen 
en constructies die gelegen zijn in beschermde stads- en dorpszichten worden de historische, 
stedenbouwkundige, architecturale, bouwhistorische en/of esthetische waarden van alle aanwezige 
elementen afgetoetst in de beschrijvende nota bij de vergunningsaanvraag. 

De vergunningsaanvragen, bedoeld in dit artikel, dienen in de beschrijvende nota ter informatie een 
fotodossier en voldoende gegevens te bevatten over het cultuurhistorisch profiel van de aanwezige 
erfgoedelementen zodat de vergunningverlenende overheid deze kan afwegen. 

Artikel 4: meldingsplicht en vergunningsplicht
§1: Voor gebouwen gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, of die deel uitmaken van het 
geïnventariseerd bouwkundig erfgoed, wordt voor handelingen en wijzigingen zonder stabiliteitswerken 
en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken de vrijstelling 
vervangen door een meldingsplicht. 

§2: Voor gebouwen die gelegen zijn in CHE- gebied, in een beschermd stads- of dorpsgezicht of die deel 
uitmaken van het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed, wordt voor handelingen met stabiliteitswerken 
die uitgevoerd worden binnen in gebouwen de meldingsplicht vervangen door een vergunningsplicht. 

§3: Voor gebouwen die deel uitmaken van het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed, wordt een 
vergunningsplicht ingevoerd voor voorgevelwijzigingen zonder stabiliteitswerken, meer in het bijzonder 
het vervangen van buitenschrijnwerk en gevelafwerking. 

Artikel 5: Beoordelingsgronden vergunningsplichtige gevel- en dakwerken aan 
geïnventariseerd bouwkundig erfgoed en beschermd bouwkundig erfgoed
§1: Toepassingsgebied
Dit artikel is van toepassing op vergunningsaanvragen die betrekking hebben op vergunningsplichtige 
gevel- en dakwerken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed en beschermd bouwkundig erfgoed. 

§2: Algemene uitgangspunten
Het behoud, de instandhouding en het herstel van de basiskenmerken van de bestaande (historische) 
gevel en het dak staat voorop. Het oorspronkelijke gevelontwerp, de architecturale stijl waarin de gevel 
is opgebouwd, het historische geveltype waarin een gevel onder te brengen is en de bouwhistorische 
evolutie die de gevel heeft ondergaan, worden daarbij als maatstaf gehanteerd.

Bij de toepassing van het 1° lid wordt rekening gehouden met de constructieve en stilistische opbouw 
van de bestaande (historische) gevel wat betreft ordonnantie, ritme, verhoudingen, afwerking, reliëf…  
Het gaat hierbij onder meer om het materiaalgebruik (natuursteen, baksteen, hout, metaal…) en de 
combinaties en de variaties van de materialen, de wijze waarop de gevel is ingedeeld en afgewerkt met 
parement, gevelopeningen (vensters, deuren en poorten), plinten, trappen en dorpels, (cordon)lijsten, 
omlijstingen, de onderverdeling van het schrijnwerk. 
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In dezelfde zin wordt rekening gehouden met de visuele en de ruimtelijke verwevenheid van de gevel 
en het dak met het stedelijk gebied (bijvoorbeeld als onderdeel van eenheidsbebouwing of wijk) en de 
schakelfunctie die gevel en dak als begeleidingsarchitectuur vervult als onderdeel van de historische 
stad. 

§3: Constructieve gevelwerken en -wijzigingen
Constructieve gevelwerken en –wijzigingen kunnen slechts vergund worden in de mate zij afgestemd 
zijn op de karakteristieken van de gevel en de samenhang en de ritmiek in de straatwanden. Deze 
elementen dienen verduidelijkt te worden in de begeleidende nota bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning. 

§4: Gevelbekleding
Gevelwerken gaan steeds uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van de oorspronkelijke 
of historische gevelbekleding.

Het verwijderen en vervangen van de oorspronkelijke of historische gevelbekleding is slechts mogelijk 
indien:

- een gedetailleerde motivering van de onoverkomelijke gebreken van de historische 
gevelbekleding en het achterliggende metselwerk het verwijderen van de gevelbekleding 
rechtvaardigt;

- de gevelbekleding geen bouwhistorische waarde heeft. 

Het vervangen of heraanbrengen van gevelbekledingen gebeurt:
- naar bestaand model (inclusief details), indien de oorspronkelijke of historische gevelbekleding 

ter plaatse of in het gevelensemble nog aanwezig is
- naar historisch of gepast model, indien de oorspronkelijke of historische gevelbekleding niet 

meer aanwezig is.

Het is niet toegelaten om een gevel langs de buitenzijde te bekleden met een isolerende of andere 
bekleding, die ingrijpt op de architectuurhistorische typologie en de authentieke bouwdetails van de 
gevel zodat specifieke beeldbepalende erfgoedkenmerken en - elementen verloren zouden gaan. 

§5: Schrijnwerk 
Gevel- en dakwerken gaan uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van het oorspronkelijke 
of historische schrijnwerk.

Het verwijderen en vervangen van het oorspronkelijk of historisch schrijnwerk kan worden toegestaan 
wanneer een gedetailleerde motivering het verwijderen en het vervangen rechtvaardigt.
Het vervangen of vernieuwen van schrijnwerk gebeurt:

- naar bestaand model indien het oorspronkelijke of historische schrijnwerk in hout of metaal ter 
plaatse of in het gevelensemble aanwezig is;

- naar historisch of gepast model indien ter plaatse of in het gevelensemble geen vergelijkbaar 
schrijnwerk meer aanwezig is.

Bij het vervangen of vernieuwen van metalen schrijnwerk naar bestaand, historisch of gepast model 
wordt een wijziging van de metaalsoort toegestaan, indien het nieuwe schrijnwerk de indeling, 
dimensionering en profilering van het oorspronkelijke schrijnwerk herneemt/respecteert.
Volgende nieuwe elementen kunnen niet toegestaan worden omwille van hun impact op het authentieke 
uitzicht:

- het plaatsen van nieuwe voorzetrolluiken;
- het plaatsen van verluchtingsroosters die het aanzicht en de verhoudingen van het oorspronkelijke 

of historische schrijnwerk wijzigen.

Diverse maatregelen ter verbetering van isolatie en comfort zijn mogelijk, afhankelijk van het type 
schrijnwerk. De detaillering van deze maatregelen dient in de beschrijvende nota te worden toegelicht.
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§6: Glas in lood
Gevel- en dakwerken gaan uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van oorspronkelijk of 
historisch glas in lood. 

Het verwijderen en/of vervangen van het oorspronkelijke of historische glas in lood is mogelijk wanneer 
een gedetailleerde motivering het verwijderen en het vervangen rechtvaardigt.

Diverse maatregelen ter verbetering van isolatie en comfort zijn mogelijk, afhankelijk van het type 
beglazing.

§7: Winkelpuien
Gevel- en dakwerken gaan uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van het oorspronkelijke 
of historische winkelpuien.
Winkelpuien mogen niet ontsierd worden door verstorende nieuwe elementen zoals voorzetrolluiken.

§8: Sierelementen
Gevel- en dakwerken gaan uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van de oorspronkelijke 
of historische sierelementen.

Het verwijderen/vervangen van oorspronkelijke of historische sierelementen is mogelijk wanneer een 
gedetailleerde motivering het verwijderen rechtvaardigt.

Het vervangen of opnieuw aanbrengen van oorspronkelijke of historische sierelementen gebeurt: 
- naar bestaand model, indien het sierelement nog ter plaatse of in het gevelensemble aanwezig is;
- naar historisch of gepast model, indien het sierelement niet meer ter plaatse of in het 

gevelensemble aanwezig is.

§9: Bedaking 
Dakwerken gaan uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van de oorspronkelijke of 
historische bedaking, met inbegrip van dakkapellen, schoorstenen en andere dakdoorbrekingen.

Het wijzigen, vernieuwen of vervangen van de oorspronkelijke of historische bedaking is mogelijk 
wanneer:

- de dakvorm niet wijzigt;
- een gedetailleerde motivering het verwijderen en het vervangen rechtvaardigt.

Bedakingen worden vervangen naar bestaand, historisch of gepast model. 

Het beperkt ophogen van het huidige dakvlak, om dakisolatie te plaatsen, wordt slechts toegestaan 
wanneer deze ophoging niet (storend) merkbaar is van op het openbaar domein en geen afbreuk doet 
aan de waardevolle karakteristieken van de bedaking.

§10: Kleurstelling
Gevel- en dakwerken gaan uit van het behoud, de instandhouding en het herstel van de oorspronkelijke 
of historische kleurstelling.
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HOOFDSTUK 3 – UITERLIJKE KENMERKEN

Afdeling 1: Inplanting en hoogte van gebouwen

TOELICHTING

Vanuit het principe van de harmonie met het referentiebeeld kan er op een perceel even diep en hoog 
gebouwd worden als in de omgeving. Het basisvolume van een gebouw wordt dus bepaald door het 
referentiebeeld en versterkt mee het straatbeeld of het bouwblok. De inplanting van een gebouw 
heeft een belangrijke impact op de kwaliteit van de aangrenzende gebouwen en tuinen (bezonning en 
privacy). De inplanting van een gebouw wordt bijgevolg afgestemd op de inplanting van de naburige 
gebouwen. 

Men kan echter niet verwijzen naar naburige percelen die duidelijk niet gebouwd zijn volgens deze 
principes van harmonie. 

Belangrijker dan de afstand tot de perceelsgrens van bebouwing is de afstand tussen bestaande 
en nieuwe of de afstand tussen nieuwe volumes. Perceelsgrenzen kunnen te allen tijde aangepast 
worden, volumes niet. Uiteraard dient men de wetgeving van het burgerlijk wetboek in verband met 
lichten en zichten te respecteren. Dit geldt zowel voor wat betreft de zijdelingse als de achterliggende 
perceelsgrens. 

De hoogte van een gebouw heeft een belangrijke impact op de bezonning van de aanpalende tuinen 
(en/of leefruimtes). Bij het bepalen van de maximale bouwhoogte moet rekening gehouden worden met 
de impact op de bezonning van aanpalende tuinen (en/of leefruimtes).

Onderstaande voorschriften vormen de basis voor nieuwe of te verbouwen volumes, alsmede voor 
herbouw. Van onderstaande voorschriften kan desgevallend afgeweken worden op basis van artikel 
4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening of volgens de afwijking voorzien binnen het artikel 
zoals geformuleerd in deze verordening.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 6: Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte
Bij nieuwbouw, functiewijziging of herbouw moet de inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte in harmonie 
zijn met het referentiebeeld. Er kan niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwen die niet in 
harmonie zijn met het referentiebeeld, noch naar bouwmisdrijven.

Artikel 7: Hoogte en bouwlagen
§1: De hoogte en het aantal bouwlagen van een gebouw worden bepaald door het referentiebeeld en is 
afgestemd op de linker- of rechterbuur. 

§2: De nokhoogte van een gebouw:
- is maximaal 4,5 meter hoger dan de kroonlijst en
- is niet lager dan de nokhoogte van het laagste aanpalende gebouw en niet hoger dan de 

nokhoogte van het hoogste aanpalende gebouw.

§3: De kroonlijsthoogte van een gebouw:
- is niet lager dan de laagste aanpalende kroonlijst;
- is niet hoger dan de hoogste aanpalende kroonlijst.
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Afdeling 2: profielen en volume van gebouwen

TOELICHTING

Het moet mogelijk zijn om bestaande panden en woningen te optimaliseren of om nieuwe woningen 
te bouwen die voldoende nuttige oppervlakte hebben om grotere gezinnen comfortabel te kunnen 
huisvesten. 

Wat betreft de maximale bouwdiepte wordt gestreefd naar het op 1 lijn proberen te brengen van voor- 
en achtergevels. Het is van belang niet enkel de belendende gebouwen te bekijken maar tevens het 
gehele bouwblok en de relatie tot het binnengebied van het bouwblok.
 
Bij gesloten bebouwing geldt het bouwprofiel van maximaal 17 meter (bouwdiepte gelijkvloerse 
verdieping), 13 meter (bouwdiepte eerste  en tweede  verdieping), 9 meter (dakbasis) of dient aangesloten 
te worden bij bestaande vergunde profielen van de naburige gebouwen. 

Bij nieuwbouwwoningen waar er zich op de perceelsgrens geen bebouwing bevindt of woningen die 
in groep worden opgericht gaat de voorkeur uit naar een bouwprofiel van 15 meter op de gelijkvloerse 
en eerste verdieping en 9 meter op de dakverdieping (diepte deels teruggetrokken dakverdieping of 
dakbasis). Voor dit profiel wordt gekozen om trapvormen te vermijden die een negatieve invloed hebben 
op de belevingskwaliteit van de omgeving. Zo wordt een compacte vorm bekomen, wat positieve invloed 
heeft op het energetisch verbruiksniveau van de woning.

Voor halfopen en open bebouwing heeft volgend profiel de voorkeur:
- Voor de gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping geldt 15 meter bouwdiepte, met dien verstande 

dat gekeken dient te worden naar de aangrenzende bebouwing en de betreffende bouwdiepte(n). 
- De klassieke 17-13-9-meter dient vermeden te worden bij halfopen en open bebouwing.

De algemene tendens is de trapvorm in de mate van het mogelijk te weren uit de bebouwing, met 
inachtname van de plaatselijke context en de hieronder beschreven regels.
Omwille van enerzijds voldoende hoge woon- en werkruimten en anderzijds de bestaande omliggende 
gebouwen dient men bij nieuwbouw of herbouw de ritmering van de gevel over te nemen van de 
naastliggende panden. Hier wordt uitgegaan van de meest voorkomende. 

Verder worden er regels opgelegd voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen in gesloten, halfopen of 
open bebouwing. Het gaat daarbij onder meer om welke afstand men moet houden ten opzichte van 
bestaande bebouwing of perceelsgrenzen, minimale afmetingen van nieuwe gebouwen en zo meer. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 8: Profiel gesloten bebouwing
§1: In geval van nieuwbouw, herbouw of uitbreiding wordt de maximaal toegelaten bouwdiepte bepaald 
als volgt: 
Voor percelen die een diepte hebben van 27 meter of meer:

- Wanneer er bebouwing aanwezig is op minimaal een van beide perceelsgrenzen (die een 
bouwdiepte hebben van 17 meter op de gelijkvloerse verdieping, 13 meter op de verdieping(en) 
en 9 meter dakbasis) dan geldt voor:
• de gelijkvloerse verdieping: 17 meter voor zover er minstens 10 meter tuinzone overblijft;
• de verdiepingen: 13 meter;
• de dakverdieping:

- met plat dak: 50% teruggetrokken dakverdieping (dakbasis 9 meter); 
- met andere dakvorm: dakbasis 9 meter. 
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- Wanneer het bouwprofiel langs beide perceelsgrenzen verschillend is, wordt aangesloten bij één 
van beide voor wat betreft het hoofdgebouw.

-  Wanneer er geen bebouwing aanwezig is op de perceelsgrenzen dan geldt voor:
• de gelijkvloerse verdieping en de verdiepingen:  

- 15 meter voor zover er minstens 10 meter tuinzone overblijft;
• de dakverdieping:

- met plat dak: 50% teruggetrokken dakverdieping (dakbasis 9 meter);
- met andere dakvorm: dakbasis 9 meter.

Voor percelen die een diepte hebben kleiner dan 27 meter dient een minimale buitenruimte over te 
blijven van 8%. Deze buitenruimte dient te voldoen aan de eigenschappen zoals vermeld in artikel 28. 
De bouwdiepte op de gelijkvloerse en hogere verdiepingen dient geval per geval bekeken te worden en 
hier gelden de algemene beoordelingscriteria zoals voorzien in de Codex.

§2: Van de maximale bouwdiepte van de gelijkvloerse verdieping, en de overige verdiepingen (niet zijnde 
de dakverdieping) kan slechts worden afgeweken indien er tegelijkertijd aan volgende voorwaarden 
voldaan wordt:

- Minstens één van de aanpalende hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen heeft 
een grotere diepte op de betreffende verdiepingen;

- De kleinste afstand tussen het gebouw en de achterliggende bebouwing (gemeten op 
gelijkvloerse verdieping en ervan uitgaande dat deze tot 17 meter kunnen uitgebouwd worden) 
bedraagt minimum 20 meter. De aanvraag voorziet een trapsgewijze bebouwing waarbij aan één 
zijde aangesloten wordt op de bestaande diepere uitbouw en aan de andere zijde teruggegaan 
wordt naar 13 meter bouwdiepte (of de diepte van het aanpalende gebouw – in geval dit ook 
dieper dan 13 meter is). De ‘verspringing’ in bouwdiepte bevindt zich op minimaal 1,90 meter van 
het minst diep uitgebouwde gebouw. 

Artikel 9: Profiel halfopen en open bebouwing
§1: In geval van nieuwbouw, uitbreiding en/ of herbouw geldt voor halfopen en open bebouwing (inclusief 
verkavelingen, groepswoningbouw en meergezinswoningen) volgend bouwprofiel: 

- een bouwprofiel van 15-15-9-meter;
- een bouwprofiel van 15-15-meter en een teruggetrokken dakverdieping (50%) indien gebouwd 

wordt onder plat dak. 

§2: Wanneer zich op de gemeenschappelijke perceelsgrens reeds een hoofdzakelijk vergund of 
vergund geacht pand bevindt, kan het aangevraagde hierop aansluiten.

Artikel 10: Ritmering verdiepingshoogten
§1: Bij nieuwbouw, uitbreiding of herbouw is de ritmering van het aantal verdiepingen en de 
verdiepingshoogten in harmonie met het referentiebeeld. 
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Artikel 11: Afmetingen en afstanden
§1: Tussenafstand achtergevel-achtergevel:
In bouwblokken die gecreëerd worden door parallel aan een bestaande rij gebouwen een nieuwe rij 
gebouwen te bouwen, (‘rug aan rug’) moet een minimum afstand van 20 meter tussen de gelijkvloerse 
verdiepingen van beide rijen gebouwen gerespecteerd worden, er vanuit gaande dat de bestaande 
gebouwen op de gelijkvloerse verdieping tot maximum 17 meter diep kunnen uitgebouwd 
worden. 

§2: Gesloten bebouwing: 
- In geval van nieuwbouw of herbouw, hebben woningen een minimale breedte van 6 meter, tenzij 

het een restperceel betreft.
- Een gebouw wordt ingeplant op dezelfde bouwlijn als de bestaande aanpalende gebouwen.
- Indien de bouwlijn van linker- en rechter buurpand verschilt, dient het nieuwe gebouwprofiel 

volledig aan te sluiten bij het vergunde hoofdgebouw van een van de twee buurgebouwen.
- Indien er een rooilijn is, wordt ingeval van nieuwbouw of herbouw, achter de rooilijn gebouwd 

(ook als de bestaande bebouwing voorbij de rooilijn staat).
- Aan de straatzijde wordt over de volledige perceelsbreedte gebouwd.
- Aan de tuinzijde wordt ofwel over de volledige breedte, tot op maximaal de toegestane diepte 

gebouwd, ofwel tot op minimum 1,90 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen tot op de 
toegestane diepte.

§3: Halfopen bebouwing:
Nieuwbouw of herbouw van een pand in halfopen bebouwing is slechts mogelijk op volgende voorwaarden:

- Er is een minimale perceelsbreedte van 9 meter;
- Er is een minimale voorgevelbreedte van 6 meter;
- Er is een minimale zijtuinstrook 3 meter.

Het gebouw wordt met de voorgevel ingeplant op dezelfde bouwlijn als het aanpalende gebouw.
Indien er een rooilijn is, wordt in geval van nieuwbouw of herbouw achter de rooilijn gebouwd (ook als 
de bestaande bebouwing voorbij de rooilijn staat).
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§4: Open bebouwing:
De breedte van nieuwe kavels voor open bebouwing moet in harmonie zijn met de breedte van de 
bestaande percelen voor open bebouwing die voorkomen in de straat. 

Gebouwen worden ingeplant op tenminste 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen. 

De gebouwen worden ingeplant op minimaal 6 meter van de voorste perceelsgrens, tenzij dit ten opzichte 
van de gebouwen in de omgeving te afwijkend is of er een rooilijnplan bestaat voor de betreffende 
straat.

§5: Afwijking:
De vergunningverlenende overheid kan een afwijking verlenen van voormelde voorwaarden in artikel 10 
§1 tot en met 4. Deze gelden niet indien sprake is van een restperceel. 

Artikel 12: Opengaande delen van gebouwen
Opengaande delen van gebouwen gelegen aan de openbare weg mogen niet opendraaien op de 
openbare weg.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bestaande opengaande luiken die voorkomen op cultuurhistorisch 
bouwkundig erfgoed.
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Afdeling 3: daken

TOELICHTING

De dakvorm dient zich in te passen binnen de onmiddellijke en ruimere omgeving. In gebieden waar enkel 
een bepaalde dakvorm wordt gebruikt, dient bij nieuwbouw of herbouw dit daktype overgenomen te worden.
Daarnaast zijn er panden met een dusdanig architecturaal type dat hellende daken niet wenselijk zijn maar 
waar gedacht kan worden aan teruggetrokken dakvolume. 
Er worden voorschriften geformuleerd voor woningen in gesloten, halfopen en open bebouwing. Bij open 
bebouwing is de dakvorm bijvoorbeeld vrij te kiezen en kan het de bouwheer of ontwikkelaar aansporen 
tot zonnegeoriënteerde daken in functie van het benutten van zonne-energie. Wanneer men een dakvorm 
wenst die niet onder deze voorschriften valt, kan desgewenst, op grond van artikel 4.4.1 VCRO een afwijking 
worden gevraagd binnen de stedenbouwkundige aanvraag. Deze afwijking wordt dan beoordeeld binnen 
dit ingediende bouwdossier. 
Wanneer men niet wenst aan te sluiten bij de dakvorm van het naastgelegen pand, dient er op een 
architecturale wijze toch een degelijke overgang gemaakt te worden van het ene dak naar het andere. Vaak 
betreft het immers een wachtgevel die wanneer er niet wordt aangesloten, open blijft staan, onafgewerkt en 
die vaak minder zal presteren op bijvoorbeeld thermisch vlak.

