INLEIDING VAN DE ZONALE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE
VERORDENING (Z.G.S.V.)
Wijk « Stokkelsesteenweg – Konkelstraat »

§1 Algemeen
Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) is een geheel van
politiebepalingen betreffende voornamelijk bouwwerken die op gemeentelijk vlak
worden uitgevoerd. Deze verordening kan ook de algemene wegenis en stedenbouw
betreffen voor alles wat de materiële operaties voor de bouw en gelijkaardige daden
en werken betreft.
Onderhavige GSV is "zonaal", dat wilt zeggen dat ze enkel een bepaald deel van het
grondgebied van de gemeente betreft, in dit geval de percelen gelegen tussen de
Stokkelsesteenweg en de Konkelstraat zoals opgenomen in de perimeter die in het
bijgevoegde plan bepaald wordt.
De perimeter " Stokkelsesteenweg - Konkelstraat " wordt meer bepaald afgebakend
in onderstaand artikel 1.
In overeenstemming met artikel 91, al. 2 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening regelen de GSV's dezelfde materie als de gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen (GewSV). Ze kunnen dus volgende zaken regelen:
1. de gezondheid, conservatie, stevigheid en schoonheid van de bouwwerken, de
installaties en hun naaste omgeving, evenals hun veiligheid, meer bepaald de
bescherming tegen brandgevaar en overstromingen;
2. de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, energiebesparingen en recuperatie van energie;
3. de conservatie, de gezondheid, de veiligheid, de leefbaarheid en de schoonheid van de openbare weg, haar toegangen en haar onmiddellijke omgeving;
4. de toegang tot gebouwen door nutsinstallaties, meer bepaald voor water, gas,
elektriciteit, verwarming, telecommunicatie en de ophaling van het afval;
5. de minimumnormen qua leefbaarheid van de woningen;
6. de levenskwaliteit en het comfort van het trage verkeer, meer bepaald door het
vermijden van lawaai, stof en dampen wanneer er werken worden uitgevoerd
en het verbod op werken tijdens bepaalde dagen en uren;
7. de toegang tot opgetrokken of niet-opgetrokken gebouwen of gedeelten van
deze gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, tot installaties en de
openbare weg voor personen met een beperkte mobiliteit.
8. de gebruiksveiligheid van een goed dat toegankelijk is voor het publiek.

§2 Hiërarchie der normen
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de ruimtelijke ordening geregeld door
plannen op vier verschillende niveaus:
gewestplannen waaronder het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan (het GewOP) dat opties en richtlijnen aanreikt voor de
ontwikkeling van de gewestruimte en het Gewestelijk Bestemmingsplan (het

ZGSV Stokkel-Konkel - inleiding

Pagina 1

GBP) dat op reglementaire wijze de bestemming bepaalt van alle delen van
het grondgebied van het Gewest.
gemeentelijke plannen waaronder de Gemeentelijke
Ontwikkelingsplannen (het GOP) dat opties en richtlijnen aanreikt voor de
ontwikkeling van de gemeente en de bijzondere bestemmingsplannen (het
BBP) die op reglementaire wijze de bestemmingen, de voorschriften en de
opties voor de inrichting van stukken van het gemeentelijk grondgebied
bepalen.
Deze plannen worden aangevuld door reglementen op twee hiërarchische niveaus:
ke Stedenbouwkundige Verordening (de GewSV);
Om eventuele problemen die veroorzaakt worden door tegenstrijdigheden in deze
stedenbouwkundige instrumenten te voorkomen, bevindt ieder stedenbouwkundig
plan en reglement zich op een specifieke plaats binnen de hiërarchie der normen.
Deze hiërarchie ziet er als volgt uit:
1. GewOP
2. GBP
3. GOP
4. BBP
5. GewSV
6. GSV en zonale GSV.
De GSV's komen wat stedenbouwkundige materie betreft op de laatste plaats in de
hiërarchie der normen: ze moeten dus de hogere normen naleven die ze wel mogen
preciseren maar niet wijzigen.
Een GSV kan dus de beschikkingen van de gewestreglementen (GewSV) niet
wijzigen, tegenspreken of opheffen.
De zonale GSV is dus een zeer precies document dat aan de gemeentelijke en meer
bepaald plaatselijke specifieke situaties is aangepast.