Een dakkapel of dakvlakvensters kunnen een zolderverdieping licht en ruimte geven en daarmee 
mogelijkheden voor een extra kamer scheppen. Het plaatsen van dakvlakvensters is vrijgesteld van 
vergunning. Het plaatsen van een dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van de aanvrager en 
van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, 
worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld.

Voor de belevingswaarde van de straat en de sociale veiligheid van het publiek domein is het belangrijk dat 
er voldoende contact is tussen dat publiek en privaat domein. “Blinde vlekken” in de voorgevels (garages, 
allerlei installaties, …) moeten vermeden worden en er moet voldoende sociaal contact op de gelijkvloerse 
verdieping mogelijk zijn.
Zo gaat bijvoorbeeld het voorzien van brede garagepoorten ten koste van het woonklimaat (sociale controle, 
uitzicht van garagepoorten) en parkeergelegenheid in de straat.

Met het oog op het creëren van levendige straten is het belangrijk dat de gebouwen in de straat een 
levendige plint (gelijkvloerse niveau aan de straatzijde) hebben. Dit betekent dat er zich leef- of verblijfruimtes 
bevinden achter de voorgevel die toelaten dat er zowel van binnen naar buiten als omgekeerd sociaal 
contact mogelijk is.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 13: Eenheidsbebouwing – gesloten bebouwing
In straten of wijken met eenheidsbebouwing of in straten of wijken met een specifieke daktypologie van 
het hoofdgebouw, wordt de “meest voorkomende dakvorm” gevolgd.

Artikel 14: Afwezigheid eenheidsbebouwing – gesloten bebouwing
§1: In straten of wijken is de dakvorm vrij, maar: 

- het volume boven de kroonlijst bevindt zich binnen een zichtbelemmeringshoek van 45° gemeten 
vanaf de kroonlijst. De noklijn is parallel met de voorgevellijn;

- bij hellende daken wordt de dakhelling van het hoofdgebouw van één van de aanpalende 
gebouwen overgenomen.

§2: De gelijkvloerse verdieping van een gebouw dat aan de openbare weg of aan een voortuinstrook 
grenst, moet aan de straatzijde minstens één ruimte bevatten die bedoeld is voor het uitoefenen 
van een activiteit, zodat een regelmatig contact tussen de gebruiker(s) van het gebouw en de straat 
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mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn verblijfsruimtes, handelsruimtes, horecaruimtes, kantoorruimtes, 
werkplaatsen, ateliers, vergaderzalen, … 

Bergplaatsen, garages, entree- en circulatieruimtes, sanitaire ruimtes en kleedruimtes vallen hier niet 
onder. 

§3: Volledig gesloten voorgevels op straatniveau zijn niet toegelaten.

§4: In gevels die smaller zijn dan 8 meter worden geen garagepoorten toegestaan, noch inpandige 
carports. 

§5: Gevels van woongebouwen waar geen enkele vorm van sociale controle meer mogelijk is op de 
gelijkvloerse verdieping worden niet gedoogd (voorbeeld: geen ramen of te hoge ramen). 

§6: De garagepoort(en) nemen maximaal de halve voorgevelbreedte in, met een absoluut maximum van 
5,50 meter. 

Artikel 15: Halfopen bebouwing
De dakvorm is vrij, mits er op een architecturale wijze wordt aangesloten bij het naburige pand en de 
eventuele beperkte overblijvende delen van de wachtgevel van het pand waarop wordt aangesloten, 
worden geïsoleerd en afgewerkt.

Artikel 16: Open bebouwing
De dakvorm is vrij. 

Artikel 17: Dakkapellen in het hellend dakvlak
§1: Dakkapellen dienen te voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

- Ze zijn toegestaan over maximum 1/3de van de gevelbreedte;
- Ze bevinden zich op minimum 1 meter van de perceelsgrens of zijgevel;
- De halve hoogte van het hellend dak blijft gevrijwaard;

§2: Het gevelvlak van de dakkapel mag niet doorlopen in het gevelvlak van het hoofdvolume. De 
kroonlijst van het hoofdvolume moet doorlopen. Hiervan kan enkel worden afgeweken wanneer de 
voorgevel deels (ondergeschikt en binnen een uitgewerkt concept) verticaal doorloopt ter hoogte van 
het dak, en op voorwaarde dat de halve hoogte van het dak gevrijwaard wordt.

Artikel 18: Dakvorm bij uitbreidingen
§1: Uitbreidingen die zich situeren achter het hoofdvolume dienen te gebeuren onder plat dak. Er worden 
geen hellende daken toegestaan voorbij het hoofdgebouw.
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Afdeling 4: Uitsprongen uit de gevel en boven het maaiveld

TOELICHTING

De inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte bepalen het basisvolume van elk gebouw of constructie. Uit 
de gevel van dit basisvolume kunnen wel een aantal objecten of volumes uitsteken, zoals erkers, luifels, 
beeldhouwwerken, zonneweringen en vlaggenstokken.

Uitsprongen in de voorgevel bieden de mogelijkheid om:
-  de binnenruimte te vergroten zonder “overlast” te creëren voor buren;
-  terrassen met goede bezonning te voorzien;
-  interessante zichten op de omgeving te creëren.

Uitsprongen kunnen bij onzorgvuldig gebruik negatieve effecten hebben. Zo kunnen uitsprongen 
een impact hebben op de rechtlijnigheid van het straatbeeld. Ze moeten daarom in harmonie met het 
straatbeeld ingepast worden.
Uitsprongen mogen de lichttoetreding tot het buurperceel niet hinderen. Daarom dient er voldoende 
afstand gehouden te worden ten opzichte van het buurperceel.

Uitsprongen aan of boven de openbare weg mogen geen hinder veroorzaken op de openbare weg. 
Daarom mogen deze maar beperkt uitsteken en dit steeds in verhouding tot de breedte van het voetpad 
om steeds een minimum vrije onoverdekte doorgang te laten voor voetgangers. Zo moeten ze zich 
voldoende hoog bevinden ten opzichte van het maaiveld, zodat iedereen er gemakkelijk onderdoor kan 
en ze geen beklemmend gevoel veroorzaken als men eronderdoor loopt.

Uitsprongen in de achtergevel worden omzichtiger behandeld omdat ze zich bevinden aan de 
“binnenzijde” van het bouwblok en een grotere impact hebben op de privacy van de aanpalende 
eigendommen.

Daarnaast wordt vanuit energetisch standpunt aangeraden zeer omzichtig om te springen met 
uitsprongen. Ze hebben immers een negatieve invloed op de compactheid van het gebouw en kunnen 
zodoende een negatief effect hebben op de K- en E-peilberekening. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 19: Uitsprongen uit het voorgevelvlak
§1: Uitsprongen dienen in harmonie met het straatbeeld uitgevoerd te worden.

§2: Bij aaneengesloten bebouwing moeten uitsprongen uit het voorgevelvlak 0,60 meter van de 
zijdelingse perceelsgrenzen verwijderd blijven, tenzij meerdere wooneenheden tegelijkertijd naast elkaar 
opgericht worden. Tevens dienen ze minimum 1 meter van de stoeprand verwijderd te blijven. In straten 
waar geen voetpaden zijn afgebakend wordt de breedte theoretisch vastgelegd. De breedte wordt dan 
berekend in de veronderstelling dat in het midden van de straat een rijweg van 4 meter gelegen is. Het 
theoretisch voetpad is dan bepaald door de formule: (straatbreedte – 4 meter) / 2.

§3: Vanaf een hoogte van 3 meter boven het peil van het trottoir of van de openbare weg mogen 
constructieve elementen maximum 0,60 meter uitspringen voorbij het gevelvlak. 

§4: In straten waar de tegenoverliggende voorgevelbouwlijnen zich op 5 meter of minder van elkaar 
bevinden of kunnen bevinden zijn uitsprongen uit het voorgevelvlak verboden.
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Artikel 20: Uitsprongen uit het achter- en zijgevelvlak
Uitsprongen uit het achter- en zijgevelvlak zijn, behoudens luifels die om redenen van duurzaamheid/
energie voorzien worden, slechts toegelaten in zoverre ze zich bevinden binnen de maximale bouwdiepte 
voor de verdiepingen zoals voorgeschreven door deze verordening.

Afdeling 5: kelderverdiepingen, maaiveld en hoogte vloerpeilen

TOELICHTING

Het verhogen van de vloer van de benedenverdieping is een mogelijke oplossing om de privacy van 
leefvertrekken aan de straatzijde te verbeteren. Voor de belevingswaarde en sociale veiligheid van de 
straat is het daarentegen ook belangrijk dat er voldoende contact is tussen publiek en privaat domein. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 21: Hoogte vloerpeilen
§1: Tussen het afgewerkte vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping en het gemiddelde maaiveld aan 
de straatzijde dient een hoogteverschil te zijn van minimum 0,10 meter en maximum 0,70 meter bij 
nieuwbouw of herbouw. 
Elk hoogteverschil dient op privaat domein te worden opgelost. 
Nieuwe treden of hellende vlakken worden niet toegestaan op het openbare domein.

§2: Indien er een voortuinstrook is van minimum 2 meter diep kan een ander hoogteverschil voorzien 
worden tussen het vloerpeil van de gelijkvloerse verdieping en het maaiveld aan de straatzijde. 
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Afdeling 6: Uitzicht, beeldkwaliteit en materiaalgebruik

TOELICHTING

‘Minderwaardige’ materialen moeten worden uitgesloten. Verder moet vermeden worden dat er op de 
voorgevels allerlei installaties, leidingen, enz. worden bevestigd.

Het plaatsen van buitenschrijnwerk is vrijgesteld van vergunning. De afwerking van de voorgevel en de 
bedaking is evenwel beeldbepalend in de straat. Voor de afwerking van voorgevels wordt daarom een 
vergunningsplicht ingevoerd voor alle panden die niet vallen onder het geïnventariseerd bouwkundig 
erfgoed of gelegen zijn binnen CHE-gebied. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 22: Vergunningsplicht voorgevelafwerking
In de gehele stad Mechelen wordt een vergunningsplicht ingevoerd voor voorgevelwijzigingen, meer in 
het bijzonder het wijzigen of vervangen van de gevelafwerking. 

Artikel 23: Materiaalgebruik
Het materiaalgebruik van alle onderdelen van een gebouw, constructie, afsluiting of aanleg moet 
duurzaam, kwalitatief, constructief en esthetisch verantwoord zijn.
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HOOFDSTUK 4 – GEBRUIKSKENMERKEN

TOELICHTING

De woonkwaliteit van woningen en meergezinswoningen laat soms te wensen over. Om de 
woonkwaliteit van woongelegenheden gevoelig te verbeteren, is het noodzakelijk om eigen stedelijke 
woonkwaliteitsnormen vast te leggen. De normen van de Vlaamse Wooncode, die van toepassing 
zijn in heel Vlaanderen, zijn te minimaal. Het is noodzakelijk om deze normen vast te leggen in een 
stedenbouwkundige verordening.

Het is de bedoeling leefbare en kwalitatieve woningen te verkrijgen in de stad, die bruikbaar zijn voor 
hun doelpubliek. Het is niet de bedoeling de opgegeven minimale oppervlaktes te gebruiken als loutere 
optelsom en daaruit te concluderen dat de woning kwalitatief is. Het betreft immers minimale maten die 
bij een onlogisch of te ingewikkeld plan evenzeer kunnen uitdraaien in een minder kwalitatieve woning. 
Het is evenmin de bedoeling enige creativiteit van de bouwheer of ontwerper te ontnemen. De ruimtes 
dienen niet strikt gescheiden te worden door wanden of muren. Men mag uitgaan van bebouwing met 
open plannen zolang er principieel wordt aangeduid dat alle minimale oppervlaktes en de nodige 
functies binnen woningen aanwezig zijn.

Het doel is minimale richtlijnen mee te geven waaraan een woning dient te voldoen om samen met een 
degelijk, goed uitgewerkt ontwerp te resulteren in een kwalitatieve woning.

Deze regels hebben geen betrekking op de opdeling van woningen die in het verleden vergund werd, 
dan wel wordt vermoed vergund te zijn op het ogenblik van inwerkingtreding van deze verordening. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Afdeling 1: Versterken van de woonkwaliteit

Artikel 24: Toepassingsgebied versterken woonkwaliteit
§1: Dit hoofdstuk is van toepassing op elke zelfstandige woning gelegen op het grondgebied van de 
stad Mechelen. De artikels in dit hoofdstuk zijn van toepassing bij de beoordeling van aanvragen voor 
het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning
voor verbouwing, herbouw, nieuwbouw, het wijzigen van het aantal woongelegenheden en wijzigingen 
van hoofdfunctie, voor het deel waarop de aanvraag betrekking heeft.

§2: Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de woningen waarvan de opdeling vergund werd, dan wel 
vermoed wordt vergund te zijn. 
De opdeling die vergund werd op het ogenblik van de inwerkingtreding van de verordening, valt niet 
onder dit uitzonderingsartikel.

Artikel 25: minimale oppervlakte woongelegenheden
§1: Wanneer in een gebouw meerdere woongelegenheden worden gecreëerd, mag slechts 20% van de 
woongelegenheden een oppervlakte hebben van minder dan 80 m² netto.

§2: Indien een woongelegenheid om technische redenen niet aan deze voorwaarde kan voldoen, kan 
hiervoor een afwijking bekomen worden. 
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Artikel 26: Ruimten per woongelegenheid
Elke woongelegenheid moet minstens beschikken over:
-  een inkomruimte;
-  een leefruimte (zit-, eet- en kookruimte),  

al dan niet in één ruimte geïntegreerd;
-  een slaapruimte(n);
-  een bergruimte;
-  een badkamer, minimaal bestaande uit lavabo en douche en/ of bad (voorzien van stromend koud 

en warm water), gelegen in de woongelegenheid en die niet rechtstreeks uitgeeft in een leefruimte  
(zit- en eetruimte) of een kookruimte;

-  een toilet met waterspoeling (al dan niet geïntegreerd in de badkamer), gelegen in de 
woongelegenheid en die niet rechtstreeks uitgeeft in een leefruimte (zit- en eetruimte),  
een kookruimte of een slaapruimte;

-  een buitenruimte.

De nuttige bruikbare vloeroppervlakte van deze ruimten moeten voldoen aan de oppervlaktenormen 
vermeld in bijgevoegde tabel (zie tabel 1). De nuttige bruikbare vloeroppervlakte wordt bepaald in 
verhouding tot het aantal personen.

Bij grondgebonden gezinswoningen met een netto vloeroppervlakte kleiner dan 100 m² vervalt 
de verplichting omtrent het niet rechtstreeks uitkomen van badkamers en toiletten in leef-, kook- en 
slaapruimtes omwille van hun beperkte oppervlakte.

De verschillende ruimtes dienen niet strikt gescheiden te zijn van elkaar, open plannen zijn mogelijk.
De functies en de oppervlaktes die gevraagd worden dienen aangetoond binnen de stedenbouwkundige 
aanvraag.
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TABEL 1: Minimale nuttige bruikbare vloeroppervlakte voor functies binnen een woongelegenheid
NORMEN VOORBEELDEN

RUIMTEN Minimum oppervlakte Voorbeelden afmetingen Voorbeelden bemeubelbaarheid

Inkomruimte ≥ 1,5 m² 150 cm x 100 cm /…  - vestiaire(kast) min. 60 cm x 80 cm

Leefruimte ≥ 23 m² + 1 m² per 

bijkomende persoon

zitruimte min. 360 cm breed

eetruimte min. 320 cm breed

- zithoek 3+2+1 

- eettafel 180 cm x 90 cm

- TV-kast 200 cm x 50 cm

Kookruimte ≥ 4,5 m² + 0,5 m2 per 

bijkomende persoon

180 cm x 240 cm /

180 cm x 300 cm /

240 cm x 240 cm /…

- koelkast, fornuis (met aan beide zijden vrije 

ruimte van 30 cm)

- dubbele spoelbak met verlek 

(vaatwasmachine), min. 120 cm

- vrije aanrechtzone (totaal = min. 360 cm) 

- standaard 120 cm tussen overliggende 

aanrechten (min. 100 cm)

Hoofdslaapruimte ≥ 12 m² 340 cm x 360 cm /

280 cm x 420 cm / ...

- bed 160 cm x 205 cm  

- kast 250 cm x 60 cm 

- vrije circulatieruimte van 80 cm

Slaapruimte 

kind(eren)

≥ 8 m² (1 persoon) 240 cm x 360 cm  /

260 cm x 320 cm  /

280 cm x 300 cm / ...

min. breedte = 210 cm 

- per kind: bed 90 cm x 205 cm 

- kast 100 cm x 60 cm

- bureau 70 cm x 120 cm

- vrije circulatieruimte min. 80 cm
≥ 14 m² (2 personen)

Bergruimte ≥ 1,5 m² / persoon voor 

algemene bergruimte

+ 1 m² voor wasmachine

+ 1 m² voor opslaan 

huishoudelijk afval 

150 cm x 100 cm /

120 cm x 120 cm / ...

- wasmachine & droogkast, CV, …

- oppervlaktes van garages boven 18 m² 

mogen verrekend worden als berging 

oppervlakte

Badkamer ≥ 3 m² + 0,5 m² per 

persoon

170 cm x 240 cm (voor 2 pers) 

/ …

- twee lavabo’s vanaf 3 slaapkamers

Toilet dag ≥ 1,17 m² min. 80 cm x 130 cm - dagtoilet met handwasbakje

Toilet nacht ≥ 1,17 m² min. 80 cm x 130 cm - extra toilet vanaf 5 personen

Gangruimte breedte = min. 90 cm - vrije wand voor bergkast/ vestiaire

Binnentrap nuttige breedte = min. 85 cm -

optrede H: 17,5-19 cm 

vrije aantrede A: 22-25 cm

stapmodulus M=2H+A

met 60 cm < M < 63 cm

trapneus 4-5 cm

Artikel 27: Daglichtnorm
De leefruimte (zit- en eetruimte) en slaapruimte(n) moeten rechtstreeks daglicht
ontvangen langs glasvlakken in verticale wanden of schuine dakvlakken, met volgende
minimumoppervlakten:
-  voor de leefruimte (zit- en eetruimte) bedraagt dit minimum 1/6 van de vloeroppervlakte;
-  voor de keuken bedraagt dit minimum 1/8
-  voor de slaapruimte(n) bedraagt dit minimum 1/8 van de vloeroppervlakte, of, indien gebruik gemaakt 

wordt van dakvlakramen, minimaal 1/12 van de vloeroppervlakte.

Indien op het betreffende perceel na nieuwbouw, herbouw of verbouwing het type doorzonwoningen 
mogelijk is, dient dit als woontype gehanteerd te worden. Mits afdoende motivering in de beschrijvende 
nota bij de aanvraag kan hiervan afgeweken worden. 
Niet rechtstreekse verlichte en verluchte kookruimten kunnen enkel toegestaan worden
mits zij voorzien zijn van een efficiënt verluchtingssysteem en niet afgescheiden zijn van
een rechtstreeks verlichte leefruimte.
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Artikel 28: Oppervlaktenorm voor buitenruimte
§1 Bij nieuwbouw, herbouw en het wijzigen van het aantal woongelegenheden moet elke zelfstandige 
woning beschikken over een private niet- overdekte bruikbare buitenruimte met een minimum 
oppervlakte die gelijk is aan 8% van de bruto vloeroppervlakte van de woning. Deze buitenruimte 
moet rechtstreeks aansluiten bij de leefruimte. Overdekte inpandige terrassen (binnen het toegelaten 
maximale bouwprofiel) worden beschouwd als buitenruimte voor zover ze steeds één niet- besloten 
zijde hebben.

§2 Bij verbouwing moet elke zelfstandige woning beschikken over een bruikbare buitenruimte met 
een minimum oppervlakte die gelijk is aan 8% van de bruto vloeroppervlakte van de woning. Indien de 
buitenruimte niet privaat kan voorzien worden, is er de mogelijkheid om met deze minimum oppervlakten 
een gemeenschappelijke buitenruimte te creëren mits ze bereikbaar is via gemeenschappelijke delen.

§3 Dit artikel (§2) geldt niet voor verbouwingswerken waarvan de vergunde buitenmuren volledig 
behouden worden. Met andere woorden, een woning die vergund is en niet beschikt over een 
buitenruimte, hoeft dit niet te voorzien wanneer de geplande werken zich beperken tot werken binnen 
het bestaande vergunde volume.

Artikel 29: Opslaan van huishoudelijk afval
Elke zelfstandige woning moet beschikken over een voldoende verluchte ruimte voor het opslaan van 
huishoudelijk afval met een oppervlakte van minimum 1,5 m² in het gebouw of buiten het gebouw. 
Deze ruimte mag niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte opgesomd in de in artikel 25 vermelde functies, 
met uitzondering van de bergruimte en de buitenruimte.
De bergruimte voor het opslaan van huishoudelijk afval kan individueel of gemeenschappelijk voorzien 
worden. Bij de gemeenschappelijke oplossing moet er in het gebouw of buiten het gebouw een 
overdekte verluchte ruimte voorzien worden van minimaal 1,5 m² per woongelegenheid met een 
maximale oppervlakte van 21 m².

Artikel 30: Mogelijkheid tot  afwijking
Een afwijking kan toegestaan worden op:
- de in artikel 26 vermelde oppervlaktenormen voor functies binnen een woongelegenheid, indien de 

historische structuur van het pand het niet toelaat één woongelegenheid te voorzien die voldoet aan 
de gestelde minimum oppervlaktenormen;

- de in artikel 28 vermelde oppervlaktenorm voor buitenruimte.