§3 Afwijking - Overtreding
In overeenstemming met artikelen 153 § 2 en 155 § 2 van het BWRO kan er een
vergunning worden afgeleverd die afwijkt van de stedenbouwkundige verordeningen
en de bouwverordeningen.
De afwijkingen moeten natuurlijk naar behoren gemotiveerd worden en mogen nooit
van dien aard zijn dat ze op fundamentele wijze de voorschriften van de zonale GSV
schenden.
In het geval dat er een overtreding tegen de zonale GSV zou gebeuren (daden of
werken waarvoor er een vergunning vereist is die uitgevoerd worden zonder
vergunningsaanvraag, daden of werken die uitgevoerd worden die niet in
overeenstemming zijn met de zonale GSV...), worden de toe te passen sancties
gedefinieerd in artikelen 300 t/m 313 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening.
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VOORSCHRIFTEN van de ZONALE GEMEENTELIJKE
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (Z.G.S.V.)
Wijk « Stokkelsesteenweg – Konkelstraat »

HOOFDSTUK I: INLEIDING
ARTIKEL 1: Toepassingsgebied
Deze verordening is van toepassing:
1° op de handelingen en werken die onderworpen zijn aan een
stedenbouwkundige vergunning krachtens artikel 98, §1, eerste lid, van het
BWRO (Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening);
2° op de handelingen en werken die, omwille van hun geringe omvang,
vrijgesteld zijn aan een stedenbouwkundige vergunning, zoals bedoeld in
krachtens artikel 98, §2 van het BWRO;
3° op de handelingen en werken bedoeld in artikel 98, §3 van het BWRO,
waarvoor een stedenbouwkundige verordening een vergunning oplegt;
4° op de verkavelingsvergunningen bedoeld in artikelen 103 en 104 van het
BWRO.

HOOFDSTUK II: ALGEMEEN
ARTIKEL 2: PERIMETER
Deze verordening is van toepassing in de perimeter getekend op het bijgevoegde
plan.

ARTIKEL 3: STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN
Doel van onderhavig reglement is bij te dragen tot het stedenbouwkundig behoud en
de stedenbouwkundige opwaardering van de besproken perimeter, vooral volgens de
volgende krijtlijnen:
-

Een stedenbouwkundige ontwikkeling van de site omkaderen in het
bijzonder in het geval van de bouw van een residentiële plek die geniet
van de handelszaken en wijkvoorzieningen in de onmiddellijke omgeving
van de perimeter die door onderhavig reglement gedekt wordt;

-

De integratie van de constructies in het bouwkader garanderen waarbij er
rekening gehouden wordt met het profiel van de bestaande bouwwerken
rond de perimeter. Hiervoor voorziet de verordening een progressief
bouwprofiel tussen de Stokkelsesteenweg en de Konkelstraat, rekening
houdend met de belangrijke niveauverschillen van het terrein en de
verschillende bouwprofielen rondom de site. De perimeter wordt verdeeld
in twee zones: zone A wordt afgebakend door de achterkant van de tuinen
van de huizen in de Roggebloemlaan en Konkelstraat en zone B komt
overeen met het overblijvende gedeelte. Balkvormige gebouwen zijn
verboden;
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-

het landschapsaspect van de site vrijwaren door de bebouwbare zones te
beperken, door de beboomde dreef te behouden en door nieuwe
aanplantingen te voorzien bovenop de opwaardering van de groene zone
van het gewestelijk bestemmingsplan om de levenskwaliteit van het
woonblok te verzekeren;

-

de impact van het project op de mobiliteit van de wijk beperken en
evenwichtig verdelen: de perimeter kan via twee verschillende
toegangswegen bereikt worden: een in de Konkelstraat en de andere in de
Stokkelsesteenweg.