Bij nieuwbouw, herbouw of een verbouwing uitgaande van een sociale huisvestingsmaatschappij, kan van 
de oppervlaktenorm voor buitenruimte afgeweken worden voor zover de buitenruimte bemeubelbaar 
en bruikbaar is/blijft voor het potentieel aantal voorziene bewoners in de betreffende woning. 
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Afdeling 2: Leefkwaliteit voortuinen/ tuinzone achter de woning / terrassen

TOELICHTING

De aanwezigheid van een private buitenruimte draagt sterk bij tot de woonkwaliteit. Private 
buitenruimten bestaan in verschillende soorten: tuinen, terrassen, dakterrassen, patio’s en koeren. 
De kwaliteit van de buitenruimte wordt o.a. bepaald door de oppervlakte en de bruikbaarheid van 
de buitenruimte, door de relatie tussen de buitenruimte en de leefruimte(s) van de woning, door de 
bezonning en de privacy en door het uitzicht dat men heeft vanuit de buitenruimte. 

Tuinen zijn in een stedelijk milieu vooral belangrijk voor de woonkwaliteit van afzonderlijke woningen 
en deze van een ruimere woonomgeving. Hiernaast zorgen tuinen voor een zekere ecologische 
basiskwaliteit en spelen ze ook een rol in verband met de waterhuishouding. In deze context is het 
wenselijk om ervoor te zorgen dat tuinen kunnen ingericht worden om de woonfunctie te ondersteunen 
(berging, terrassen, …) maar ook voldoende onbebouwd, onverhard en groen blijven.

Om de woonkwaliteit van een woning en ruimere omgeving te vrijwaren, is het van belang ervoor te 
zorgen dat bouwblokken niet volledig dichtslibben en/ of ‘verhard’ worden. De gelijkvloerse verdieping 
van een woning uitbouwen wordt daarom gekoppeld aan de verplichting om een private buitenruimte 
en voldoende onverharde oppervlakte te voorzien.

De minimale 10 meter voor een tuinzone komt oorspronkelijk van de afstand die men vanaf de 
achtergevelbouwlijn ten opzichte van bijgebouwen dient te vrijwaren binnen verkavelingsvoorschriften. 
In stedelijke context is dit echter niet altijd mogelijk. Wanneer een woning over een buitenruimte 
beschikt die wat de oppervlakte betreft beantwoordt aan de verordening op de woonkwaliteit, zowel in 
percentage als in bruikbaarheid, is dit noch een weigeringsgrond noch onderwerp voor het opleggen 
van randvoorwaarden. 
Specifieke stedelijke percelen (kleine niet bebouwde oppervlakte) dienen bijgevolg niet te voldoen 
aan de richtinggevende maat van 10 meter, maar dienen in ontwerp evenwel de bruikbaarheid van de 
buitenruimte te maximaliseren en dienen te voldoen aan de minimumeisen gesteld in de woonkwaliteit.

De gelijkvloerse verdieping uitbreiden, heeft vooral implicaties op de kwaliteit van de aanpalende 
tuinen die ‘ommuurd’ worden door de uitbouw. Om te vermijden dat tuinen ‘ingekokerd’ raken tussen 
hoge muren, moet de hoogte van de uitbouwen beperkt blijven. 
Het voorzien van terrassen kan de impact op de omgeving vergroten. Daarom worden hier een aantal 
regels aan verbonden om deze impact zo beperkt mogelijk te houden.

In de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten staat vermeld dat 
gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak, geen hemelwaterput hoeven te plaatsen. 
Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de 
hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale 
inhoud van de regenwaterput. De stad voegt een aantal uitvoeringscriteria toe.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 31: Tuinzone achter de woning
§1: Tuinzones hebben een minimale diepte van 10 meter voor percelen die de morfologie bezitten van 
halfopen, open en gesloten bebouwing in stedelijk en buitenstedelijk gebied.

§2: Percelen die een diepte hebben kleiner dan 27 meter en waarvan de tuinzone kleiner is dan 10 meter 
omwille van de maximale bouwdiepte, dienen te voldoen aan de normen zoals gesteld in het hoofdstuk 
over woonkwaliteit.
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Artikel 32: Hoogte gelijkvloerse uitbreiding aan woningen
De uitbreiding van gelijkvloerse verdiepingen is beperkt in hoogte en kan niet hoger uitgevoerd worden 
dan maximaal 3m50 ten opzichte van de nulpas van de woning. 

Artikel 33: Terrassen
§1: Indien de bouwdiepte op de verdiepingen kleiner is dan de bouwdiepte op de onderliggende 
bouwlaag, kan op het platte dak dat door dit verschil in bouwdiepte ontstaat, een terras worden ingericht, 
op voor waarde dat er 1m90 afstand wordt gehouden ten opzichte van de perceelsgrenzen. 

§2: De terrassen kunnen worden ingericht tot op de perceelsgrens indien voldaan wordt aan elk van de 
volgende voorwaarden:

- de bouwdiepte op de verdieping inclusief het terras, overschrijdt de maximaal toegestane 
bouwdiepte niet;

- op de perceelsgrens wordt een muur opgetrokken die wat betreft het materiaal in harmonie is 
met de bestaande gevel en dit met een minimale hoogte van 1,90 meter ten opzichte van de 
vloerpas van het betreffende verdiep.

Artikel 34: Platte daken
§1: Zonder afbreuk te doen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater kan men bij nieuwbouw, uitbreiding of herbouw, de nieuwe daken van gebouwen 
minimaal aanleggen als extensief groendak, indien deze daken een helling hebben van minder dan 15°.

§2: Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een 
aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie 
is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 
Het leidingennet voor hergebruik van hemelwater, aangesloten op de hemelwaterput, mag geen directe 
verbinding kennen met het drinkwaternet.

§3: In afwijking van §1 moet het dak van ruimtes waarvan het plafond zich bevindt onder het aangrenzende 
maaiveld, voorzien worden van een grondlaag met een dikte van minimaal 1 meter, ongeacht of er wel of 
geen hemelwaterput voorzien wordt.

§4: Wanneer men gekozen heeft voor een groendak is maximaal 25% of maximaal 20 m² van de 
dakoppervlakte vrijgesteld van de verplichting een groendak te plaatsen indien:

- hierop energieopwekkende systemen, zoals zonnepanelen of -collectoren, geplaatst worden, of
- hierop een dakterras aangelegd wordt dat voldoet aan alle van toepassing
zijnde regelgevingen.

§5: De volgende daken zijn vrijgesteld van de toepassing van dit artikel:
- daken van constructies en gebouwen die als straatmeubilair beschouwd kunnen worden; 
- daken van constructies en gebouwen waarvan de vergunning in tijd beperkt is.

Artikel 35: Voortuinen
§1: Voortuinen blijven minimaal 50% onverhard. De verharding heeft een totale maximale breedte van 
2,50 meter.

§2: Toegelaten verhardingen zijn:
- Verhardingen nodig voor de toegang naar de woning; 
- Verhardingen nodig voor de opritten naar garages. 
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§3: Indien de woning niet beschikt over een garage en gelegen is buiten het stedelijk gebied zijn 
autostaanplaatsen toegelaten in de voortuin, voor zover er minimaal 50% onverharde en groene ruimte 
overblijft. De verharding heeft een totale maximale breedte van 2,50 meter.

§4: Voor woningen van mensen met beperkingen, meergezinswoningen, handelszaken, ambachten, 
kantoren, diensten, industrieën en dergelijke kan van deze regels worden afgeweken om de nodige 
gewenste parkeerplaatsen te kunnen aanleggen. 

Artikel 36: Bijgebouwen
§1: Tuinen zijn vrij van constructies, behalve: 

- van vergunning vrijgestelde tuininrichting;
- toegelaten bijgebouwen en verhardingen, tuinmuren, afsluitingen en trappen/hellingen nodig 

om het gebouw te bereiken. 

§2: Het toegestane percentage wat betreft vergunningsplichtige bijgebouwen in tuinzones bedraagt 
voor gesloten bebouwing 20% van de oppervlakte van het perceel, 15% bij halfopen bebouwing, 10% bij 
open bebouwing.

§3: Vergunningsplichtige bijgebouwen worden als volgt ingeplant:
- Ofwel op de perceelsgrens onder plat dak. De perceelsgrens krijgt in dit geval een afwerking 

waar tegenaan kan worden gebouwd (geen paalconstructies, geen houten wanden, …).
- Ofwel op minimaal 1 meter van de perceelsgrens onder plat of hellend dak.



34 | Stedenbouwkundige verordening | DEEL 2: ruimtelijke kwaliteit

Afdeling 3: Het opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van de hoofdfunctie 
van woningen

TOELICHTING

Een doelstelling van het stadsbestuur is meer kansen te geven aan ( jonge) gezinnen met kinderen om 
in Mechelen te komen wonen en ook te blijven wonen.
Het is de bedoeling om de woningen voor gezinnen met kinderen te beschermen zodat het bestaande 
aanbod aan woningen voor gezinnen maximaal behouden blijft.
Deze bevolkingscategorie moet garanties krijgen op kwalitatieve en betaalbare woningen. Een te hoog 
percentage aan opgedeelde gebouwen kan het sociale weefsel van een buurt ontwrichten. Ook kan 
de draagkracht van een buurt worden overschreden, bijvoorbeeld door toename van autoverkeer. 
Bovendien lenen heel wat woningen zich niet tot opdeling in meerdere woongelegenheden, met weinig 
kwalitatieve appartementen tot gevolg.

Het bestaande patrimonium in Mechelen kan geoptimaliseerd worden door bestaande woningen van 
opdeling te vrijwaren. Deze staan immers onder druk omdat kleinere woonéénheden een grotere huur- 
en / of verkoopopbrengst genereren. 
Om het aanbod aan woningen met private buitenruimte maximaal te behouden is het noodzakelijk om 
het bestaande patrimonium te optimaliseren door de bestaande woongelegenheden voor gezinnen van 
opdeling en van hoofdfunctiewijziging te vrijwaren. De woongelegenheid met private buitenruimte 
dient beschermd te worden. Hiertoe worden regels voor opdeling en voor hoofdfunctiewijzigingen 
vastgelegd.

Bijna een kwart van de Mechelse woningen heeft een beperkte oppervlakte, kleiner dan 65m² (Socio-
Demografisch Profiel Mechelen, Dexia, Horelbeke Gwendoline, 2010). Deze woningen beschikken 
door de band niet over voldoende uitbreidingsmogelijkheden om gezinnen met kinderen in de stad 
huisvesting te bieden. Omwille van die reden wordt een artikel ingevoerd die de minimale grootte van 
woningen bepaalt. Op deze wijze kan de mix van het type woningen langzaamaan hersteld worden 
zodanig dat het woningen patrimonium terug in evenwicht komt wat betreft de woonoppervlakte. Dit wil 
echter niet zeggen dat kleinere woningen nergens meer kunnen voorzien worden. Door een percentage 
voor het aandeel kleine woningen in te voeren, blijft dit nog altijd mogelijk.

Omwille van het feit vermenging van domiciliekamers en studentenkamers te voorkomen, wordt een 
verbod opgelegd om ze gecombineerd te voorzien. Het is immers niet de bedoeling dat studentenkamers 
na verloop van tijd permanent bewoond worden maar strikt in het aanbod voor studentenkamers blijven.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 37: Toepassingsgebied opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van 
de hoofdfunctie van woningen
Deze afdeling is van toepassing op elke woning gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen. 
De verordening zal dienen bij de beoordeling van aanvragen die strekken tot het vermeerderen van het 
aantal woongelegenheden binnen een gebouw en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

De bepalingen in deze afdeling van de verordening worden niet toegepast in volgende gevallen:

a) Bij woningen in straten waar de winkel- of horecafunctie primeert op de woonfunctie, zijnde: 
-  Adegemstraat (van Korenmarkt tot 

Zwaanstraatje (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
-  Befferstraat
-  Blauwhondstraat
-  Borzestraat
-  Botermarkt

-  Bruul
-  Désiré Boucherystraat
-  Geitestraat
-  Graaf Van Egmontstraat
-  Grootbrug
-  Grote Markt
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-  Guldenstraat
-  Hanswijkstraat nrs. 1, 2, 3, 6, 7,  9, 10, 12
-  Hoogstraat
-  Hallestraat
-  Hendrik Consciencestraat
-  Ijzerenleen
-  Kardinaal Mercierplein
-  Koning Albertplein
-  Korenmarkt
-  Nauwstraat
-  Nieuwwerk

-  Onder-den-Toren
-  Onze- Lieve- Vrouwestraat
-  Scheerstraat
-  Schoenmarkt
-  Steenweg
-  Veemarkt
-  Vijfhoek
-  Vismarkt
-  Vleeshouwersstraat
-  Zandpoortvest (van nr. 6 tot en met nr. 70) 

b) Bij woningen waarvan het hoofdgebouw de volledige perceelsoppervlakte inneemt.

c) Bij de herbouw van woningen die deel uitmaken van een site waar vanuit stedenbouwkundig oogpunt 
een gewijzigde configuratie van de gebouwen aangewezen is, mits het nieuwe project minstens 
eenzelfde aantal wooneenheden telt met een minimale oppervlakte van 135 m² en een gevelbreedte 
van 6 meter.

d) Bij woningen waarvan de opdeling vergund werd, dan wel vermoed wordt vergund te zijn.
De opdeling die vergund werd dan wel vermoed worden vergund te zijn valt niet onder dit 
uitzonderingsartikel.

e) Bij projecten die vallen onder cohousing is er enkel vrijstelling voor wat betreft opdelingsregels. De 
regels voor functiewijziging zijn wel van toepassing op deze projecten.

Artikel 38: Regels voor opdeling - domiciliekamer
Geen enkel gebouw, ook niet indien het voldoet aan de uitzonderingsbepaling, kan opgedeeld worden 
in domiciliekamers. Dit verbod geldt evenzeer voor opdelingen in domiciliekamers, gecombineerd met 
andere woonvormen (zelfstandige woning, studentenkamer, …).

Artikel 39: Regels voor opdeling - woongelegenheden met een binnenoppervlakte van 
minder dan 200 m²
Het is niet toegelaten om een woongelegenheid die beschikt over een binnenoppervlakte van minder 
dan 200 m² op te delen in meerdere woongelegenheden (zie tabel 2).

Artikel 40: Regels voor opdeling - woongelegenheden met een binnenoppervlakte tussen 
200 m² en 450 m²
§1: Woningen met een binnenoppervlakte tussen 200 m² en 450 m² kunnen, mits naleving van de 
voorwaarden gesteld in dit artikel, opgedeeld worden. De vereisten betreffende de woonkwaliteit 
(hoofdstuk 4 afdeling 1) blijven van toepassing op elk van de woongelegenheden. 

§2: Er kan één bijkomende zelfstandige woning met buitenruimte voorzien worden, op voorwaarde 
dat één zelfstandige woning met een binnenoppervlakte van 135 m² en een aaneengesloten private 
buitenruimte van meer dan 20 m² behouden blijft.

§3: Per bijkomende schijf van 100 m² binnenoppervlakte kan één bijkomende zelfstandige woning met 
buitenruimte worden voorzien, indien één zelfstandige woning met een binnenoppervlakte van 135 m² 
en een aaneengesloten private buitenruimte van meer dan 20 m² behouden blijft. (zie tabel 2)
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§4: Maximaal in één bijkomende schijf van een binnenoppervlakte van 100 m² kan worden voorzien 
in studentenkamers in plaats van één bijkomende zelfstandige woning met buitenruimte, indien 
één zelfstandige woning met een binnenoppervlakte van 135 m² en een aaneengesloten private 
buitenruimte van meer dan 20 m² behouden blijft. (zie tabel 2)

§5: Het is niet toegelaten om een zelfstandige woning te combineren met zowel studentenkamers als 
bijkomende zelfstandige woningen. Het mengen van een grondgebonden woning met appartementen 
en studentenkamers kan niet.

TABEL 2: REGELS VOOR OPDELING WOONGELEGENHEDEN
Oppervlakte 

woning < 200 m²

200 m² < oppervlakte woning < 450 m² 450 m² < oppervlakte 

woning

Opdelen niet 

mogelijk

1 woning van minimum 135 

m² + buitenruimte minimum 

20 m²*

1 woning + buitenruimte* Of

studentenkamers 

Opdelen mogelijk 

conform het 

hoofdstuk aangaande 

de woonkwaliteit

Per bijkomende schijf van 100 m2 (tot 300 m²):

1 woning van minimum 135 

m² + buitenruimte minimum 

20 m²*

Max. twee bijkomende 

woonentiteiten mogelijk + 

buitenruimte*

Of

studentenkamers

Per bijkomende schijf van 100 m2 (tot 450 m²):

1 woning van minimum 135 

m² + buitenruimte minimum 

20 m²*

Max. drie bijkomende 

woonentiteiten mogelijk + 

buitenruimte*

Of

studentenkamers

* Conform de bepalingen inzake het versterken van de woonkwaliteit

Artikel 41: Regels voor hoofdfunctiewijzigingen - Eéngezinswoning met een 
binnenoppervlakte van minder dan 200 m²
§1: Het is niet toegelaten om de hoofdfunctie van de ééngezinswoning, gelegen in een woongebied in 
de ruime zin, geheel of gedeeltelijk te wijzigen naar een nieuwe functie indien de ééngezinswoning een 
binnenoppervlakte heeft die kleiner is dan 200 m².

§2: Het voorzien van complementaire functies is echter, overeenkomstig artikel 2§3 van het besluit (en 
latere wijzigingen) van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen, mogelijk. (zie tabel 3)

Artikel 42: Regels voor hoofdfunctiewijzigingen - Eéngezinswoning met een 
binnenoppervlakte tussen 200 m² en 450 m²
§1: Het is enkel toegelaten om de hoofdfunctie van een ééngezinswoning, gelegen in een woongebied 
in de ruime zin, geheel of gedeeltelijk te wijzigen voor een nieuwe functie wanneer ze beschikt over een 
binnenoppervlakte tussen 200 m² en 450 m² en indien na de functiewijziging één zelfstandige woning 
met een binnenoppervlakte van 135 m² en een aaneengesloten private buitenruimte van meer dan 20 
m² behouden blijft.

§2: Het voorzien van complementaire functies is echter overeenkomstig artikel 2§3 van het besluit (en 
latere wijzigingen) van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen mogelijk. (zie tabel 3)
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TABEL 3: REGELS VOOR WIJZIGEN HOOFDFUNCTIE
Oppervlakte woning < 200 m² 200 m² < oppervlakte woning < 450 m² 450 m² < oppervlakte woning

Functiewijziging woning niet mogelijk Functiewijziging mogelijk mits behoud van 1 

woning van minimum 135 m² + buitenruimte 

minimum 20 m²

Functiewijziging mogelijk

Vrijgestelde Complementaire functies 

toegelaten *

Vrijgestelde Complementaire functies 

toegelaten* 

Vrijgestelde Complementaire functies 

toegelaten* 

* Conform artikel 2, §3 van het besluit (en latere wijzigingen) van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen vrijgesteld van vergunning
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Afdeling 4: Studentenkamers

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 43: Toepassingsgebied studentenkamers 
§1: Studentenkamers kunnen vergund worden voor het hele grondgebied van de stad Mechelen. 

§2: Aanvragen zijn enkel vergunbaar wanneer het bestaande gebouw voldoet aan de richtlijnen voor het 
opdelen volgens de afdeling inzake het opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van 
de hoofdfunctie van woningen. 
Bij een gebouw groter dan 450 m² zijn er maximaal 10 kamers vergunbaar. Evenmin kunnen meerdere 
nieuwe gebouwen met een maximum aan 10 kamers in serie gebouwd worden.

§3: Woningen in de ‘studentenbuurt’ moeten, in de mate studentenkamers worden voorzien, niet 
voldoen aan de daarop van toepassing zijnde artikels zoals beschreven in de afdeling inzake het opdelen 
in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van de hoofdfunctie van woningen (zie kaarten onder 
deel 4, definities).

§4: Voor studentenkamers gelden de oppervlaktenormen en bijkomende verplichte voorzieningen zoals 
opgenomen in onderstaande tabel 4. Studentenstudio’s kunnen voorzien worden zonder dat ze voldoen 
aan de oppervlaktenormen opgenomen in de afdeling wat betreft de woonkwaliteit. Zij krijgen dan geen 
huisnummer en kunnen enkel aan studenten verhuurd worden.

§5: Het is niet toegelaten gedomicilieerde en niet-gedomicilieerde bewoning te combineren. Met andere 
woorden de mix van studenten- en domiciliekamers kan niet. Bij het vergunnen van studentenkamers 
worden geen busnummers toegekend.

Artikel 44: verplichte gemeenschappelijke ruimte
Vanaf twee studentenkamers is men verplicht over een gemeenschapsruimte te beschikken voor de 
studenten. Deze heeft een minimale oppervlakte van 6 m² en 1,5 m² per student.

TABEL 4: Oppervlaktenormen en verplichtingen studentenkamers
Oppervlakte onafhankelijk van de aanwezige basisfuncties

Steeds min. 12m². Voor studentenkamers die gerealiseerd werden voor 01/09/1998 geldt een min. oppervlakte van 8 m² indien 

een conformiteitsattest werd aangevraagd voor 31/08/2001 en vervolgens toegekend. (voor 1 persoon)

De woonlokalen van een studentenstudio moeten min. 18 m² zijn. (voor 1 persoon)

De minimale hoogte in alle ruimten is 2,20 m.

Ruimten onder hellende daken worden gerekend vanaf 1,80 m vrije hoogte tussen vloer en plafond. Dit op voorwaarde dat er 

elders in dezelfde ruimte min. 2,20 m hoogte wordt gehaald.

aanwezige voorzieningen oppervlakte lokalen woonfunctie

Douche Toilet Keuken  

      => min.12 m²

X     => min.12 m²

  X   => min.12 m²

    X => min.12 m²

X X   => min.12 m²

X   X => min.12 m²

X X X => min.18 m²

  X X => min.12 m²

Fietsenberging vereist (voor zelfde # fietsen als # kamers).

De oppervlakte wordt tevens getoetst aan de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode.

Een gemeenschappelijke keuken is 1,5 m² groot per persoon die er gebruik van maakt, met een min. van 6 m²

Per begonnen groep van 6 studenten moet er 1 gemeenschappelijk toilet zijn. (Als zij geen toilet op de kamer hebben.)

Per begonnen groep van 10 studenten moet er 1 gemeenschappelijk bad/douche zijn. (Als zij geen douche op de kamer hebben.)

Berging onderhoudsmateriaal vereist.
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Afdeling 5: appartementen, meergezinswoningen, groepswoningbouw, cohousing en het 
ontwikkelen van binnengebieden (bouwen in tweede bouworde)

TOELICHTING

Bij de bouw van appartementen en groepswoningbouw dient gestreefd te worden naar doorzonappar-
tementen en -woningen. 
Appartementen en groepswoningbouw dienen specifiek aandacht te schenken aan de randen van hun 
terrein waar ze een relatie aangaan met de reeds bebouwde omgeving. 

Dit vertaalt zich door het voorzien van voldoende gelijkvloerse kwalitatieve buitenruimte. 

Parkeren van wagens gebeurt ondergronds of geïntegreerd in het gebouw. 

Binnengebieden en tuinen zijn geen parkeerplaatsen en dienen hiervan gevrijwaard te blijven. 
Terrassen op de verdiepingen worden zowel voor- als achteraan inpandig voorzien om de privacy van 
de omwonenden te garanderen. 

Een inrichtingsplan van de buitenruimte dat gedetailleerd de aanleg van het binnengebied weergeeft 
zal steeds onderdeel uitmaken van een eventuele stedenbouwkundige aanvraag. Dit gebeurt indien 
gewenst in samenwerking met de bouwdienst en dienst groen- en natuurontwikkeling.

Er worden regels opgesteld waaraan een cohousingproject dient te voldoen om in aanmerking te komen 
voor afwijkingen op de regels aangaande minimale oppervlaktes van ruimten, opdelingsregels en 
parkeervoorzieningen. Cohousingprojecten hebben een dermate specifieke aanpak en eigenschappen 
die een eigen regelgeving nodig heeft.

Verder staan een aantal inrichtingsprincipes die gehanteerd worden wanneer grotere binnengebieden 
worden aangesneden. Het is op die plaatsen dat men vaak de nodige lucht en ruimte kan scheppen en 
de leefbaarheid van de buurt en de woonkwaliteit in de omgeving omhoog kan tillen.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 45: appartementen, meergezinswoningen, groepswoningbouw
§1: Bij de bouw van appartementen en groepswoningbouw wordt bij voorkeur gewerkt te worden met 
doorzonappartementen. 

§2: Binnengebieden en tuinen dienen, behoudens gemotiveerde afwijking (bv voor bezoekersparkeren), 
gevrijwaard te blijven van parkeerplaatsen. 

§3: Terrassen op de verdiepingen worden zowel voor- als achteraan inpandig voorzien om de privacy 
van de omwonenden te garanderen. 

Artikel 46: Cohousing
§1: Cohousingprojecten dienen niet te beantwoorden aan de artikels over woonkwaliteit of opdelen van 
woningen. De woonkwaliteit zal beoordeeld worden op het gehele gebouw, niet op de units afzonderlijk.

§2: Cohousingprojecten hebben per unit recht op een domicilienummer.

§3: Cohousingprojecten dienen wat betreft het parkeren niet te voldoen aan de normen die in het 
hoofdstuk rond parkeren bepaald zijn. Bij cohousingprojecten worden project per project afhankelijk 
van het programma en de doelgroep voorwaarden naar parkeren toe geformuleerd.
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Artikel 47: Bouwen in tweede bouworde of binnengebieden ontwikkelen
§1: Een aantal uitgangsprincipes die bij elke ontwikkeling worden gehanteerd zijn:

- een aaneengesloten publieke ruimte (verhard, onverhard) van minimaal 50% wordt als uitgangspunt 
genomen;

- de inrichting aan de randen dient tuin tegen tuin voorzien te worden;
- parkeren gebeurt bij voorkeur geclusterd, ondergronds, onder de volumes, met enkel 

bezoekersparkeren bovengronds; 
- afhankelijk van de grootte van het binnengebied dient de bebouwing ondergeschikt te zijn ten 

opzichte van de bebouwing aan de randen;
- in binnengebieden met grondgebonden woningen worden enkel inpandige terrassen toegelaten 

op de verdiepingen, dit om de privacy van de bewoners in de schil van het bouwblok te vrijwaren. 
Dit kadert tevens in de visie dat – afhankelijk van de grootte van het binnengebied – de voorziene 
bebouwing minder dominant mag zijn dan de bebouwing in de schil.

Artikel 48: Assistentiewoningen en serviceflats
Erkende assistentiewoningen dienen niet te beantwoorden aan de artikels over de woonkwaliteit of het 
opdelen van woningen.

Wanneer het gebruik als assistentiewoning wordt beëindigd, dienen de woongelegenheden wel te 
voldoen aan voormelde artikelen. 
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Afdeling 6: bepalingen aangaande het openbaar domein 

TOELICHTING

Deze afdeling bevat een aantal specifieke voorschriften betreffende de aanleg van het openbaar 
domein. Deze regeling geldt onverminderd andere regelgeving terzake. Zo dient bij de inrichting van 
het openbaar domein rekening gehouden te worden met de gangbare wetgeving en richtlijnen. De 
weginrichting moet voldoen aan de wegcode, de voetpaden moeten voldoen aan de bepalingen 
vastgelegd in het “Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van 
een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer”. De publieke ruimte moet 
toegankelijk zijn voor alle gebruikers, richtlijnen zijn hiervoor vastgelegd in het ‘Vademecum Toegankelijk 
publiek domein’. Verdere richtlijnen voor de aanleg van voetgangersvoorzieningen zijn vastgelegd in 
het ‘Vademecum Voetgangersvoorzieningen’.

Voorafgaand aan de opmaak van technische plannen en bestekken worden een aantal voorbesprekingen 
van het voorontwerp met de verantwoordelijke diensten gevraagd.  

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 49: Technische en ruimtelijke voorwaarden
§1: Vergunningsplichtige wegenis dient te voldoen aan:

- De wegenis dient te worden uitgerust als een openbare weg voorzien van riolering en alle nodige 
nutsleidingen;

- Het rioleringsontwerp dient te worden ontworpen en uitgevoerd volgens de Code van Goede 
Praktijk; 

- Elke woon- of industriële kavel dient haar eigen gescheiden (RWA/DWA) rioleringsaansluiting 
op openbaar domein te krijgen. Groepsaansluitingen zijn NIET toegestaan, behoudens voor 
geschakelde wooneenheden (zoals o.m. appartementen of geschakelde woningen rondom een 
binnengebied met gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage), en bij cohousing;

- Het bestek voor de uitvoering van de wegenis dient te worden opgemaakt volgens het 
Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. 

§2: De wegenis moet daartoe minstens voldoen aan de volgende ruimtelijke voorwaarden:
- Het openbaar domein zal steeds een minimale breedte van 10 meter hebben, behoudens 

uitzonderingen, schriftelijk toegestaan in de vergunning;
- Er dient ruimte voorzien te worden om bovengronds, op openbaar domein, 

bezoekersparkeerplaatsen en fietsenstalplaatsen te voorzien. 

§3 Op §1 en §2 worden enkel uitzonderingen toegestaan voor cohousing zoals beschreven in artikel 46. 
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Artikel 50: Ontwerpvoorwaarden
§1: Het ontwerp van de wegenis moet gericht zijn op de realisatie van een kwaliteitsvolle openbare ruimte 
waarin alle gebruikers (parkeren, verkeer, zwakke weggebruiker, bewoner, hulpdiensten, huisvuilophaling, 
…) optimaal gefaciliteerd worden (functioneel) enerzijds, en anderzijds moet het conceptueel zo zijn 
opgevat dat een duurzame, groene en aangename leefomgeving wordt gecreëerd. Groenaanleg 
en materialisatie in het algemeen moet onderhoudsvriendelijk zijn, beeld- en ruimte structurerend, 
vandalismebestendig zijn en rekening houden met de sociale veiligheid (afscherming vermijden).

§2: Bij verkavelingen en/of gebouwencomplexen worden reeds volgende normen toegepast voor 
speelruimte:

- verkavelingen: 
• bij 30 tot 50 woningen: minimum 500 m² oppervlakte speelruimte;
• bij 50 tot 200 woningen: minimum 1000 m² oppervlakte speelruimte;
• vanaf 201 woningen: minimum 3000 m² oppervlakte speelruimte.

- gebouwencomplex:
• tot 30 woningen: minimum 200 m² oppervlakte speelruimte;
• vanaf 40 woningen: minimum 1200 m² oppervlakte speelruimte.

De speelruimte dient aan te sluiten bij het openbaar domein en kan niet rechtstreeks aansluiten op 
private tuinen.

Artikel 51: Afwijkingsmogelijkheden 
Afwijkingen op de artikelen uit deze afdeling kunnen slechts worden toegestaan voor zover zij te 
motiveren zijn binnen de hierboven in artikel 50 opgesomde ontwerpvoorwaarden.
Afwijkingen zijn mogelijk op de minimale oppervlakte van de speelruimte voor zover zij ingegeven zijn 
door de aanwezigheid van een reeds voldoende grote speelruimte binnen een straal van 400m van het 
woonproject/verkaveling of wanneer aangetoond wordt dat de beperktere ruimte effectief en kwalitatief 
ingezet wordt als speelruimte.

Afdeling 7: Gebouwen in kernwinkelgebied

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 52: Bebouwingsdiepte kernwinkelgebied
§1: Voor gebouwen gelegen in het kernwinkelgebied en waarvan de benedenverdieping door handel 
of horeca wordt ingenomen, kan de volledige benedenverdieping worden bebouwd. 

§2: De hoogte van de gelijkvloerse uitbouw achter het hoofdvolume mag over de gehele diepte 3m50 
bedragen. 
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Afdeling 8: Handelszaken

TOELICHTING

Handelszaken hebben vaak een zeer gesloten gevel. Om gesloten wanden te vermijden en contact 
tussen winkel en straat te vergroten, moeten winkels een etalage of zichtbare gebruiksruimte hebben 
naar de straat en afsluitingen, bijvoorbeeld rolluiken, moeten openmazig zijn.
Het plaatsen van automaten in gevels is enkel mogelijk als deze kwalitatief geïntegreerd worden in het 
gebouw. 

Het is ook nodig zorgvuldig om te springen met de beschikbare handelsruimte, zeker in het 
kernwinkelgebied teneinde een zo kwalitatief mogelijke invulling te garanderen.
De welstand van de voorgestelde automaatopstelling evenals de invloed op het uitzicht van de gevel 
- waartegen of waarachter dit wordt aangebracht - en van het straatbeeld dient steeds te worden 
onderzocht. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 53: Wijzigen functie naar handel of horeca
Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hoofd- of nevenfunctie van een 
onroerend gebouwd goed geheel of gedeeltelijk wijzigen naar de functie handel of horeca.

Artikel 54: Straatgevel handelszaken
§1: Winkels dienen een etalage of zichtbare gebruiksruimte te hebben naar de straat.

§2: Afsluitingen, bijvoorbeeld rolluiken, moeten openmazig zijn.

Artikel 55: Zonneweringen
§1: Vaste zonneweringen worden beschouwd als uitsprongen aan gevels. 

Voor inklapbare of oprolbare zonneweringen gelden volgende eisen:
- Ze dienen zelfdragend te zijn vanaf de gevel en mogen dus geen bijkomende steun nemen, noch 

door middel van steunpalen op de grond noch door middel van steunstaven op de gevel.
- Ze dienen qua vorm, grootte, materiaalkeuze, plaatsing en kleur afgestemd te zijn op de architectuur 

van het betreffende pand en zijn omgeving.
- Ze mogen in uitgeklapte of uitgerolde toestand geen invloed hebben op het gebruik en de bezonning 

van naastliggende of onderliggende woongelegenheden en tuinen.
- Indien ze een uitsprong maken boven de openbare weg, mag het laagste punt van de zonnewering 

in uitgeklapte of uitgerolde staat een uitsprong hebben van maximaal de voetpadbreedte verminderd 
met 0,75 meter. In straten waar geen voetpaden zijn afgebakend wordt de breedte theoretisch 
vastgelegd. De breedte wordt dan berekend in de veronderstelling dat in het midden van de straat 
een rijweg van 4 meter gelegen is. Het theoretisch voetpad is dan: (straatbreedte – 4 meter) / 2.

- In ingeklapte of opgerolde toestand mag de uitsprong uit het gevelvlak maximaal 0,20 meter 
bedragen.

- Ze moeten ten minste 2,20 meter boven de vloerpas van de betreffende verdieping blijven en 3 
meter boven het openbaar domein.

- Er dient een zijdelingse afstand tot de perceelsgrenzen gehanteerd te worden van minimaal 0,10 
meter.

- Ze mogen enkel voorzien zijn van een voorflap, niet van zijflappen.
- Wanneer publiciteit voorzien is op de zonnewering, dient deze te voldoen aan de bouwverordening 

op de publiciteit.



44 | Stedenbouwkundige verordening | DEEL 2: ruimtelijke kwaliteit

Artikel 56: Automaten - Indoorshops
§1: Automatische winkels (verzameling van meerdere automaten in een gevel) zijn niet toegestaan in het 
kernwinkelgebied.

§2: Automatische winkels dienen te voldoen aan volgende eisen:
- De automatische winkels kunnen enkel inpandig voorzien worden van automaten (niet in de 

gevels).
- De winkel dient zich visueel vormelijk en esthetisch in te passen in de nabije en ruimere 

omgeving.
- De winkels dienen zodanig ontworpen te zijn dat er sociale controle mogelijk is vanop de 

voorliggende weg.

Afdeling 9: Wonen boven winkels

TOELICHTING

Vroeger woonden handelaars vaak – en nu soms nog – boven hun eigen handelszaak: men had een 
winkel waarboven men woonde. Het stadsbestuur wenst extra in te zetten op het wonen boven winkels. 
Dit blijkt uit het artikel betreffende het opdelen waar gebouwen gelegen in bepaalde straten en zones 
vrijgesteld worden van opdelingsregels. Wat evenwel gevraagd wordt, is een aparte inkomruimte. Op 
die wijze kunnen ook andere dan eigenaars boven winkelruimtes wonen. Het betekent een grotere 
sociale controle na de sluitingsuren enerzijds en anderzijds zijn het interessante locaties om te kunnen 
verdichten.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 57: Wonen boven Winkels
§1: Bij nieuwbouw, uitbreiding of herbouw van de handelszaak van een handelspand dient een 
afzonderlijke toegang tot de verdiepingen uitgevoerd worden.
Deze afzonderlijke toegang bestaat uit:

- een aparte naar binnen draaiende deur (tenzij anders bepaald in het brandweeradvies);
- een trapzaal met een vaste, stabiele en goed beloopbare trap met trapleuning en voldoende 

verlichting;
- Een aparte bel en brievenbus voor elke bovenliggende woongelegenheid.

§2: Op bovenstaande kan afgeweken worden in volgende gevallen:
- indien de gevel niet breder is dan 6 meter;
- indien het pand op de lijsten van het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed voorkomt.



DEEL 2: ruimtelijke kwaliteit | Stedenbouwkundige verordening | 45 

Terug naar 
inhoud

HOOFDSTUK 5: AANLEGGEN VAN PARKEERPLAATSEN EN 
FIETSENSTALLINGEN BUITEN DE OPENBARE WEG

TOELICHTING

In onderstaand hoofdstuk worden parkeerplaatsen en fietsenstallingen geregeld. Er wordt uitgegaan 
van een aantal zones en vervolgens worden parkeernormen vastgelegd per functie, woongebouwen, 
serviceflats, studentenkamers, sociale woningen, gebouwen voor handel, diensten en vrije beroepen, 
horeca, bedrijven, kantoorgebouwen en recreatiegebonden gebouwen en voorzieningen.
Er wordt uitgelegd wanneer een Mobiliteitsstudie of een mobiliteitstoets nodig is.
Dit alles heeft als doel regels op te maken die de aanvrager in staat moet stellen een duidelijk beeld 
weer te geven van de impact van zijn project op het vlak van gemotoriseerd en fietsverkeer.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 58: Toepassingsgebied aanleggen parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de 
openbare weg
§1: Dit hoofdstuk is van toepassing op het optrekken van nieuwe gebouwen, het herbouwen of uitbreiden 
van bestaande gebouwen, het doorvoeren van functiewijzigingen of het vermeerderen van het aantal 
woningen.

§2: Indien het gebouw een eengezinswoning betreft die wordt uitgebreid, geldt bovenstaand artikel niet. 
Indien het gebouw een meergezinswoning betreft waar het aantal woningen niet vermeerdert door de 
uitbreiding, geldt bovenstaand artikel evenmin.

Artikel 59: Voorwaarden en berekeningswijze
§1: Onder aanleg van een parkeerplaats of fietsenstalling wordt verstaan:

- Het bouwen van een nieuwe parkeerplaats of fietsenstalling.
- Het in volle eigendom, in erfpacht of met recht van opstal (voor minimum 27 jaar), bezitten of 

verwerven van een bestaande parkeerplaats of fietsenstalling, die enerzijds voldoet aan de 
voorwaarden van deze verordening en anderzijds nog niet gebruikt werd voor het bekomen van 
een stedenbouwkundige vergunning. Parkeerplaatsen en fietsenstallingen welke in overtreding 
aangelegd werden, komen niet in aanmerking als bestaande parkeerplaats of fietsenstalling.

- Het huren van een parkeerplaats of fietsstalling voor een minimum periode van 27 jaar, wordt 
eveneens aanvaard bij het oprichten van woonruimten (woning, appartement, studio en kamer) 
en indien de parkeerplaatsen en fietsenstallingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij het 
verwerven van een bestaande parkeerplaats of fietsenstalling.

De parkeerplaatsen moeten aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het 
gebouw zal komen, ofwel op een perceel gelegen op:

- maximum 100 meter van het bouwperceel voor woonfuncties;
- maximum 500 meter van het bouwperceel voor andere functies.

De fietsenstallingen moeten aangelegd worden of voorzien zijn op het bouwperceel zelf waarop het 
gebouw zal komen, ofwel op een perceel gelegen op een afstand van maximum 100 meter van het 
bouwperceel op voorwaarde dat de fietsenstalling dichter bij de ingang van de woning of andere functie 
wordt voorzien dan de parkeerplaatsen voor auto’s.

§2: Iedere parkeerplaats dient te voldoen aan volgende vereisten: 
- Alle parkeerplaatsen moeten langs een gemeenschappelijke toegang op de openbare weg 

uitmonden, tenzij dat technisch niet mogelijk is.
- De toegangsweg mag een maximale helling van 4% kennen de eerste 5 meter na de rooilijn. Op 

openbaar domein worden geen hellingen toegelaten.
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- Bij individuele woningen kan de parkeerplaats als staanplaats ingericht worden in de voortuinstrook 
voor zover minimaal de helft van de voortuinstrook onverhard blijft en groen wordt aangelegd 
(inclusief verharde toegang naar de woning). 

 Een garage kan gebouwd worden in de zijtuinstrook zo dicht mogelijk tegen het hoofdgebouw 
om een zo groot mogelijke tuinzone te bekomen. Parkeren in tuinen voorbij de 10 meter tuinzone 
aansluitend op de vergunbare bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping is niet toegestaan 
omdat dit een extra belasting betekent naar leefbaarheid van tuinzones toe. Wanneer op een 
aanpalend perceel echter een vergunde wachtmuur aanwezig is, kan in uitzondering op het 
voorgaande, hiertegen eveneens een garage opgericht worden.

- Bij meergezinswoningen, een woonproject of kantoren kan de parkeerplaats als staanplaats 
ingericht worden in de voortuinstrook voor zover minimaal de helft van de voortuinstrook 
onverhard blijft en groen wordt aangelegd (inclusief verharde toegang naar de meergezinswoning, 
het woonproject of de kantoren). 

 Bij meergezinswoningen, een woonproject of kantoren geldt dat minstens 2/3e van de 
parkeerplaatsen ondergronds, inpandig of op het dak dienen te worden aangelegd bij het 
aanleggen van:
• 15 parkeerplaatsen of meer bij meergezinswoningen of groepswoningbouw. Parkeren 

in tuinen voorbij de 10 meter tuinzone aansluitend op de vergunbare bouwdiepte op de 
gelijkvloerse verdieping is niet toegestaan. 

• 100 parkeerplaatsen of meer bij kantoorgebouwen in overig gebied.
• 20 parkeerplaatsen of meer bij kantoorgebouwen in kernwinkelgebied, binnenstad en 

stationsomgeving.

§3: De ligging van de parkeerplaatsen en fietsenstalling moet op het bouwplan, gevoegd bij de aanvraag 
om stedenbouwkundige vergunning, aangegeven worden en als dusdanig aangelegd worden.

§4: Het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen wordt berekend overeenkomstig de parkeernorm 
bepaald in deze verordening. Volgende berekeningswijze dient hierbij in acht genomen te worden: 

- Aan de hand van de in de aanvraag opgegeven functies wordt per functie nagegaan hoeveel 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen er nodig zijn.

- De vloeroppervlakte wordt per bouwlaag berekend met inbegrip van de buitenmuren. Voor 
gemene muren wordt met de helft van de muurdikte gerekend.

- Het aantal vereiste parkeerplaatsen en fietsenstallingen wordt bekomen door de berekende 
vloeroppervlakte (of het aantal eenheden) te delen door de oppervlakte (of het aantal eenheden) 
van de norm voor de betreffende bestemming. 