ARTIKEL 4: WOORDENLIJST
In huidige verordening, verstaat men onder:
Naaste omgevingsaanleg: Gebied grenzend aan het bouwwerk en dat bestaat uit:
a) de achteruitbouwstrook;
b) desgevallend de zijdelingse inspringstrook;
c) het gebied voor koeren en tuinen.
Rooilijn: Grens tussen de openbare weg en omliggende eigendommen.
Hoogstammige boom: Boom waarvan de stam op 1,50 m van de grond minstens
0,40 m omtrek heeft en die minstens 4 m hoog wordt.
Balkon: Smal platform met borstwering voor één of meerdere gevelopeningen.
Grondinname van het bouwwerk : grondoppervlakte op de grond, berekend in
horizontale projectie op het (de) perce(e)l(en), dat wordt ingenomen of overkapt door
bovengrondse bouwwerken, exclusief luifels en markiezen.
Bouwlijn: Hoofdvlak dat gevormd wordt door alle voorgevels van de bouwwerken en
dat kan inspringen ten opzichte van de rooilijn.
Bouwhoogte: De hoogte van de bouwwerken omvat de technische verdiepingen, de
inspringende verdiepingen en de technische installaties (met inbegrip van de liften).
Huizenblok: Geheel van al dan niet bebouwde terreinen, dat begrensd is door
verkeerswegen in de open lucht of natuurlijke grenzen
Binnenterrein van een huizenblok: Ruimte die zich op meer dan 50 meter van de
rooilijn bevindt.
Gebouw: Het geheel van bouwwerken en installaties en hun nabije omgeving, op
een of meer kadastrale percelen, waarvan de hoofdingang meestal geïdentificeerd
wordt door middel van een enkel politieadres.
Dakkapel: Bouwelement dat boven het dakvlak van een hellend dak uitsteekt en dat
via rechtopstaande openingen de ventilatie en de natuurlijke verlichting mogelijk
maakt. Er bestaan verschillende types dakkapellen: dakkapel met schilddak,
dakkapel onder puntgevel, inspringende dakkapel, enz.
Acroteriemuur: Muur die zich boven het niveau van het dak of van het terras zich
bevindt en die dient als zijkant of borstwering.
Erker: Gesloten uitsprong die op de gevel uitsteekt over één of meerdere bouwlagen.
Volle grond: Zone vrij van elke bebouwing, ook ondergronds.
Doorlaatbare oppervlakte: Oppervlakte die regenwater op een natuurlijke wijze laat
doordringen in de bodem, met uitzondering van de oppervlakten boven ondergrondse
bouwwerken.
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Gebied voor koeren en tuinen: Het onbebouwde of nog niet bebouwde
bovengronds gelegen deel van het terrein, de achteruitbouwstrook en de zijdelingse
inspringstrook niet inbegrepen.
Achteruitbouwstrook: Tussen de rooilijn en de bouwlijn gelegen deel van het
terrein.
Zijdelingse inspringstrook: Deel van het terrein dat gelegen is tussen de
achteruitbouwstrook en het gebied voor koeren en tuinen en dat zich uitstrekt van de
zijkant van het bouwwerk tot aan de zijdelingse grens van het terrein.

HOOFDSTUK III: KENMERKEN VAN DE BOUWERKEN EN HUN NAASTE
OMGEVINGSAANLEG
AFDELING 1: PLAATSING, HOOGTE EN BOUWPROFIELEN
ARTIKEL 5: PLAATSING EN DIEPTE
5.1. Op ieder punt zal de minimaal te respecteren afstand t.o.v. de perimeter voor de
constructie van een gebouw 15 meter bovengronds bedragen, behalve voor de
uitzonderingen voorzien in artikel 5.3.
5.2. De maximale diepte boven de grond van de bouwwerken is 17 meter tussen de
afgewerkte buitenwanden van de gevels.
Balkons kunnen de gevels versieren voor zover hun diepte niet meer dan 2 meter
bedraagt.
Uitspringende erkers kunnen de gevels versieren voor zover hun diepte niet meer
dan 1 meter bedraagt en hun totale breedte minder is dan 1/3 van de gevelbreedte.
5.3. Voor bouwwerken langs de Stokkelsesteenweg:
-

de gevels worden 8 meter achter de rooilijn opgetrokken;

-

De zijdelingse inspringstrook bedraagt minimaal 5m t.o.v. de perimeter
over een diepte van maximaal 25 meter vanaf de bouwlijn; daarboven
varieert ze van 10 tot 15 meter, volgens bijgevoegd plan.