 Hierbij wordt afgerond naar het lagere gehele getal indien de rest van de deling minder bedraagt 
dan 0,50. Er wordt afgerond naar het hogere gehele getal indien de rest van de deling groter of 
gelijk is aan 0,50.

- De vereiste oppervlakte nodig voor het realiseren van de parkeerplaatsen en fietsenstallingen, 
wordt niet in de berekening meegenomen voor het bepalen van het nodige aantal parkeerplaatsen 
en fietsenstallingen.

- Bij uitbreiding of functiewijziging wordt steeds een vergelijkende berekening gemaakt tussen de 
reeds bestaande oppervlakte functie en de nieuwe oppervlakte per functie. Het verschil tussen 
beide berekeningen geeft het nodig aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan.

- Functies die wederrechtelijk gerealiseerd werden, kunnen niet in aanmerking genomen worden 
voor de bepaling van de vorige toestand.

§5: Indien publiek toegankelijke parkeerplaatsen aangelegd worden, in plaats van parkeerplaatsen 
welke enkel kunnen gebruikt worden door de eigenaar of huurder, dient men maar 80% van het aantal 
nodige parkeerplaatsen aan te leggen. Parkeerplaatsen nodig voor woonruimten worden uitgesloten 
uit deze toepassing.
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Artikel 60: Parkeernormen
§1: Woongebouwen

§1.1: Eéngezinswoning en meergezinswoning
Bij ééngezinswoningen gelegen in aaneengesloten bebouwing met de voorgevel op of tegen de 
rooilijn, dienen geen parkeerplaatsen en fietsenstallingen te worden voorzien. 

Voor groepswoningbouw en meergezinswoningen dient per woongelegenheid het volgende voorzien: 
- Indien gelegen in ‘binnenstad en stationsomgeving’: 

1,3 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen, vermeerderd met 1 extra fietsenstalling per 
kamer (vanaf 2e kamer).

- Gelegen in overig gebied: 
1,5 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen, vermeerderd met 1 extra fietsenstalling per 
kamer (vanaf 2e kamer).

Bij projecten van meer dan 20 woongelegenheden dient bovendien voorzien te worden in: 
- 1 autodeelstaanplaats:

Vrijstelling:
Indien de woongelegenheden zich bevinden in het kernwinkelgebied én beperkt zijn tot 3, 
dienen geen parkeerplaatsen te worden aangelegd.

Voorgaande normen zijn niet van toepassing op cohousing. De beschrijvende nota 
bij de aanvraag dient een motivering te bevatten betreffende het voorgestelde aantal 
parkeerplaatsen. 

§1.2: Serviceflats en assistentiewoningen/verzorgingsinstellingen en rusthuizen voor bejaarden
Voor projecten met serviceflats en assistentiewoningen dienen 2 parkeerplaatsen en min. 2 
fietsenstalling per 3 woongelegenheden voorzien te worden. 

Voor verzorgingsinstellingen en rusthuizen voor bejaarden dienen 0,5 parkeerplaatsen en min. 0,2 
fietsenstallingen per kamer voorzien te worden.

§1.3: Gebouwen bestemd voor studentenkamers
Voor gebouwen bestemd voor studentenkamers dient 1 parkeerplaats per (begonnen) schijf van 6 
studentenkamers en min. 1 fietsenstalling per kamer voorzien te worden.

Vrijstelling:
Indien de gebouwen bestemd voor studentenkamers zich bevinden binnen de 
‘studentenbuurt’ of beperkt zijn tot maximum 5 kamers, dienen geen parkeerplaatsen te 
worden aangelegd. (Dit geldt niet voor fietsenstallingen.)

§1.4: Sociale woningen (Woningen sociale huisvestingsmaatschappijen)
Bij ééngezinswoningen gelegen in aaneengesloten bebouwing met de voorgevel op of tegen de 
rooilijn, dienen geen parkeerplaatsen en fietsenstallingen te worden voorzien. 

Voor groepswoningbouw en meergezinswoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen dient per 
woongelegenheid het volgende voorzien: 

- indien gelegen in ‘binnenstad en stationsomgeving’: 
1 parkeerplaats en min. 2 fietsenstallingen, vermeerderd met 1 extra fietsenstalling per kamer 
(vanaf 2e kamer).

- indien gelegen in grootstedelijk gebied: 
1,3 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen, vermeerderd met 1 extra fietsenstalling per 
kamer (vanaf 2e kamer).
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- Gelegen in overig gebied: 
1,3 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen, vermeerderd met 1 extra fietsenstalling per 
kamer (vanaf 2e kamer).

§2: Gebouwen voor handel, diensten, vrije beroepen, kinderkribben
De parkeerplaatsen voor deze functies mogen niet in het autoluw gebied van de stad Mechelen worden 
aangelegd.

§2.1: Handel 
- Supermarkten voorzien:  

5,5 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte.
- Baanwinkels voorzien:  

3 parkeerplaatsen en min. 1 fietsenstalling per 100 m² bruto vloeroppervlakte.
- Handel op buurt- of wijkniveau (< 150 m² winkelvloeroppervlakte) voorziet:  

2 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen per begonnen schijf van 100 m² bruto 
vloeroppervlakte

- Andere handelsgebouwen voorzien:  
4 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen per begonnen schijf van 100 m² bruto 
vloeroppervlakte.

Bovendien moet elke inrichting met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 500 m² beschikken over 
een op het terrein van het bouwperceel gelegen laad- en losplaats, inclusief een parkeerplaats voor 
een vrachtwagen.

Vrijstelling
Indien de winkelvloeroppervlakte kleiner is dan 100 m² zijn er geen parkeerplaatsen 
nodig. Indien de handelszaak gelegen is in kernwinkelgebied zijn er geen 
parkeerplaatsen nodig.

§2.2: Diensten, vrije beroepen
Diensten en vrije beroepen voorzien het volgende: 

- 2 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte 

Vrijstelling:
Indien de behandelingsruimte kleiner is dan 100 m², zijn er geen parkeerplaatsen nodig.

§2.3: Kinderkribben 
Kinderkribben voorzien het volgende: 

- 1 parkeerplaats en min. 1 fietsenstalling per 75 m² netto vloeroppervlakte

Vrijstelling:
Indien de opvang beperkt is tot maximum 8 kinderen, zijn er geen parkeerplaatsen nodig.
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§3: Horeca
De parkeerplaatsen voor deze functies mogen niet in het autoluw gebied van de stad Mechelen worden 
aangelegd.

§3.1: Hotel/Motel
Hotels en motels voorzien:

- indien gelegen in ‘binnenstad en stationsomgeving’: 
0,5 parkeerplaatsen per kamer en min. 1 fietsenstalling per begonnen schijf van 4 kamers, met 
minimaal 5 fietsenstallingen.

- indien gelegen in overig gebied: 
0,7 parkeerplaatsen per kamer en min. 1 fietsenstalling per begonnen schijf van 4 kamers, met 
minimaal 5 fietsenstallingen.

Vrijstelling
Indien het perceel gelegen is in kernwinkelgebied zijn er geen parkeerplaatsen nodig.

§3.2: Restaurant/brasserie:
Restaurants en brasseries voorzien:

- 5 parkeerplaatsen en min. 5 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte in 
kernwinkelgebied en binnenstad en stationsomgeving

-  8 parkeerplaatsen + min. 8 fietsenstallingen / 100 m² bruto vloeroppervlakte in overige gebied

Vrijstelling
Indien gebruiksruimte kleiner is dan 400 m² én gelegen is in kernwinkelgebied, zijn er 
geen parkeerplaatsen nodig.
Indien gebruiksruimte kleiner is dan 100 m², zijn er geen parkeerplaatsen nodig.

§3.3: Café
Cafés voorzien:

- 2 parkeerplaatsen + min. 10 fietsenstallingen/100 m² bruto vloeroppervlakte in 
kernwinkelgebied en binnenstad en stationsomgeving

- 5 parkeerplaatsen + min. 10 fietsenstallingen / 100 m² bruto vloeroppervlakte in overig gebied

Vrijstelling:
Indien gebruiksruimte gelegen is in kernwinkelgebied, zijn er geen parkeerplaatsen 
nodig.
Indien gebruiksruimte kleiner is dan 100 m², zijn er geen parkeerplaatsen nodig.

§4 Bedrijven
§4.1: Industriële en ambachtelijke gebouwen, groothandelsgebouwen en stelplaatsen van private en 

openbare vervoerbedrijven 
- 1 parkeerplaats en min. 1 fietsenstalling per 100 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde de hele 

oppervlakte van het bedrijf, gerekend binnen de buitenmuren).

Bovendien moet elke inrichting met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 500 m² beschikken over 
een op het terrein van het bouwperceel gelegen laad- en losplaats, inclusief een parkeerplaats voor een 
vrachtwagen.
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§4.2: Autoherstelplaatsen, garages en benzinestations:
- 1 parkeerplaats per 75 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde de hele oppervlakte van de zaak, 

gerekend binnen de buitenmuren).

Bovendien moet elke inrichting met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 500 m² beschikken over 
een op het terrein van het bouwperceel gelegen laad- en losplaats, inclusief een parkeerplaats voor een 
vrachtwagen.

§4.3: Gebouwen voor opslag/magazijn:
- 0,6 parkeerplaatsen en min. 0,2 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde 

de hele oppervlakte van de zaak, gerekend binnen de buitenmuren).

Bovendien moet elke inrichting met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 500 m² beschikken over 
een op het terrein van het bouwperceel gelegen laad- en losplaats, inclusief een parkeerplaats voor een 
vrachtwagen.

§5: Kantoorgebouwen
Kantoorgebouwen voorzien:

- indien gelegen in ‘stationsomgeving kantoren’: 
0,75 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde de 
hele oppervlakte van het kantoorgebouw, gerekend binnen de buitenmuren);

- indien gelegen in ‘binnenstad en stationsomgeving’:  
1,3 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde de 
hele oppervlakte van het kantoorgebouw, gerekend binnen de buitenmuren);

- indien gelegen in overig gebied: 
2 parkeerplaatsen en min. 1,3 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde de 
hele oppervlakte van het kantoorgebouw, gerekend binnen de buitenmuren).

§6: Recreatie
§6.1: Commerciële recreatieruimten o.a. kleinschalige zoals fitness-, bowling, squash, …

- 1 parkeerplaats en min. 3 fietsenstallingen per 75 m² bruto vloeroppervlakte, de hele 
oppervlakte van de recreatieruimte gerekend binnen de buitenmuren. 

§6.2: Feestzalen, danszalen
- 1 parkeerplaats en min. 1 fietsenstalling per begonnen schijf van 5 m² bruto vloeroppervlakte 

(zijnde de hele oppervlakte van het pand, gerekend binnen de buitenmuren).

§6.3: Sportzalen
- 2 parkeerplaatsen en min. 6 fietsenstallingen per 100 m² bruto vloeroppervlakte (zijnde de 

hele oppervlakte van het pand, gerekend binnen de buitenmuren).
Deze parkeerplaatsen en fietsenstallingen dienen voor openbaar gebruik te worden opengesteld.

§6.4: Sportterreinen
- 1 parkeerplaats en min. 3 fietsenstallingen per 100 m² terreinoppervlakte (inclusief verplichte 

randzones). 
Deze parkeerplaatsen en fietsenstallingen dienen voor openbaar gebruik te worden opengesteld.
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Artikel 61: Verplichting Mobiliteitsstudie (MOBER) bij stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag
§1: Er dient een mobiliteitsstudie (MOBER) te worden opgemaakt bij de aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning als:

- De verplichting tot opmaak van een MOBER vloeit voort uit het Besluit van de Vlaamse Regering 
de dato 3 juli 2009 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 
betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. 

- Hetzij betrekking heeft op het voorzien van volgende functies:
• Schouwburgen, bioscopen, concertgebouwen, congresgebouwen, auditoria 
• Ziekenhuizen 
• Onderwijsinstellingen
• Musea, bibliotheken
• Andere functies dan voor welke parkeernormen zijn opgenomen in deze verordening

§2: Voor projecten die niet vallen onder §1 dient een mobiliteitstoets opgemaakt te worden in volgende 
gevallen:

- Vanaf 20 woongelegenheden
- Vanaf 4.000 m² netto vloeroppervlakte bedrijvigheid/KMO
- Vanaf 1.000 m² netto vloeroppervlakte kantoren
- Vanaf 400 m² netto vloeroppervlakte (volgens aan te vragen socio-economische vergunning) 

handel in dagelijkse sector
- Vanaf 800 m² netto vloeroppervlakte (volgens aan te vragen socio-economische vergunning) 

handel in niet-dagelijkse sector

Artikel 62: Afwijkingen van de parkeernorm en Compensatie
§1: Onverminderd de vrijstellingen die in voorgaande artikelen werden besproken, kan voor 
bouwprojecten met een duidelijke meerwaarde afgeweken worden van de parkeernorm, indien blijkt 
dat door uitzonderlijke situaties niet aan de parkeernorm kan worden voldaan. Dit kan bij voorbeeld 
het geval zijn wanneer de aanvraag betrekking heeft op panden die gelegen zijn in CHE-gebied, voor 
geïnventariseerd bouwkundig erfgoed, wanneer de aanvraag betrekking heeft op functiewijzigingen, 
wonen boven winkels, … . 

§2: Wanneer voor een gebied een BPA of RUP werd opgemaakt en deze andere normen opleggen 
hebben deze voorrang op de algemene norm. 

§3: Wanneer er voor een project een MOBER of mobiliteitstoets werd opgemaakt, waaruit blijkt dat 
om specifieke redenen kan afgeweken worden, kan afgeweken worden van de in deze verordening 
gestelde parkeernorm.

§4: Indien de parkeerplaatsen en fietsenstallingen niet aangelegd kunnen worden, moet per niet-
gerealiseerde parkeerplaats of fietsenstalling een financiële compensatie betaald worden. 
Wanneer reeds een afwijking werd toegestaan op het benodigde aantal plaatsen en men kan evenmin 
voldoen aan de afwijking dient slechts het verschil tussen de toegestane afwijking van de vastgestelde 
norm en het aantal plaatsen vastgelegd met de bouwvergunning gecompenseerd worden.

§5: De vergunningverlenende overheid beslist in welke mate een afwijking kan worden toegestaan.

§6: Projecten in het kader van sociale huisvesting, kinderopvang en scholenbouw zijn vrijgesteld van de 
compensatie.
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HOOFDSTUK 6: VELLEN VAN BOMEN

TOELICHTING

Krachtens artikel VCRO is een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk voor volgende handelingen:

2° met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, §1 en §2 van het bosdecreet van 13 juni 1990 ontbossen, 

zoals vermeld in artikel 4, 15° van dat decreet; 

3° bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel 

uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2° vellen;

Hierop voorziet het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vrijgestelde handelingen 
enkele uitzonderingen, waarvoor in bepaalde gevallen een vrijstelling van vergunningsplicht geldt:

Art. 6.1. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor:  
1° het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten 
voldaan is:

a)  ze maken geen deel uit van een bos; 
b)  ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in 

een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied; 
c)  ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de 

vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde 
bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen; 

 
2° het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband 
omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van het agentschap voor 
Natuur en Bos; 
 
3° het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde 
overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat 
op basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als 
activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen.  
 
Art. 6.2. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de handelingen, die opgenomen 
zijn in een goedgekeurd beheersplan op basis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of in een 
goedgekeurd natuurinrichtingsproject, of in een goedgekeurd inrichtingsplan in het kader van 
een landinrichtingsproject, of in een van openbaar nut verklaarde ruilverkaveling voor zover ze 
niet gepaard gaan met de oprichting van constructies groter dan 40 vierkante meter en voor 
zover ze niet gepaard gaan met een ontbossing.  

Naast de Vlaamse reglementering is het noodzakelijk een aantal bijkomende regels te voorzien, onder 
meer m.b.t. houtkanten, houtwallen, groenbuffers, … . Voor het verwijderen daarvan wordt in deze 
verordening in een vergunningsplicht voorzien.

Aan de te verlenen vergunning kunnen voorwaarden worden toegevoegd wat betreft heraanplanting, 
boomkeuze, kwaliteit, plantmaat en -dichtheid.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 64: Toepassingsgebied 
Er is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor: 
a) het kappen van hoogstammige bomen of knotbomen alleenstaand, in groeps- of rijverband, geen 

deel uitmakend van een bos, met een stamomtrek, gemeten op één meter hoogte, van 100cm of 
meer. Meerstammige bomen worden als hoogstammig beschouwd als de gezamenlijke stamomtrek, 
gemeten ter hoogte van het maaiveld, 100cm of meer bedraagt.

b) Het verwijderen van houtkanten, houtwallen, struwelen, heggen en, behoudens de normale 
houtexploitatie, het overgaan tot het geheel of gedeeltelijk omhakken of verwijderen. 

c) Het kappen van bomen in groenbuffers die opgelegd zijn in het kader van een bouw- of 
milieuvergunning, ongeacht de diameter van de bomen.

Artikel 65: Plantafstanden 
Het plaatsen van knotbomen of knotbomenrijen op minder dan 2 m van de perceelsgrens wordt 
beschouwd als een vast en erkend gebruik. Knotbomen kunnen heraangeplant worden op minder dan 
2m van de perceelsgrens. De bepaling van de afstand tot de perceelsgrens is afhankelijk van het lokale 
gebruik. 

Het plaatsen van leibomen op minder dan 2 m van de perceelsgrens wordt beschouwd als een vast en 
erkend gebruik. Leibomen kunnen heraangeplant worden op minder dan 2 m van de perceelsgrens en 
op minimum 0.75 m van de perceelsgrens.

Fruitbomen van welke soort ook mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, 
geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Is die muur niet gemeen, dan heeft 
alleen de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.

Artikel 66: vellen van straatbomen in functie van private parkeerplaatsen of carports
Indien de realisatie van een project de verplaatsing van een of meerdere straatbomen impliceert om 
toegang te kunnen nemen tot een private parkeerplaats (al dan niet inpandig) of carport, dienen de 
aanpassingswerken die noodzakelijk zijn op openbaar domein op kosten van de aanvrager te gebeuren.

Artikel 67: Dossiersamenstelling
De vergunningsaanvraag betreffende het kappen van bomen en het verwijderen van houtkanten, 
houtwallen, struwelen en hakhout dient te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan aanvragen 
met eenvoudige dossiersamenstelling zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van  
28 mei 2004 tot bepaling van de dossiersamenstelling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergun- 
ning.
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DEEL 3: TECHNISCHE KWALITEITEN

HOOFDSTUK 1: BOUWTECHNISCHE ASPECTEN

Afdeling 1: Schotelantennes

TOELICHTING

Het plaatsen van schotelantennes heeft een grote impact op de beeldkwaliteit van een straat of een 
binnengebied, vooral als er veel schotelantennes geplaatst worden en bovendien op zeer zichtbare 
plekken.
De opgestelde regels willen daarbij de visuele impact van de schotelantennes zo veel mogelijk beperken. 
Ze mogen in geen geval zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De plaatsing van schotelantennes is overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering dd.16 juli 
2010 tot bepaling van de werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning, vrijgesteld van 
stedenbouwkundige vergunning in volgende gevallen:

1°  een schotelantenne met een maximale diameter van 80 centimeter, geplaatst op hellende daken 
achter de dakrand of tegen de achtergevel van gebouwen, in de kleur van de gevel of in een 
neutrale, onopvallende kleur; 

2°  een schotelantenne met een maximale diameter van 120 centimeter, geplaatst op een plat dak, op 
voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter; 

3°  een schotelantenne met een maximale diameter van 120 centimeter, in de achtertuin, op 
voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter

Dit houdt echter niet in dat vrijgestelde schotelantennes niet zouden moeten voldoen aan de bepalingen 
van deze verordening. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 68: Plaatsing schotelantennes
§1: Schotelantennes mogen enkel geplaatst worden als volgt:

1°  Op daken van hoofdgebouwen;
2° Indien hetgeen bepaald in 1° niet mogelijk is, aan achtergevels van hoofdgebouwen
3°  Indien hetgeen bepaald in 1° en 2° niet mogelijk is, op daken van bijgebouwen

§2: Schotelantennes zijn niet toegelaten in beschermde stads- of dorpsgezichten, in CHE-gebied, op 
beschermde monumenten, erfgoed, of in ruimtelijk kwetsbare gebieden.

§3: De volgende plaatsingsregels dienen daarbij steeds in acht genomen te worden:
1°  Schotelantennes mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
2°  Geen onderdeel mag een afstand hebben van minder dan 1 meter ten opzichte van 
 de perceelsgrens;
3°  Schotelantennes mogen niet meer dan 2 meter uitsteken uit het dakvlak.



56 | Stedenbouwkundige verordening | DEEL 3: technische kwaliteiten

4° Op platte daken:
a) dienen ze geplaatst te zijn binnen een verticale hoek van 45° ten opzichte van 

 alle gevelvlakken vertrekkend vanaf de bovenkant van de kroonlijst.
5° Op hellende daken, waarvan de nok evenwijdig is met de straatas:

a) mogen ze enkel geplaatst worden op het dakvlak afgewend van de openbare weg;
b) mag geen enkel deel zich bevinden buiten de zone, gevormd door het 

 achtergevelvlak en het denkbeeldig vlak gelegen in het verlengde van het voordakvlak.

6° Op hellende daken, waarvan de nok een hoek maakt met de straatas:
 a) dient het hoogste punt steeds lager te zijn dan de nok van het dak;
 b) dienen ze op minstens 4 meter achter het voorgevelvlak geplaatst te worden.
7° Aan achtergevels van hoofdgebouwen:
 a) mogen ze niet geplaatst worden tegen uitspringende delen van de achtergevel, 

noch voor venster- en deuropeningen;
 b) dienen ze zich binnen een hoek van 45° te bevinden vertrekkend van de erfscheiding 

op de achtergevelbouwlijn.

8° Schotelantennes moeten collectief voorzien worden bij groepswoningbouw, cohousing of 
appartementen.
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Afdeling 2: Afvoer van gassen

TOELICHTING

Dampen en gassen kunnen hinder veroorzaken en soms zelfs de gezondheid van bewoners, gebruikers 
en omwonenden schaden. Daarom dient de afvoer van gassen, die niet reeds onder de milieuwetgeving 
vallen, ook geregeld te worden.

De verordening legt specifieke eisen op voor de uitmondingen van afvoerkanalen voor schadelijke en 
niet-schadelijke gassen.

Zoals aangehaald in deel I van deze verordening gelden de bepalingen van deze Afdeling onverminderd 
overige reglementering, waaronder onder meer Vlarem II. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 69: Schadelijke gassen
§1: Dampen en gassen die (geur)hinder veroorzaken en/of de gezondheid kunnen schaden, moeten 
afgevoerd worden via aparte daartoe bestemde kanalen, die moeten uitmonden in de open lucht.

§2: De uitmondingen van de kanalen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
1° de uitmonding bevindt zich op het hoogst gelegen dak van het gebouw;
2° minstens moet de uitlaat zich 1 meter boven de nok van het hellend dak of 
 de dakrand van het plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, situeren;
3° de uitmonding bevindt zich op minstens 1 meter afstand van alle aan dat dak grenzende 
 gevelvlakken;
4° de uitmonding bevindt zich op minstens 1 meter afstand van opgaande scheidsmuren.
 Het kanaal mag zich ook op minder dan 1 meter afstand van opgaande scheidsmuren
 bevinden of ertegen, op voorwaarde dat de uitmonding minstens 0,75 meter uitsteekt 
 ten opzichte van de bovenkant van deze opgaande scheidsmuur;
5° de uitmonding bevindt zich minstens 1 meter boven alle ventilatieopeningen in het
 dakvlak of op minstens 1 meter zijdelingse afstand van elk van deze 
 ventilatieopeningen en in ieder geval 2 meter boven elk terras en de bovenrand
 van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich bevinden binnen een straal 
 van 10 meter, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal.

§3: Indien het plaatsen van de uitlaat, volgens bovenstaande regelgeving, omwille van technische of 
(steden)bouwkundige redenen niet mogelijk is, kan de vergunningverlenende overheid gemotiveerd een 
afwijking toestaan. 

Artikel 70: Niet- schadelijke gassen
§1: Voor niet-schadelijke dampen kan de uitmonding zich op een lager gelegen dak bevinden.
De uitmonding dient dan wel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1°  de uitmonding is niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
2°  de uitmonding bevindt zich op minstens 0,75 meter boven het dakvlak;
3°  de uitmonding bevindt zich op minstens 1 meter afstand van de perceelsgrens;
4°  de uitmonding bevindt zich op minstens 1 meter afstand van opgaande gevels. 
 Deze afstand wordt vergroot naar 2 meter indien de opgaande gevel 
 voorzien is van ventilatieopeningen;
5°  de uitmonding bevindt zich minstens 1 meter boven alle ventilatieopeningen in het dakvlak 
 of op minstens 1 meter zijdelingse afstand van elk van deze ventilatieopeningen.
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§2: De uitmonding kan zich aan een gevel bevinden, voor zover deze niet zichtbaar is vanaf de openbare 
weg. De uitmonding dient in dit geval aan de volgende eisen te voldoen:

1° de uitmonding bevindt zich minstens 1 meter van de perceelsgrens;
2° de uitmonding bevindt zich minstens 1 meter boven alle ventilatieopeningen in hetzelfde 

gevelvlak of op minstens 1 meter zijdelingse afstand van elk van deze ventilatieopeningen;
3°  indien de uitmonding geplaatst is in een gevel die een binnenhoek vormt met een  

aangrenzende gevel, dient de afstand tot deze aangrenzende gevel minimaal 1 meter te  
zijn indien de aangrenzende gevel geen ventilatieopeningen bevat, en minimaal 2 meter  
indien de aangrenzende gevel wel ventilatieopeningen bevat;

4°  de uitmonding mag zich niet bevinden onder een geveluitsprong van meer dan 0,50 meter  
diep. Indien deze uitmonding zich onder een geveluitsprong bevindt, dient deze zich minstens  
1 meter onder de geveluitsprong te bevinden.

§3: De uitlaat moet zich minstens 1 meter boven de nok van het hellend dak of de dakrand van het 
plat dak waarop de uitlaat geplaatst wordt, situeren, en in ieder geval 2 meter boven elk terras en de 
bovenrand van alle deur-, venster- en ventilatieopeningen die zich bevinden binnen een straal van 4 
meter, horizontaal gemeten vanaf de uitlaat van het afvoerkanaal. 

§4: Indien de uitlaat niet aan bovenstaande reglementering kan voldoen, omwille van technische of 
(steden) bouwkundige redenen, kan de vergunningverlenende overheid gemotiveerd een afwijking 
toestaan. 

Afdeling 3: Technische zone

TOELICHTING

De recente evoluties van de woonuitrusting brengen dikwijls technische installaties, zoals machinekamers 
van liften, klimaatbeheersingssystemen en dergelijke met zich mee die zowel voor visuele hinder voor 
het straatbeeld als voor reuk- of lawaaihinder voor de omwonenden kunnen zorgen. De verordening wil 
er in eerste instantie voor zorgen dat dergelijke technische constructies op daken zo weinig mogelijk 
opvallen door ze te groeperen in een technische zone op het dak. De verordening beperkt tevens de 
afmetingen van dergelijke technische zones op het dak zodat de impact van deze zone beperkt blijft. 

Klimaatbeheersingssystemen storen in het straatbeeld en kunnen veel geluids- en visuele overlast 
geven voor omwonenden. Dergelijke toestellen mogen daarom niet in het zicht vanaf de openbare weg 
geplaatst worden en moeten voldoen aan geluidsnormen om de naburige eigenaars te beschermen.

De technische installaties dienen goed onderhouden te worden en dienen bij voorkeur binnen opgesteld 
te worden omwille van akoestische redenen.
Zoals aangehaald in deel I van deze verordening gelden de bepalingen van deze Afdeling onverminderd 
overige reglementering, waaronder onder meer Vlarem II. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 71: Algemeen technische zone
De technische zone op het hoogst gelegen dak moet gelegen zijn binnen een verticale hoek van 45° ten 
opzichte van alle gevelvlakken vertrekkend vanaf de bovenkant van de kroonlijst.
Ze mogen, met inbegrip van alle akoestische isolatie waaronder de reglementair vereiste akoestische 
isolatie, niet meer dan 2,50 meter boven de kroonlijst uitsteken. De technische zone mag nooit uitsteken 
ten opzichte van het toegelaten bouwvolume.
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Artikel 72: Klimaatbeheersingssystemen
Klimaatbeheersingstoestellen en alle bijbehorende leidingen dienen volgens onderstaande regels 
geplaatst te worden:
1°  ze mogen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg én;
2°  ze mogen niet uitwendig tegen gevels geplaatst worden én;
3°  ze dienen op minstens 2 meter van de perceelsgrenzen geplaatst te worden én;
4°  de specifieke geluidssterkte van het klimaatbeheersingstoestel mag niet meer dan 43db(A) 

bedragen aan de perceelsgrens. De specifieke geluidssterkte is de geluidssterkte ten gevolge van 
het toestel op de meetplaats, zonder andere achtergrondgeluiden én;

5°  mogelijk condenswater van het klimaatbeheersingssysteem dient naar de afvoerleidingen van 
hemelwater van het eigen gebouw afgeleid te worden.

Artikel 73: Afvoeren
Afwatering van (regen)waterleidingen over het bovengrondse openbaar domein is niet toegelaten.
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Afdeling 4: Hernieuwbare energiesystemen

TOELICHTING

De stad wil een duurzaam gebruik van energie en een duurzame opwekking ervan
stimuleren. Daarom wil zij de toepassing van duurzame energiesystemen zoveel mogelijk aanmoedigen 
echter zonder dat deze onnodig hinder veroorzaken voor de omgeving. De verordening stelt daarom 
dat zonnepanelen of zonnecollectoren de omwonenden niet mogen hinderen bij het onderhouden van 
hun eigendom. 
Voor windturbines legt de verordening een aantal technische voorwaarden op die een goede en veilige 
werking van de systemen dienen te waarborgen. Ook voor deze systemen wil de verordening de hinder 
voor de omgeving beperken. In woongebieden is er meer sprake van mogelijke geluids- en visuele 
overlast, daarom zijn de beperkingen in verband met de plaatsing van windturbines in de nabijheid van 
woningen strenger.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 74: Zonnepanelen en zonnecollectoren
§1: Het plaatsen van zonnepanelen op daken dient de dakvorm te respecteren. Op platte daken mag de 
ondersteunende constructie geen nieuw hellend dak vormen. De panelen dienen achter elkaar op het 
platte dak geplaatst te worden.

§2: De zonnepanelen op het hoogst gelegen dak moeten gelegen zijn binnen een verticale hoek van 45° 
ten opzichte van alle gevelvlakken vertrekkend vanaf de bovenkant van de kroonlijst.
Ze mogen niet meer dan 2,50 meter boven de kroonlijst uitsteken. Zij mogen nooit uitsteken ten opzichte 
van het toegelaten bouwvolume.
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DEEL 4: Overgangsbepalingen en opheffing bestaande 
verordeningen en besluiten

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

Artikel 75: Overgangsbepalingen
1. Deze verordening is van toepassing voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning waarvoor 

het ontvangstbewijs is afgeleverd na de inwerkingtreding van deze bouwverordening.
2. De meldingsplicht voor werken die voorheen vrijgesteld waren van vergunning is van toepassing op 

het ogenblik van de inwerkingtreding van deze bouwverordening.
3. De meldingsplicht voor werken die voorheen vergunningsplichtig waren is van toepassing op het 

ogenblik van de inwerkingtreding van deze bouwverordening.

Artikel 76: Opheffing bestaande verordeningen en besluiten:
Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe verordening worden volgende verordeningen opgeheven:

8 september 1983
Algemene bouwverordening stad Mechelen (goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 februari 1932 

en 7 augustus 1933 en voor kennis genomen door de Bestendige Deputatie op 20 september 1933)

23 februari 1995 Bouwverordening – aanvullend bouwreglement in verband met het plaatsen van schotelantennes

29 februari 1996
Bouwverordening tot uitvoering van een afzonderlijke toegang tot verdiepingen boven handelspanden - 

gemeenteraad

19 april 2007
Stedenbouwkundige verordening inzake het opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen 

van de hoofdfunctie van woningen

19 april 2007 Stedenbouwkundige verordening: ‘het versterken van de woonkwaliteit’ 

19 maart 2010
Collegebesluit betreffende de vaststelling van algemene richtlijnen inzake de plaatsing van automaten in 

het kader van de beoordeling van vergunningsaanvragen.

Artikel 77: Overgangsbepalingen
Voor stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen waarvan de (beroeps)
procedure nog loopt én het ontvangstbewijs 
dateert van voor het van kracht gaan van 
huidige verordening, blijven de op te heffen 
verordeningen uit artikel 76 van kracht. 
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DEEL 5: Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Aaneengesloten bebouwing (of gesloten bebouwing): 
Bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw twee gemene muren of wachtgevels of beide heeft.

Afvalwater: 
Water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met 
uitzondering van niet verontreinigd hemelwater.

Assistentiewoning: 
Een individuele aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig verblijft en een 
beroep kan doen op zorg.
Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meer gebouwen die 
functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder 
die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en 
ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen. (Woonzorgdecreet)

Automatenwinkel of automatische winkel: 
Het betreft een gebouw waar meerdere verkoopautomaten naast elkaar in een bestaande voorgevel of 
in het gebouw geplaatst worden. Er is geen personeel (zichtbaar) aanwezig die de winkel uitbaat. 

Autoluw gebied
volgende straten in de stad zijn autoluw: 
- Bruul
- Schaalstraat
- Borzestraat
- Blauwhondstraat
- Geitestraat
- Botermarkt
- D. Boucherystraat
- Hallestraat

- Befferstraat
- Vismarkt
- Lange Schipstraat
- Korte Schipstraat
- Lekkernijstraatje
- Zoutwerf
- Hoogstraatje
- ‘t Plein

-  Maalderijstraatje
-  Sint-Janstraat
-  Sint-Janskerkhof
-  Begijnenstraat
-  Drabstraat
-  Haverwerf
-  doorrijverbod schepenhuis
-  doorrijverbod parking ‘t Veer

Baangracht: 
Gracht die parallel met een weg ligt en als prioritaire functie het opvangen van het hemelwater van de 
weg heeft.

Baanwinkel: 
Een grootschalig commercieel pand, gelegen langs invalswegen van steden of kernen. Vaak typeert 
een baanwinkel zich door het laagwaardig assortiment, laagwaardige verblijfswaarde, een goede 
bereikbaarheid en doelgerichtheid als bezoekmotief.

Banner: 
Opgespannen doek met publiciteit.
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Benedenverdieping: 
Het laagst gelegen niveau boven het maaiveld. Bij woningen waarbij er tussen de straatzijde en de 
tuinzijde een niveauverschil heerst, wordt als benedenverdieping beschouwd: het laagst gelegen niveau 
dat aan twee zijden een (potentiële) daglichttoetreding heeft over de volledige hoogte van het niveau. 

Deze definitie kan niet worden toegepast indien het bedoelde perceel deel uitmaakt van een bijzonder 
plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsvergunning waar een andere interpretatie van 
benedenverdieping is vermeld of kan worden afgeleid uit de geest van de voorschriften.

Binnenoppervlakte:
De vloeroppervlakte van de ééngezinswoning die gelijk is aan de som van de oppervlakte van elke 
bewoonbare verdieping waarvan de vloer zich maximum 1 meter onder het maaiveld bevindt, gemeten op 
vloerniveau langs de binnenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die de woning omhullen. 
De binnenoppervlakte wordt berekend op basis van de bestaande stedenbouwkundig vergunde of 
vergund geachte situatie.

Opmerkingen:
-  De oppervlaktes van andere functies dan woonfunctie (bv. handelsruimte) zijn begrepen in de 

binnenoppervlakte.
-  Bijgebouwen die een wezenlijk functioneel onderdeel van de woning uitmaken zijn begrepen in de 

binnenoppervlakte.
-  Ruimten waarvan de vrije hoogte tussen de vloer en het plafond minder is dan 2,20 meter zijn niet 

begrepen in de binnenoppervlakte.
-  Ruimten onder hellende daken worden gerekend vanaf 1,50 meter vrije hoogte tussen de vloer en 

het plafond.
-  Eventuele gemeenschappelijke delen worden niet meegeteld.

straat
TUIN

TUIN

TUIN

TUIN

straat

straat

straat
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Binnenstad en stationsomgeving:
Gedeelte van de stad gelegen binnen de vesten (R12), de vesten zelf (R12) en de stationsomgeving 
begrensd door de straten Vaartdijk, Brusselpoortstraat, Van Benedenlaan, Schuttersvest, Speecqvest en 
Stationsstraat, aangevuld met volgende straten en straatdelen:
- Rode Kruisplein en Keerdoksite
- Geerdegemvaart (tussen Dijkstraat en 

Vredestraat)
- Dijkstraat
- Belgradestraat
- Guldendal
- Postzegellaan (tussen vaart en spoorwegbrug)
- Colomalaan
- Tervuursesteenweg (tussen Colomabrug en 

Vredestraat)
- Vredestraat
- Kruisveldstraat (tussen Withuisstraat en 

Vredestraat)
- Withuisstraat

- Hanswijkvaart (tussen Colomabrug en 
Motstraat)

- Bautersemstraat
- Motstraat (tussen Hanswijkvaart en Mollestraat)
- Douaneplein
- Lakenmakersstraat (tussen Nekkerspoelstraat 

en Borchtstraat)
- Nekkerspoelstraat (tussen R12 en ’t Leitje)
- ’t Leitje
- Sint-Rumoldusstraat
- Ontvoeringsplein
- Bakelaarsstraat
- Frans Halsvest (tussen Bakelaarsstraat en 

Nekkerspoelstraat)
 
Bos: (gedefinieerd zoals in Bosdecreet): 
Grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel 
uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die een of meer functies vervullen. 
Een bos heeft geen minimale oppervlakte. De stedenbouwkundige bestemming van de grond is niet 
relevant om te bepalen of al dan niet sprake is van een bos. 

Bouwblok: 
Een overwegend bebouwde ruimte die bestaat als een verzameling van aan elkaar grenzende percelen, 
omringd door straten en/of natuurlijke grenzen.

Bouwdiepte: 
Afstand vanaf de bouwlijn waar over de gehele diepte gebouwd mag worden, inclusief afdaken en 
uitbouwen, exclusief gelijkvloerse terrassen.

Bouwhoogte:
Hoogte gemeten vanaf het straatniveau tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, …

Bouwlaag: 
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de gelijkvloerse verdieping en met uitsluiting 
van de kelder en zolder.

Bouwlijn: 
Lijn waarachter een van de gevels van een gebouw geplaatst is of geplaatst
kan worden; de grens van de bouwperimeter.

Bouwvolume: (gedefinieerd volgens VCRO) 
Het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in 
bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een 
aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met 
uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld.
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Buitenruimte:
De oppervlakte van het gedeelte van het perceel dat niet wordt ingenomen door vergunde of vergund 
geachte bebouwing. Terrassen op verdiepingen en / of terrassen op platte daken zijn eveneens in de 
buitenruimte opgenomen.

Bruto vloeroppervlakte van de woning:
De som van de oppervlakte van elke bewoonbare verdieping gemeten op vloerniveau
langs de binnenomtrek van de opgaande constructies die de woning omhullen.
Opmerkingen:
-  ruimten waarvan de vrije hoogte tussen de vloer en het plafond minder is dan 2,20 m zijn niet 

inbegrepen;
-  ruimten onder hellende daken worden gerekend vanaf 1,50 m vrije hoogte tussen de vloer en het 

plafond.

Buurtwinkels: 
Handelszaken die producten voor dagelijkse voeding aanbieden. De basisbehoeften voor dagelijkse 
voeding zijn af te leiden uit de voedingsdriehoek, die drie essentiële voedingsgroepen voorschrijft: 
graanproducten, groenten en fruit, en dierlijke producten (vlees, vis en zuivel). We richten ons naar 
bakkers, groente- en fruitwinkels, slagerijen, vis- en zuivelwinkels. Eveneens opgenomen zijn superettes, 
supermarkten en natuurvoedingswinkels (reform), die in veel gevallen een alternatief vormen voor de 
buurtwinkels. 

Carport: 
Autostalling met minder dan drie muren onder een afdak, bij een gebouw horend.

CHE - gebied: 
Cultureel, historisch en/of esthetisch waardevol gebied zoals aangeduid in het gewestplannen, 
bijzondere plannen van aanleg en in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Code van Goede Praktijk: 
Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen. Ministerieel Besluit van de Vlaamse 
Minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 20 augustus 2012. http://www.integraalwaterbeleid.be/
nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen


DEEL 5: definities | Stedenbouwkundige verordening | 69 

Terug naar 
inhoud

Cohousing (samenhuizen): 
Een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij verschillende mensen een eigen privéwoning hebben, 
en dus hun privacy behouden. Tegelijk zijn er ook gemeenschappelijke ruimten waar bewoners een 
aantal dingen samen doen. 

Samenhuisprojecten hebben vier kenmerken waaraan cumulatief voldaan moet zijn om als 
samenhuisproject aanzien te kunnen worden:
a) Een participatief proces: bewoners maken deel uit van een initiatiefgroep die de planning en het 

ontwerp van het project organiseert. De bewoners participeren dus actief aan het hele proces en 
nemen de beslissingen als groep;

b) Het stichten van een intentionele gemeenschap: de bewoners willen bewust een gemeenschap 
stichten. Dit uit zich in de constructie en organisatie van de site. Plaatsen waar kinderen kunnen 
spelen worden bijvoorbeeld centraal gepland zodat iedereen een oogje in het zeil kan houden;

c) Uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen: elk project heeft een gemeenschappelijke ruimte 
die de spil en het hart van de site uitmaakt. Bewoners kunnen er samen eten, kinderen kunnen er spelen 
enzovoort. Het lokaal kan ook opengesteld worden voor activiteiten uit de buurt. Gemeenschappelijke 
voorzieningen zijn niet beperkt tot de gemeenschappelijke ruimte. Er wordt vaak ook een ruimte 
voorzien die dienst doet als ‘werkplaats’, of een ruimte waar een wasmachine ter beschikking staat 
van de bewoners, en dergelijke meer;

d) Management van de site door de bewoners zelf: de belangrijke beslissingen worden genomen in een 
gemeenschappelijke vergadering van alle bewoners. Taken en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld 
het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte of het organiseren van gemeenschappelijke 
activiteiten) worden verdeeld onder alle bewoners.

Conformiteitsattest: 
Attest waarin bevestigd wordt dat de woning voldoet aan de veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, 
brandveiligheid en woningbezetting.

Constructie: (gedefinieerd zoals in VCRO) 
Gebouw, bouwwerk, vaste inrichting, verharding, publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet 
bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond 
steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het 
goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds.

Dak (bedaking): 
Gehele samenstel (o.a. bestaande uit een structuur en een dakbedekking) dat de bedekking vormt van 
een gebouw.

Dakbedekking: 
Geheel van materialen waarmee de dakstructuur wordt bedekt of bekleed teneinde de waterdichting te 
verzekeren en het hemelwater af te voeren. Onder dakbedekking wordt onder meer verstaan: pannen, 
leien, zink, lood, koper, …

Dakkapel: 
Uitspringend raam met dak dat het dakvlak onderbreekt.

Dakoppervlakte: 
Horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak.

Dakterras: 
Toegankelijke buitenruimte op het dak van een gebouw (of een deel
ervan) dat is aangelegd als een terras.