5.4. De verhouding vloer/grond bedraagt maximaal 1,4
5.5. De grondinname van de bouwwerken is maximum 60% van de totale oppervlakte
van de perimeter.

ARTIKEL 6: BOUWWPROFIELEN, GEVELHOOGTES EN DAKEN
6.1. De maximale hoogte van de gevels wordt bepaald in termen van aantal niveaus
onder de daklijst (maximaal 3,20 meter per niveau).
Het aantal niveaus en de maximale hoogtes gemeten in Lambert 72 coördinaten zijn
aangeduid in bijgevoegd plan en varieert volgens de helling van het bestaande terrein
en volgens de profielen van de bestaande gebouwen die aan de perimeter grenzen.
De vloer van het gelijkvloers van het gebouw aan de Stokkelsesteenweg is geplaatst
op een maximum hoogte van 1 meter, gemeten in het midden van de gevel van het
gebouw, vanaf het hoogtepeil van de stoep.
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Acroteriemuren boven het laatste niveau zijn toegelaten om als borstwering van de
terrassen tedienen.
De hoogte van de gebouwen overschrijdt nooit de maximale kroonlijsthoogte van het
laatste volledige niveau van het achtergelegen gebouw (hetzij 87,00m: gemeten in
coördinaten Lambert 72) van de gebouwen « Fontaines de la Woluwe » in de
Konkelstraat.
De gebouwen mogen niet langer zijn dan 65m.
6. 2. Boven de daklijsten kunnen twee dakniveaus uitgevoerd worden op voorwaarde
dat:
-

zij zich integreren in een volume waarvan het bouwprofiel een hoek van
45° beschrijft tussen de bouwlijn en het bovenste deel van de daklijst,
t.o.v. het bovenste horizontale vlak van het hoogste niveau, of dat ze
minimaal 1,50 meter achteruit springen t.o.v de gevels van het hoogste
niveau;

-

dat er slechts een niveau bewoonbaar is.

6.3. De daken kunnen plat, gebogen of hellend zijn en dakkapellen bevatten.
Mansardedaken zijn verboden. Aaneenliggende, niet toegankelijke platte daken met
een oppervlakte groter dan 20m² worden uitgevoerd als groendaken.