Dakvlak: 
Buitenzijde van het dak, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten.
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Direct lozen: 
Het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder doorsijpelen in de bodem of de 
ondergrond.

Domiciliekamer: 
Woning waar de huurder zijn adres heeft en waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
WC, bad of douche, kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn 
van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

Doorzonappartement/doorzonwoning: 
Doorzonappartementen en doorzonwoningen zijn woongelegenheden die zowel aan de voor- als aan 
de achterzijde rechtstreeks daglicht ontvangen. Ze hebben minstens twee gevels die in contact staan 
met de buitenruimte via raam-, deuropeningen of terrassen.

Douche: 
Een stortbad, voorzien van koud- en warmwatertoevoer en aansluiting op het rioleringsnet.

Draagkracht: 
De draagkracht van de omgeving wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om, nu en in de 
toekomst, menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren 
worden overschreden. De functie kan overlast genereren door middel van geluidsproductie, parkeerdruk, 
mobiliteitsgeneratie, laden en lossen, dag- of nachtactiviteiten. De typologie en schaal kunnen overlast 
genereren door middel van concentraties. Indien de te verwachten overlast te groot is tegenover de 
draagkracht van de omgeving, kunnen een vermindering van het bouwvolume, een vermenging van 
functies of andere bijkomende maatregelen opgelegd worden.

Eéngezinswoning:
Elk gebouw dat hoofdzakelijk bestaat uit slechts één woongelegenheid en waarbij de eventuele 
nevenfunctie (vb. kantoor- of handelsfunctie) niet meer dan de helft van de binnenoppervlakte beslaat.

Eenheidsbebouwing: 
Verschillende gebouwen in elkaars onmiddellijke omgeving die identieke of sterk gelijkende architecturale 
kenmerken hebben.

Erkende ruimingsfirma: 
Ruimer van septisch materiaal die een overeenkomst met de NV Aquafin heeft afgesloten voor de 
aanvoer van septisch materiaal.
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Fietsenstalling: 
Een box waarvan de minimum binnenafmetingen zijn: 2 m lang, 0,70 m breed en 1,25 m hoog; ofwel een 
standplaats (overdekt of in open lucht) daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en als dusdanig door 
het college aanvaard. De minimum afmetingen van de standplaats zijn 2 m lang en 0,70 m breed. De 
standplaats dient minimaal verhard te worden met grint. De stalling moet gemakkelijk toegankelijk zijn 
vanaf het openbaar domein d.w.z. zonder door woon- of bureelgedeelten van het gebouw te gaan. De 
vrije breedte van de toegangsweg tot de berging moet min 0,90 m bedragen.

Functie: (gedefinieerd in VCRO) 
Het feitelijk gebruik van een onroerend goed of een gedeelte daarvan. 
a) Hoofdfuncties: Alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied. 

Worden als hoofdfunctie aanzien: 
 - wonen;
 - verblijfsrecreatie;
 - dagrecreatie;
 - landbouw in de ruime zin;
 - handel, horeca, kantoorfunctie en diensten;
 - industrie en ambacht.
b)  Nevenfunctie: Alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied.

Garage: 
Overdekte autostalling, ingesloten met minstens vier muren of drie muren en een poort of hek.

Gassen:
a) Schadelijke en/of hinderlijke gassen: 
 Gassen afkomstig van verbrandingstoestellen zoals kachels en open haarden, dampen afkomstig uit 

horeca-keukens, dampen afkomstig uit industriële wasdrogers, dampen afkomstig uit mechanische 
ventilatiesystemen en dampen afkomstig uit de verluchting van afvalbergingen. Ook kunnen hier 
dampen afkomstig uit verluchtingspijpen van rioleringen onder vallen, voor zover de verluchtingspijpen 
niet afgesloten zijn door een beluchter.

b) Niet-schadelijke gassen: 
 Dampen die afgezogen worden door een huishoudelijke dampkap, dampen afkomstig uit droogkasten, 

rookgassen afkomstig van gasgestookte verwarmingsketels van type C (gesloten systeem).

Gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP): 
Een uitvoeringsplan is het logische vervolg van een zoneringsplan. In een uitvoeringsplan wordt 
vastgesteld welke saneringsprojecten er binnen een gemeente nog moeten uitgevoerd worden, welke 
projecten het meest prioritair zijn, en wie de projecten dient uit te voeren (Vlaams Gewest, gemeente 
of burger) binnen welke timing. De prioritering van de verschillende projecten gebeurt op basis van 
ecologische en economische criteria.
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Gebouw: 
Elke constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier buitenmuren en/of 
scheidsmuren, een fundering en een dak (woningen, bedrijven, verenigingen, scholen en openbare 
constructies)
a) Meergezinswoning/appartement: Gebouw waarin minimum twee woningen zijn ondergebracht.
b) Eengezinswoning: Gebouw bestaande uit één zelfstandige woning, waarbij de woning samenvalt 

met het volledige gebouw.
c) Hoofdgebouw: Gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een 

perceel kan worden beschouwd.
d)  Bijgebouw: Op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 

worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

Gebouwencomplex: (gedefinieerd volgens VCRO) 
Een functioneel geheel bestaande uit fysiek niet met elkaar verbonden gebouwen.

Gebruiksruimte: 
De ruimte bij een horeca-bestemming die te gebruiken is door bezoekers van de horecafunctie (inclusief 
inpandig terras, rookruimte, …)

Gebouw opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed: 
Gebouwen die opgenomen zijn in een van de volgende twee lijsten: de twee boeken “Inventaris van 
het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen” en de digitale 
databank “De Inventaris van het bouwkundig erfgoed” van het Vlaams Instituut voor het onroerend 
erfgoed.

Geïnventariseerd bouwkundig erfgoed: 
Panden opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het bouwkundig erfgoed, beschikbaar op de 
website van het Agentschap Onroerend Erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be), alsmede 
panden opgenomen in de stedelijke inventaris zoals opgemaakt door de Stad Mechelen.

Gelijkvloerse verdieping: 
Onderste bouwlaag van een gebouw, gelegen boven de pas van het maaiveld.

Gemeenschappelijk sanitair lokaal: 
Een gemeenschappelijk lokaal dat uitsluitend bestemd is voor de persoonlijke hygiëne van de 
kamerbewoners.

Gemeenschappelijk wc-lokaal: 
Een gemeenschappelijk sanitair lokaal met een wc.

Gemeenschappelijke badkamer of douche: 
Een gemeenschappelijk sanitair lokaal met een bad of een douche.

Gemeenschappelijke kookruimte: 
Een gemeenschappelijk woonlokaal of deel ervan dat bestemd is om te koken en dat uitgerust is met een 
of meer gootstenen, voorzien van koudwatertoevoer met een aansluiting op het rioleringsnet, en met 
een of meer kooktoestellen op gas of elektriciteit.

Gemeenschappelijke ruimte: 
Een gemeenschappelijk deel van de kamerwoning dat aangewend wordt als zitplaats, keuken, interne 
circulatieruimte of gemeenschappelijk sanitair lokaal.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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Gedetailleerde motivering: 
Een korte omschrijving en een gedetailleerde fotoreportage van de huidige bewaringstoestand, de 
verouderingsproblematiek en/of de structurele gebreken.
- een korte omschrijving: een tekstuele omschrijving van de bestaande toestand, de gebreken en de 

gewenste toestand 
- gedetailleerde fotoreportage: fotoreportage die bestaat uit minstens één overzichtsfoto van de  

gevel/het dak, één overzichtsfoto per geveldeel en voldoende detailfoto’s om een correcte 
beoordeling mogelijk te maken.

Gescheiden riolering: 
Een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppel waarvan het ene stelsel bestemd is voor het 
opvangen en transporteren van afvalwater, en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van 
hemelwater.

Gevel: 
Buitenmuur van een gebouw.

Gevelafwerking: 
Gevelbekleding inclusief alle sierelementen.

Gevelvlak: 
Buitenzijde van de gevel, uitsprongen en insprongen buiten beschouwing gelaten.

Gevel- en dakwerken: 
Alle werken aan gevels en daken: 
- constructieve gevelwerken, zijnde:

• gevels en/of gevelelementen geheel of gedeeltelijk ontmantelen en slopen;
• gevelopeningen maken, wijzigen of dichten;
• nieuwe parementen in gevelsteen aanbrengen.

- gevelrenovatiewerken, zijnde:
• bestaande gevelbekledingen verwijderen;
• nieuwe gevelbekledingen aanbrengen;
• voegwerken.

- schrijnwerken, zijnde:
• ramen, deuren, poorten, kroonlijsten, (rol-)luiken, … vervangen, vernieuwen of aanbrengen.

- gevelwerken, zijnde:
• wijzigen van de dakvorm; 
• verwijderen, wijzigen, vernieuwen, vervangen of aanbrengen van dakkapellen, dakuitbouwen, 

schoorstenen en andere dakdoorbrekingen; 
• wijzigen, vernieuwen of vervangen van de dakbedekking;
• wijzigen van goten en regenwaterafvoeren;
• plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.

- schilderwerken, zoals onder meer:
• ontverven van gevels, schrijnwerk, smeedwerk, … ;
• schilderen van gevels, schrijnwerk, smeedwerk, … in een andere kleur.

- alle andere werken, die invloed hebben op het uitzicht van de gevel, zoals daar zijn:
• verwijderen, vernieuwen, vervangen of aanbrengen van sierelementen;
• plaatsen, vernieuwen of vervangen van zonnetenten; 
• maken van geveldoorvoeren ten behoeve van verluchting, cv, … .
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Gevelbekleding: 
Materiaal en/of techniek waarmee de gevel geheel of deels wordt afgewerkt en/of bekleed (ten behoeve 
van zijn bouwfysische en/of esthetische kwaliteiten). Hieronder wordt onder meer gerekend: 
- bepleisteringen, met inbegrip van lijst- en stuc- en stafwerk en de erin verwerkte sierpatronen: 

kalkbepleistering, cementbepleistering, similibepleistering, cimorné, … ;
- schilderwerk en kalei;
- betegeling: keramische tegel, geglazuurde tegels, … . 

Glas in lood: 
Vensterraam dat samengesteld is uit stukken, al dan niet gebrandschilderd en/of gekleurd, glas gevat in 
loodlijsten.

Gracht: 
Een aangelegde of natuurlijke waterweg met als doel hemelwater te transporteren naar het dichtst 
bijgelegen oppervlaktewater of gracht van hogere categorie.

Groen: 
Onverharde, waterdoorlatende, onbebouwde en begroeide oppervlakte.

Groendak: 
Begroeid dak minstens bestaande uit een wortelvaste laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een 
vegetatielaag.

Handel: 
Het kopen en verkopen van goederen, diensten en/of energie.

Handelingen: 
Werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties.

Handelsruimte: 
Ruimte waar handel wordt gedreven.

Heggen: 
Lijnvormige begroeiingen met bomen, struiken en kruiden. Ze doen gewoonlijk dienst als veekering, als 
windvanger, als perceelsscheiding of ze hebben een andere gebruiksfunctie. In heggen overheersen ge-
woonlijk doornstruiken, meestal meidoorn of sleedoorn. Een heg kan niet worden aanzien als een haag, 
nu een haag op regelmatige basis geschoren wordt en aanzien wordt als een lijnvormige aanplanting van 
houtige gewassen met compacte structuur.

Hemelwater: 
Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.

Hemelwaterput: 
Reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater.

Herbouw: (gedefinieerd zoals in VCRO)
Een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie 
afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie 
een nieuwe constructie bouwen.

Historisch: 
Deel uitmakend van de waardevolle gegroeide toestand van het gebouw.
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Hoofdzakelijk vergund: (gedefinieerd zoals in VCRO) 
Een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat:
a) bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien de voor een normale 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de functie 
betreft;

b)  overige constructies slechts hoofdzakelijk vergund zijn indien ten minste negentig procent van 
het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en 
met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de 
fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of 
steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft.

Houtkanten:
Lijnvormige begroeiingen met bomen, struiken en kruiden. Ze doen gewoonlijk dienst als veekering, als 
windvanger, als perceelsscheiding of ze hebben een andere gebruiksfunctie. Ze groeien spontaan uit of 
worden periodiek als hakhout gekapt. Het onderhoud bestaat uit een perio diek kappen van de houtige 
gewassen door het natuurlijke opslagver mogen worden dan op de stronk nieuwe loten gevormd.

Houtwallen:
Houtkanten die op een verhoogde plaats staan. 

Huishoudelijk afvalwater: 
Afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van normale huishoudelijke activiteiten, sanitaire 
installaties, keukens, het reinigen van gebouwen (zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of 
kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, 
onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, ziekenhuizen en zorginstellingen, zwembaden, 
hotel, restaurant, drankgelegenheden, kapsalon), afvalwater afkomstig van een wassalon waar de 
toestellen uitsluitend door de klanten zelf worden bediend.

Indirect lozen: 
Het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na doorsijpelen in de bodem of ondergrond.

Infiltratievoorziening: 
Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem.

Individuele voorbehandelingsinstallatie: 
Septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huishoudelijk 
afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen.

Insprong: 
Terugspringend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
Opgesteld in toepassing van artikel 3, 2° van het Koninklijk Besluit van 1 juni 1972 tot oprichting van 
een Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg bij het Ministerie van Nationale Opvoeding 
en Nederlandse Cultuur, en vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de monumenten en 
landschappen.
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K- en E-peil:
Het K-peil bepaalt een getal op het globaal isolatiepeil van een woning. Het gaat om de volledige 
isolatieschil: buitenmuren, vloeren, dak, vensters, … en niet om de afzonderlijke constructiedelen. Het 
E-peil drukt de globale energieprestatie uit van de woning. Dit getal geeft een inzicht in het energieverbruik 
van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie een woning nodig heeft voor ruimteverwarming, 
de productie van sanitair warm water, elektriciteit, … Het K-peil bepaalt mee het E-peil. Maar ook andere 
factoren spelen een rol, zoals de ventilatieverliezen (ventileren kost energie), de interne warmtewinsten 
(bijvoorbeeld door ramen aan de zuidkant) en de technische installaties voor verwarming en elektriciteit.

Kamer (= niet-zelfstandige woning):
Woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC, bad of douche, kookruimte, 
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten 
in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning  deel uitmaakt.

Kappen of rooien:
Met kappen en rooien wordt gelijkgesteld:
- Verminken of vernietigen door ondermeer ringen, verschroeien, ontschorsen, gebruik van 

scheikundige middelen en inkervingen…

Met kappen en rooien wordt niet gelijkgesteld:
- Het reguliere beheer van houtkanten, bomenrijen, knotbomen. Het beheer dient steeds te gebeuren 

conform de code van de goede natuurpraktijk. 

Kelder: 
Ruimte die volledig of gedeeltelijk onder het maaiveld ligt tussen de fundering en de gelijkvloerse 
verdieping.

Kernwinkelgebied: 
Het kernwinkelgebied uit het commercieel strategisch plan.
Het betreft het aaneengesloten gebied in de stad Mechelen dat de volgende straten omvat: 
- Adegemstraat (van Korenmarkt tot 

Zwaanstraatje nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
- Befferstraat
- Blauwhondstraat
- Borzestraat
- Botermarkt
- Bruul
- Désiré Boucherystraat
- Geitestraat
- Graaf Van Egmontstraat
- Grootbrug
- Grote Markt
- Guldenstraat
- Hanswijkstraat nrs. 1, 2, 3, 6, 7,  9, 10, 12
- Hoogstraat
- Hallestraat
- Hendrik Consciencestraat

- Ijzerenleen
- Kardinaal Mercierplein
- Koning Albertplein
- Korenmarkt
- Nauwstraat
- Nieuwwerk
- Onder-den-Toren
- Onze- Lieve- Vrouwestraat
- Scheerstraat
- Schoenmarkt
- Steenweg
- Veemarkt
- Vijfhoek
- Vismarkt
- Vleeshouwersstraat
- Zandpoortvest (van nr. 6 tot en met nr. 70) 

Panden die of hun officiële adres hebben in of met één zijde grenzen aan de opgesomde straten, behoren 
eveneens tot het kernwinkelgebied.

Knotbomen:
Een bijzondere vorm van bomen, die vaak langs perceelsscheidingen of sloten staan, zijn knotbomen. 
Door het periodiek kappen van de takken op een bepaalde hoogte boven de grond, ontstaan knoesten 
waaruit telkens weer nieuwe takken groeien. Meestal gaat het om wilgen, soms om elzen, populieren, 
eiken of essen, ... 
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Kroonlijst: 
Horizontale gevelbeëindiging.

Kroonlijsthoogte: 
Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant van de deksteen of 
kroonlijst.

Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater:
De greppel, grachten, duiker en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, 
grondwater, bemalingswater, en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing 
zijnde wetgeving.

Leibomen:
Leibomen zijn bomen met een zekere stamhoogte (ongeveer 1,5 à 2 meter of hoger), waarbij de stam 
vrij is van takken, en de hoofdtakken verticaal of horizontaal geleid worden over een constructie en die 
verder ieder jaar gesnoeid worden, om niet buiten de voorziene vorm te groeien. 

Leifruit:
Leifruit zijn bomen met een zekere stamhoogte (ongeveer 0,5 à 2 meter of hoger), waarbij de hoofdtakken 
verticaal of horizontaal geleid worden over een constructie en die verder ieder jaar gesnoeid worden, 
om niet buiten de voorziene vorm te groeien.

Maaiveld: 
Het afgewerkte bouwterrein.

Masterplan:
Een masterplan is het plan dat in de eerste fase van grootschalige, veelal stedenbouwkundige projecten 
wordt gemaakt. In een masterplan wordt een kader geschept voor de vele onderdelen en (bouw)
fasen waaruit het bouwproces bestaat en waarbij meestal vele verschillende partijen betrokken zijn. 
Naast de stedenbouwkundige verkenningen bevat een masterplan ook omschrijvingen van de functies 
die een gebied kan krijgen, een globale inschatting van de financiële haalbaarheid en een inschatting 
van de invloed die een dergelijk plan zal hebben op zaken als milieu en verkeer.
Een masterplan is een overkoepelende ruimtelijke gebiedsvisie op hoofdlijnen en komt tot stand wat 
betreft de projectdefinitie in samenwerking met stedelijke diensten. Een masterplan is nodig om het 
grote geheel in het oog te houden en de verschillende mogelijke ontwikkelingen goed op elkaar af te 
stemmen.

MOBER: 
Een MOBER is een document waarin de te verwachten of mogelijke mobiliteitseffecten van een 
voorgenomen project worden geanalyseerd en geëvalueerd, en waarin aangegeven wordt op welke 
wijze de nadelige mobiliteitseffecten vermeden, beperkt of verholpen kunnen worden. 
Voor de inhoudelijke vereisten voor een MOBER wordt verwezen naar de bijlage bij het Besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 3 juli 2009 inzake ‘inhoudelijke vereisten voor een mobiliteitsstudie bij de 
aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning’. 
(zie ook http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2009/08/10/113925.pdf)

Mobiliteitstoets: 
Een mobiliteitstoets wordt uitgevoerd bij kleinere projecten die beneden de ondergrens van een MOBER  
liggen, maar die toch een impact hebben op de mobiliteit in de omgeving.… 
Voor de inhoudelijke vereisten wordt verwezen naar het Richtlijnenhandboek Mobiliteitseffectenstudies, 
Mobiliteitstoets en MOBER d.d. oktober 2009, uitgegeven door het Departement Mobiliteit en Openba-
re Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid en meer bepaald naar het invulformulier in  
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/MOBER/richtlijnenboek.pdf.
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Nieuwe lozing: 
Alle lozingen die geen bestaande lozingen zijn.

Nulpas: 
Het basisniveau ten opzichte waarvan alle hoogtes van een gebouw worden uitgezet.

Nuttige bruikbare vloeroppervlakte van een ruimte:
De oppervlakte van een ruimte, gemeten tussen de muren, waarboven het plafond de
volgende hoogte bereikt:
- minimum 2,50 meter voor de leefruimte (zit- en eetruimte) en de kookruimte;
-  minimum 2,40 meter voor de slaapruimtes en badkamer;
- minimum 2,20 meter voor de overige ruimten (garages, bergruimte, toilet, vestiaire, mezzanine …);
- minimum 1,50 meter bij hellende daken.
Ruimten die lager zijn dan deze bovenvermelde normen worden niet opgenomen in de
berekening.
Uitsprongen kunnen niet ingezet worden om te voldoen aan de minimale oppervlaktenormen zoals 
bepaald in het hoofdstuk Woonkwaliteit.

Openbaar domein: 
Goederen die eigendom zijn van de overheid en ofwel bestemd zijn tot het gebruik van allen ofwel 
bestemd zijn voor het gebruik door een openbare dienst.

Openbare riolering: 
Het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren 
van afvalwater.

Openbare weg: 
Elke weg die openstaat voor het openbaar verkeer.

Overeenstemming met het geveltype: 
Bij de beoordeling worden het oorspronkelijke gevelontwerp, de architecturale stijl waarin de gevel is 
opgebouwd, het historische geveltype waarin een gevel onder te brengen is en de bouwhistorische 
evolutie die de gevel heeft ondergaan, als maatstaf gehanteerd.

Overige gebied:
Gedeelte op grondgebied van de stad Mechelen dat niet tot het stedelijk gebied behoort.

Parkeerplaatsen:
- Ofwel een garage, een garagebox of carport met de volgende minimumafmetingen: 5 meter lang, 

2,75 meter breed en een minimum vrije hoogte van 1,80 meter langs de toegangszone voor de wagen.
- Ofwel een standplaats (overdekt of in open lucht) daartoe speciaal aangelegd en uitgerust. De 

minimale afmetingen zijn 5 meter lang op 2,35 meter breed en een vrije hoogte van 1,80 meter. 
(Uitzondering: Indien parkeerplaatsen evenwijdig met de rijrichting van de toegangsweg worden 
aangebracht – zie figuur 1 hieronder- dient de minimale afmeting 5 meter op 2,20 meter te zijn.) De 
standplaats dient minimaal verhard te worden met grint, zodat ze niet verzakt onder het verkeer en 
begaanbaar is voor voetgangers. De parkeerplaatsen in open lucht dienen uitgevoerd te worden in 
waterdoorlatende materialen.

Elke parkeerplaats dient afgebakend te worden met duurzame materialen.
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Schadelijke gassen: 
Onder meer gassen afkomstig van verbrandingstoestellen zoals kachels en open haarden, dampen 
afkomstig uit horecakeukens, dampen afkomstig uit industriële wasdrogers en dampen afkomstig uit 
mechanische ventilatiesystemen. 
Ook kunnen hier dampen afkomstig uit verluchtingspijpen van rioleringen onder vallen, voor zover de 
verluchtingspijpen niet afgesloten zijn door een beluchter. 

Niet-schadelijke gassen: 
Dampen die afgezogen worden door een huishoudelijke dampkap, dampen afkomstig uit droogkasten, 
rookgassen afkomstig van gasgestookte verwarmingsketels van type C (gesloten systeem). 

Schikking en toegangswegen: 
Schikking en toegangswegen moeten voldoen aan de maatvoering die in volgende figuren aangegeven 
wordt. (Fig. 1 tot fig. 5). Er worden maximum 2 in elkaar verlengde liggende en aansluitende parkeerplaatsen 
toegestaan voor zover het geen parkeerplaatsen betreft die nodig zijn voor een publieke bestemming 
en voor zover het parkeerplaatsen zijn voor dezelfde woongelegenheid.

Parkeerplaats per inrijhoek

Parkeerplaatsen voor gehandicapten:
De inplanting en afmetingen hiervan worden geregeld in de gewestelijke verordening Toegankelijkheid.
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Publiciteit: 
Onder publiciteit wordt verstaan, ieder visueel middel, zichtbaar vanaf het openbaar domein en/ of 
aangebracht op de buitenzijde van een gebouw of constructie, en hoofdzakelijk gebruikt voor publicitaire 
doeleinden.
Het betreft reclame en/of openbaarmaking onder de vorm van navermelde publiciteitsmiddelen, zoals:
- Lichtreclame;
- onverlichte reclame;
- uithangborden;
- panelen;
- windschermen;
- schutsels;
- markiezen;
- aanbrengen van verlichting of spots met publicitair oogmerk;
- geschilderde teksten en tekeningen;
- spandoeken, banners, vlaggen en wimpels;
- werfafsluiting, steigerdoeken;
- …

Worden niet als publiciteit aanzien en vallen derhalve niet onder toepassing van deze verordening:
- platen met maximaal 0,10 m² oppervlakte welke tot doel hebben de aankondiging van het beroep, de 

onderneming, de handelszaak of de naam van de godsdienstige, filosofische, culturele of sportieve 
vereniging in het gebouw;

- het schilderen of kleven van teksten en tekeningen op het glasoppervlak van een handelszaak 
voor zover ze worden aangebracht op het niveau van de gelijkvloerse verdieping of de betreffende 
(handels)zaak;

- het aanbrengen van elke vorm van publiciteit achter het glasoppervlak van een handelszaak voor 
zover de publiciteit wordt aangebracht op het niveau van de gelijkvloerse verdieping;

- notariële aankondigingen in verband met de verkoop van het pand;
- aanplakbiljetten aangebracht ter uitvoering van een wets- of reglementsbepaling, door openbare of 

ministeriële ambtenaren;
- publiciteit/ informatie van de stad of 1 van de verzelfstandigde agentschappen zelf.

Publieke parkeerplaatsen:
- Deze parkeerplaatsen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen zodanig dat deze gebruikt kunnen 

worden door alle bezoekers, deze parkeerplaatsen dienen als dusdanig ook aangeduid te worden, 
volgens een aanduiding goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

- Voor deze parkeerplaatsen kan een vergoeding gevraagd worden op werkdagen tussen 9u en 19u 
door de uitbaters.

- Deze parkeerplaatsen dienen minimum op zon- en feestdagen en alle avonden tussen 18u en 7u 
gratis open blijven en ter beschikking gesteld worden.

Parkeren: 
Het langer stilstaan van een voertuig dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het 
laden en lossen van goederen.

Perceel: 
Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is toegekend. Elk perceel 
is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer.

Perceelsgrens: 
De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen.

Private buitenruimte: 
Buitenruimte die ter beschikking staat van de bewoners van één woning.
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Pui: 
Het onderste gedeelte van een gevel dat zich in materiaalgebruik en invulling onderscheidt van de 
bovengevel. Veelal bestaat een pui uit een samenstelling schrijnwerk en glas, al dan niet rustend op een 
basis in (natuur-) steen.
- Winkelpui: pui die dienst doet/deed als inkom en etalage voor een winkel.

Recent bewijsstuk: 
Een bewijsstuk dat niet ouder is dan een jaar op het moment van het indienen bij de stad.

Referentiebeeld: 
Het referentiebeeld wordt gevormd door de gebouwde omgeving die de begrenzing vormt met de 
buitenruimte en bestaat uit de gebouwen welke inzake harmonische samenhang het talrijkste zijn en 
dus kenmerkend voor de betreffende omgeving kunnen genoemd worden.

Restperceel: 
Een perceel, gelegen binnen een zone met een woonbestemming in de ruime zin, niet gelegen binnen 
de grenzen van een RUP of goedgekeurde en niet vervallen verkaveling met een breedte kleiner dan 6 
meter.

Rooien of kappen:
Met rooien en kappen wordt gelijkgesteld:
- Verminken of vernietigen door ondermeer ringen, verschroeien, ontschorsen, gebruik van 

scheikundige middelen en inkervingen, ...

Met rooien en kappen wordt niet gelijkgesteld:
- Het reguliere beheer van houtkanten, bomenrijen, knotbomen. Het beheer dient steeds te gebeuren 

conform de code van de goede natuurpraktijk. 

Rooilijn: Huidige of toekomstige scheidslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. 
Zij heeft tot taak de openbare weg op een bepaalde breedte te handhaven of te brengen.

Ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
(gedefinieerd volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening)
a) De volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg:
 1) agrarische gebieden met ecologisch belang;
 2) agrarische gebieden met ecologische waarde;
 3) bosgebieden;
 4) brongebieden;
 5) groengebieden;
 6) natuurgebieden;
 7) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde;
 8) natuurontwikkelingsgebieden;
 9) natuurreservaten;
 10) overstromingsgebieden;
 11) parkgebieden;
 12) valleigebieden.
b) De gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van volgende 

categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding:
 1) bos;
 2) parkgebied;
 3) reservaat en natuur.
c) Het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en 

Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

d) De beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid 
krachtens artikel 52, §1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 
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Samenhuizen: 
Zie definitie cohousing.

Scheidingsmuur: 
Muur die twee eigendommen van elkaar scheidt.

Schrijnwerk: 
Verzameling van al het (veelal niet-constructieve) houten materiaal dat deel uitmaakt van het dak en de 
gevel; bij uitbreiding gaat het ook om andere materialen zoals metaal en kunststof. Onder schrijnwerk 
worden onder meer gerekend: ramen, deuren, poorten, winkelpuien, dakkapellen, daklijsten, 
kroonlijsten, erkers, loggia’s, venster- en zolderluiken, jaloezieën en persiennes. Ook de bijhorende 
metalen onderdelen, zoals beslag, luikhouders, … vallen onder de noemer schrijnwerk.

Septisch materiaal: 
Bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit bezinkingsprocessen en 
biologische omzettingsprocessen

Septische put: 
Ondoorlatende put met overloop, voorzien van één of meerdere tussenschotten om de bezinkbare en 
zwevende delen van het water af te scheiden

Sierelementen: 
Elementen met een bijzondere of opvallende vorm die (al dan gecombineerd met een welbepaalde 
functie) dienen ter versiering van de gevel en het dak. Hieronder worden onder meer gerekend: 
balusters, balustrades, vensterhekkens, diefijzers, voetschrapers, vlaggenstokken, steigergaten en 
hun afdekkingen, muur-, jaartal- en sierankers, siersmeedwerk, historische deurbellen, gevelstenen 
(met opschrift of voorstelling), cartouches, festoenen, sculpturen, friezen, consoles, heiligenbeelden, 
beeldnissen, huiskapellen, oude verluchtingsroosters, sgraffiti, schamppalen, hechtingspunten van 
historische tramleidingen, gietijzeren standpijpen, vorstkammen, pirons, …

Sociale woning:
Een sociale woning zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en 
latere wijzigingen.

Staalzetting: 
Het plaatsen van meerdere, voldoende grote proefvlakken om de gewenste techniek, textuur en kleur 
te kunnen evalueren.

Stabiliteitswerken: (gedefinieerd zoals in VCRO) 
Werken die betrekking hebben op de constructieve elementen van een constructie, zoals:
a)  het vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke 

herstellingen;
b)  het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren of dragende binnenmuren, 

zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.
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Stationsomgeving kantoren:
Het gebied omvat volgende straten:
- Stationsstraat
- Arsenaalstraat
- Coxiestraat
- H. Consciencestraat
- Koning Albertplein
- Leopoldstraat (tussen Koning Albertplein en 

Colomastraat)
- Van Kerckhovestraat
- Vaartdijk (tussen W. Geetsstraat en 

Stationsstraat)

- Guldendal
- Postzegellaan (tussen vaart en spoorweg)
- Geerdegemvaart (tussen Guldendal en 

Colomabrug)
- Hanswijkvaart (tussen Colomabrug en 

Bautersemstraat)
- Ontvoeringsplein
- Nekkerspoelstraat (tussen R12 en 

Lakenmakersstraat)
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Stedelijk gebied:
Afbakening stedelijk gebied zoals opgenomen in het gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) 
‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen’, 18 juli 2008.
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Stedelijke lijst: 
Lijst met adressen van panden gelegen in de stad Mechelen die als cultuurhistorisch waardevol aanzien 
worden, doch niet opgenomen zijn in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, noch op enige andere 
wijze beschermd werden. Deze lijst is vast te stellen door de gemeenteraad.

Sterfput: 
Put zonder overloop die het water via de zijkant (geperforeerd) en/of de onderzijde in de grond leidt.

Straatbeeld: 
De verschijningsvorm van het geheel van de gebouwde omgeving die de begrenzing vormt van een 
publieke open ruimte.

Straatwand: 
De samenvoeging van alle voorgevels tussen twee straathoeken.

Struwelen 
Struwelen zijn begroeiingen op droge of op natte plaatsen waarin struiken (hoogte: ten minste 1 m, 
meestal 2 tot 5 m) overheersen, maar waarin ook verspreide hoogopgaande bomen kunnen voorkomen.

Student: 
Iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, waarvan hij de lessen 
volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt of de schoolverlater van het hoger onderwijs die de 
wachtperiode doorloopt met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 
1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
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Studentenbuurt:
Straten waarin afgeweken mag worden van bepaalde artikelen uit deze verordening zoals aangeduid op 
onderstaand plan, te weten:
- Lange Ridderstraat
- Blaasbalgstraat
- Deel Bleekstraat
- Deel Bruul
- Korte Ridderstraat
- Hazestraat
- Deel Leermarkt
- Kapelstraat

- Pitzemburgstraat
- Augustijnenstraat
- Berthoudersplein
- Deel Zandpoortvest
- Meysbrug
- Stationsomgeving Centraal Station en 
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86 | Stedenbouwkundige verordening | DEEL 5: definities

Leopoldstraat

Coxiestraat

Leuvensesteenweg

Colo
m

as
tra

at

Schuttersvest

St
at

io
ns

st
ra

at

Hendrik Speecqvest

H
endrik C

onsciencestraat

Arsenaalstraat

Van Kerckhovenstraat

Lange Nieuwstraat

Po
st

ze
ge

lla
an

Kon
in

g 
Alb

er
tp

le
in

K
ardinaal M

ercierplein

Hendrik Speecqvest

Koning Albertplein

± 0 100 20050
meter

Legende
Studentenbuurt

Gebouwen

Spoorbaanzone

Water

kaart 3: studentenwijk zone rond Centraal Station

Studentenkamer (= niet-zelfstandige woning):
Verblijfplaats waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC, bad of douche, kook-
ruimte en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke 
ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. De student kan zich niet 
domiciliëren op de kamer.

Studentenstudio:
Een verblijf dat enkel aan studenten mag worden verhuurd en beschikt over alle voorzieningen, te weten 
douche, toilet en keuken. 

Supermarkt: 
Een zelfbedieningswinkel waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht.

Technische installaties: 
Installaties of zelfstandige onderdelen ervan die voldoen aan de drie volgende voorwaarden:
a)  de installatie moet vast verbonden zijn aan het gebouw;
b)  het opstellen van de installatie moet nauw verweven zijn met de bouwkundige werkzaamheden;
c)  de installatie moet overwegend gericht zijn op het scheppen van het klimaat, de accommodaties en 

andere omstandigheden, waaronder het leven of werken in het gebouw plaatsvindt en niet op het 
doen de productie of het verrichten van bezigheden waarvoor het gebouw bestemd is.

Technische ruimte: 
Ruimte die enkel voor technische installaties wordt gebruikt.

Terras: 
Toegankelijke verharde buitenruimte in, op of buiten een gebouw, aangelegd als verblijfs- of wandelplek.

Terrein: 
Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbediening
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Terugslagklep op huisaansluiting: 
Een ventiel of klep die ervoor zorgt dat het verontreinigd water niet terug kan stromen vanuit de openbare 
riolering naar de sanitaire afvoerleidingen van de woning.

Toegelaten bouwvolume: 
Theoretisch volume waarbinnen een gebouw zich moet bevinden.

Tuin: 
Onbebouwde buitenruimte, met inbegrip van zaken die tot de vaste tuininrichting behoren.

Tuinhuis: 
Constructie in een tuin, om iets in op te bergen.

Uitbreiden: 
Vergroten van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig wordt afgebroken 
of heropgericht. Het gebeurt buiten het bestaande bouwvolume en met volumevermeerdering. Als de 
uitbreiding meer dan de helft van de bestaande oppervlakte is, wordt het beschouwd als nieuwbouw.

Uitsprong: 
Vooruitstekend bouwdeel ten opzichte van het gevelvlak of dakvlak.

Verblijfsruimte: 
Ruimte voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen, zonder limitatief te zijn:  
- leefruimtes;
- keukens; 
- slaapkamers;
- kamers; 
- kantoor/bureelruimtes; 
- onderwijslokalen. 

Enkele voorbeelden van ruimtes die hier niet onder vallen:
- badkamers; 
- toiletten; 
- handelszaken; 
- restaurants; 
- cafés; 
- ruimtes voor industrie en ambacht;
- bergplaatsen.

Verbouwen: (gedefinieerd zoals in VCRO) 
Aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan 
de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden, berekend in vierkante meter 
buitenoppervlakte van de buitenwanden van de constructie.

Verharde oppervlakte: 
Oppervlakte voorzien van ondoorlatend materiaal.

Verharding: 
Kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van constructieve werken) om 
het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en die de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.
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Vervangen:
- vervangen naar bestaand model:  

Vernieuwen van een element waarbij het materiaal, de vormgeving en de detaillering van het 
historisch model dat nog ter plaatse aanwezig is volledig worden overgenomen. 

- vervangen naar historisch model:  
Vernieuwen van een element waarbij het materiaal, de vormgeving en de detaillering van een 
model dat in een vergelijkbaar historisch pand werd aangetroffen of op een relevant iconografisch 
document is terug te vinden, volledig worden overgenomen.

- vervangen naar bestaand/historisch model van ramen, deuren en poorten:  
Vernieuwen van een raam, deur of poort waarbij het materiaal, het buitenaanzicht en de 
buitendetaillering van het bestaande of historische model volledig wordt overgenomen, maar 
waarbij de diepte van het nieuwe element mag aangepast worden om de plaatsing van een 
isolerende beglazing of isolerend materiaal toe te laten.

- vervangen naar gepast model:  
Vernieuwen van element afwerking waarbij het materiaal van het/de oorspronkelijke of historische 
element of afwerking gerespecteerd wordt en het nieuwe element of afwerking zich inspireert op en 
refereert naar een oorspronkelijk of historisch element of afwerking, zonder daarbij alle details over 
te nemen, … 

Het vervangen naar gepast model is steeds te motiveren.

Vloer: 
Bodem van een vertrek of een andere ruimte en het vlak daarvan.

Bruto vloeroppervlakte: 
De bruto vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle 
vloerniveaus. Vloerniveaus zijn verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond, verdiepingen boven 
de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen, zolders. De bruto vloeroppervlakte van ieder 
vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan het gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. 
Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend. De oppervlakte van trappen, liften en 
installatieschachten dienen op elk vloerniveau tot de bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend. Niet 
tot de bruto vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van:
1.  hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,50 m²;
2.  hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen, groter dan 0,50 m²;
3.  hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,50 m²;
4.  schalmgaten en vides groter dan 4 m²;
5.  holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde van het gebouw;
6.  kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel uitmaken van het gebouw 
 met een hoogte van ten minste 1,5 meter.
7.  daken en dakterrassen;
8.  terrassen;
9.  open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.

Voetpad: 
Gedeelte van de openbare weg bestemd voor voetgangers, dat duidelijk is afgebakend van de gedeelten 
bestemd voor het overige verkeer.

Voorgevel: 
Gevel die zich richt naar de weg waar het perceel aan grenst. Onder ‘weg’ wordt alle wegenis behorende 
tot het openbare domein verstaan: straten, pleinen, waterwegen, spoorwegen, paden, autosnelwegen,… 
Uitgezonderd garagewegen en voetwegen.

Voortuinstrook: 
Strook grond tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn.
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Terug naar 
inhoud

Voorzetrolluiken: 
Een rolluik dat aan de buitenzijde zichtbaar boven in gevelopening of boven de gevelopening wordt 
geplaatst.

Vrije hoogte: 
Netto hoogteverschil tussen de bovenzijde van de afgewerkte vloerpas en de onderkant van het 
afgewerkt plafond of een balkenstructuur.

Wachtgevel: 
Gedeelte van de scheidingsmuur waartegen het gebouw op het aangrenzende perceel aangebouwd 
kan worden.

Waterloop: 
Open natuurlijk of kunstmatig afvoersysteem voor hemelwater kan onder andere eveneens dienst doen 
als buffering en infiltratie van hemelwater naar grondwater.

Winkelvloeroppervlakte:
De in een winkel voorkomende voor de uitstalling en de verkoop van detailhandelsartikelen bedoelde 
oppervlakte. Dit is in het algemeen de (inpandige) voor het publiek zichtbare en toegankelijke 
vloeroppervlakte inclusief die van de etalage, vitrine, toonbank- en kassaruimte (plus de loopruimte voor 
het personeel daarachter), schappen, paskamers, ruimten voor winkelwagentjes en lege dozen evenals 
de vloeroppervlakte van entresols (met voor klanten voldoende hoogte). Deze wordt gemeten aan de 
binnenzijde van de muren.

Woning of woongelegenheid: (gedefinieerd zoals in de Vlaamse Wooncode) 
Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of 
alleenstaande.

Woongebied in de ruime zin:
Alle gebieden die volgens de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd 
zijn voor de oprichting van residentiële woningen, ook indien deze onderworpen zijn aan bijzondere 
voorwaarden.

Woongebouw: 
Gebouw dat één of meerdere woningen telt met uitsluiting van andere hoofdfuncties.

Woonproject: (gedefinieerd zoals in de Vlaamse Wooncode) 
Een sociaal woonproject of een ander woonproject dat wordt opgezet om te voorzien in de huisvesting 
van gezinnen of alleenstaanden of om hun woonsituatie te verbeteren. 
Een woonproject is sociaal wanneer het de realisatie van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen 
of sociale kavels, met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke voorzieningen betreft.
Een sociaal woonproject is gemengd wanneer aan minstens één van de volgende voorwaarden is 
voldaan:
a)  het woonproject omvat of realiseert een menging van sociale huur- en sociale koopwoningen;
b)  de sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen worden zodanig geïntegreerd in de 

bestaande woonstructuur dat er een menging ontstaat met woningen van de privésector.

Zelfstandige woning: 
Woning waarin de vier basisfuncties aanwezig zijn: leef- en slaapruimte, kookruimte, bad- of doucheruimte 
en WC.
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Zoneringsplan: 
In het zoneringsplan werd per gemeente en op perceelsniveau voor het nog te saneren buitengebied 
een keuze gemaakt tussen een collectieve en een individuele zuivering. Op het zoneringsplan wordt elk 
bebouwd/bebouwbaar perceel ingedeeld in 1 van de volgende zones:

Centraal gebied (oranje gearceerd op het zoneringsplan) De percelen 
zijn aangesloten op bestaande zuiveringsinfrastructuur.

Collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen gearceerd op het zoneringsplan) De percelen 
zijn gelegen in buitengebied en zijn reeds aangesloten 
op bestaande zuiveringsinfrastructuur.

Collectief te optimaliseren buitengebied (groen op het zoneringsplan) De percelen zijn 
gelegen in buitengebied, maar de aansluiting naar een 
collectieve zuivering moet nog worden gerealiseerd.

Individueel te optimaliseren buitengebied (rood op het zoneringsplan) Voor deze percelen geldt 
een individuele zuiveringsplicht.

Zorgplicht: 
Artikel 14 van het natuurdecreet stelt dat iedereen – zowel natuurlijke als privaatrechtelijke personen – 
de handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden 
dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig 
geschaad, verplicht is om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd 
om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. De 
Vlaamse regering heeft een code van goede natuurpraktijk vastgesteld die de zorgplicht verduidelijkt via 
de omzendbrief LNW/98/04 van 10 november 1998. Deze zorgplicht is overal van toepassing ongeacht 
de ruimtelijke bestemming of het gebruik van de grond.









NOTITIE
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