AFDELING 2: BEHEER VAN HET REGENWATER
ARTIKEL 7: REGENPUT EN VERGAARBEK
Het regenwater afkomstig van alle ondoorlaatbare oppervlakken wordt opgevangen
en afgevoerd naar een regenput met minimumafmetingen van 33 liter per m²
dakoppervlak in horizontale projectie.
Het opgevangen regenwater wordt naar regenwaterputten afgeleid die minstens één
kraan bevoorraden die voor ieder gebouw toegankelijk is vanuit het
gemeenschappelijk gedeelte voor het besproeien van de gemeenschappelijke ruimte.
Het rioleringsnet van iedere constructie met een ondoorlaatbare oppervlakte van
meer dan 300m², moet over een dispositief beschikken dat dienst doet als vergaarbek
met een inhoud van minstens 16,2 liter per m² bediende ondoorlaatbare oppervlakte
en waarvan de afloop, buiten de overloop, een diameter van 0,05 meter heeft.
AFDELING 3: PARKEERPLAATSEN EN ONDERGRONDSE LOKALEN
ARTIKEL 8: PARKEERPLAATSEN, TOEGANGEN TOT PARKEERPLAATSEN EN
PARKEERPLAATSEN VOOR BEWONERS EN BEZOEKERS
8.1. Elk gebouw beschikt over overdekte, ondergrondse parkeerplaatsen die
rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de Stokkelsesteenweg en/of vanuit de
Konkelstraat.
Het verkeer in open lucht van voertuigen binnen het huizenblok is niet toegelaten,
met uitzondering voor de toegang tot de ondergrondse parking aan de Konkelstraat,
en voor de toegang voor verhuizingen, onderhoud, voor voertuigen van de
brandweer- en hulpdiensten, en voor het parkeren van bezoekers zoals beschreven
in 8. 3.
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Aan de kant "Stokkelsesteenweg" is er een rechtstreekse toegang van de rijweg naar
een ondergrondse parkeerplaats voorzien.
Aan de kant "Konkelstraat" bevindt de toegang tot de ondergrondse parkeerplaats
zich op 50m van de rooilijn van de Konkelstraat.
8.2. Ieder gebouw beschikt over minimaal 1,2 en maximaal 2 parkeerplaatsen per
woning.
8.3. Bovenop de te voorziene parkeerplaatsen voor de bewoners, moeten twee
bezoekersparkings met elk 20 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waarvan één
langs de stokkelsesteenweg en een andere aan de zijde van de Konkelstraat. Aan de
kant van de Konkelstraat wordt de parkeerplaats voor bezoekers ingericht in de zone
tussen 35 en 70 meter van de rooilijn.
ARTIKEL 9: LOKALEN VOOR HUISVUIL
Het complex omvat lokalen voor het opslaan van gesorteerd afval die ondergronds of
in de gebouwen zelf gelegen zijn en die rechtstreeks bereikbaar moeten zijn vanaf de
appartementen. Daarnaast herbergt de perimeter ook een overdekte buiteninrichting
voor het tijdelijk plaatsen van vuilnisbakken en afvalcontainers, en dit zowel aan de
kant "Stokkelsesteenweg" als aan de kant "Konkelstraat". Deze specifieke ruimten
moeten voldoen aan de voorschriften van Net Brussel om iedere hinder voor de
openbare ruimte te vermijden op de dagen van de afvalophalingen.
Deze inrichting moet van goede architecturale kwaliteit zijn en regelmatig
onderhouden worden.
ARTIKEL 10: LOKALEN VOOR TWEEWIELERS EN KINDERWAGENS
Naast de vereiste lokalen voor tweewielers en kinderwagens moet er minstens één
bovengrondse, overdekte fietsenstalling ingericht worden nabij de toegangen van de
gebouwen.
Deze inrichting moet van goede architecturale kwaliteit zijn en regelmatig
onderhouden worden.
ARTIKEL 11: KELDERS
Ieder project voorziet minstens een gesloten kelder van minimaal 3m² per woning.

AFDELING 4: NAASTE OMGEVINGSAANLEG EN INRICHTING VAN DE TUINEN
ARTIKEL 12: INRICHTING VAN DE ACHTERUITBOUWSTROOK
12.1. De achteruitbouwstrook wordt ingericht als tuintje met beplanting in volle grond.
Deze mag geen bouwwerken omvatten, behalve die welke horen bij de ingang van
een gebouw zoals name brievenbussen, omheiningen of muurtjes, trappen of
opritten. Deze strook mag niet worden omgevormd tot parkeerruimte noch worden
bedekt met ondoorlaatbare materialen behalve de paden naar de inkomdeuren en
garagepoorten. Deze achteruitbouwstrook moet regelmatig onderhouden worden.
12.2. Aanplantingen zijn een aanvulling op de gevel en mogen deze niet volledig
verbergen.
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ARTIKEL 13: INRICHTEN VAN DE TUINEN
13.1. Algemeen
Het gebied voor koeren en tuinen bestaat voor minstens 50% van de oppervlakte uit
doorlaatbare oppervlakte, buiten de groene zone van het gewestelijk
bestemmingsplan. Deze doorlaatbare oppervlakte bestaat uit volle grond en is
beplant.
De inrichting van de gebieden voor koeren en tuinen en van zijdelingse
inspringstroken heeft tot doel het groen uitzicht kwantitatief en kwalitatief te
verbeteren. De installaties voor inrichting van deze gebieden, zoals banken,
schommels, standbeelden of andere decoratieve of sierelementen zijn toegelaten.
Het is de doelstelling van de landschapsinrichting om zowel de privacy van de
toekomstige bewoners te verzekeren als die van de buurt.
Hoogstammige bomen worden op minstens 2 meter afstand van de perimeter
aangeplant.
Iedere aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning betreffende een
bouwproject van verschillende gehelen, moet een landschapsplan bevatten.
13.2. Inrichting en beplanting van de tuinen
De tuinen zijn verdeeld in drie delen:
-

de delen met privatief genot, duidelijk begrensd en die hun privacy
bewaren dankzij gesnoeide hagen;

-

de gemene delen die worden omheind en uitsluitend bestemd zijn voor het
genot van de mede-eigenaars;

-

de zones voor voetgangersverkeer en deze voor voertuigen voor verhuis,
onderhoud, brandweer en hulpdiensten.

Er wordt een voetgangerspad voorzien dat toegankelijk is voor personen met een
beperkte mobiliteit tussen de Stokkelsesteenweg en de Konkelstraat.
De boomsoorten dienen aan te sluiten bij het uitzicht en de schaal van een “park”.
Naast de bestaande bomen, dienen er nieuwe bomen en struiken geplant te worden.
De bestaande hoogstammige bomen gelegen buiten de geplande bouwzones, zullen
bewaard of opnieuw aangeplant worden indien ze worden geveld.
De ondergrondse bouwwerken worden ofwel bedekt met een laag teelaarde van
minstens 0,60m over de hele onbebouwde bovengrondse oppervlakte ofwel ingericht
als terras. Bovendien zal er een systeem ingericht worden voor een goede afwatering
van de grond.
13.3. Omheiningen en hagen
Om in de zones van koeren en hagen de rijkdom van de flora te verzekeren, bestaan
de gemene afsluitingen binnen de perimeter uit heggen die dubbel aangeplant en
gescheiden kunnen worden d.m.v. traliewerk. De hagen hebben een maximale
hoogte van minstens 1,80 meter.
Wanneer ze geplant worden, hebben de hagen een minimale hoogte 1,20 meter.
ARTIKEL 14: GEMEENSCHAPPELIJKE ZONE
De perimeter omvat minstens één beveiligde en omheinde externe recreatiezone
voor de kinderen en minstens een binnengelegen gemene leefruimte voor recepties,
feesten enz… ten behoefte van de bewoners van de site.
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HOOFDSTUK IV: SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 15: OVEREENSTEMMING MET DEZE VERORDENING
De overeenstemming van een bouwproject met huidige verordening houdt niet
automatisch in dat het project strookt met de goede ruimtelijke ordening, die
beoordeeld wordt door de overheid bevoegd voor de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunningen, noch met de andere geldende normen, wetten en
regelgevingen.
ARTIKEL 16: INWERKINGTREDING
De bepalingen van onderhavig reglement treden in werking zodra het in het Belgisch
Staatsblad is verschenen.
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PROJET DE REGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME ZONE (R.C.U.Z.)

DATE
DATUM

07/10/15

PROJECT GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE
GEZONEERDE VERORDENING (G.S.G.V.)
Quartier "chaussée de Stockel - rue Konkel"

ECHELLE
SCHAAL

1/1000
CHAUSSEEDESTOCKEL

Wijk "Stokkelse steenweg - Konkelstraat"
REGION BRUXELLOISE
BRUSSELS GEWEST

57.40

PLAN

1/1

56.91

00
8.

Carte périmètre
Kaart perimeter

Les cotes et les niveaux sont à verifier par les entrepreneurs; en cas d'erreur ou d'omission, ceux-ci sont tenus
d'en prévenir les architectes avant execution.
Alle maten en niveaus dienen door de aannemers gecontroleerd te worden; in geval van vergissing of leemte

5.00

5.00

R+2+T

17.
00

dient de architect verwittigd te worden voor uitvoering.

71.00

00
26.

COMMUNE DE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

00
40.

LEGENDE
15.00

80,60

R+2+T

nombre de niveaux maximum dans la zone / maximaal aantal niveau’s in de zone

R +2+T

R+5+T

57.98

56.17

h max (en m) en coordonnées Lambert 72 / max h (in m) Lambert 72 coordinaten
nombre de niveaux maximal / maximum aantal niveau’s

étages / verdiepingen

T

niveau en toiture / dakverdieping

5

2
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+
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.
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00
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