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DEEL A
Toelichtingsnota: stedenbouwkundig concept.
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ALGEMEEN OPZET EN INDELING

De site die het onderwerp van dit Bijzonder Plan van Aanleg uitmaakt, valt uiteen in drie duidelijk te
onderscheiden delen, met elk een eigen, specifieke stedenbouwkundige problematiek:
1.
2.
3.

De reeds bebouwde strook langsheen de Diestsevest en de aanvang van de Diestsestraat
Het driehoekig terrein langsheen de Vuurkruisenlaan. Heden is hier de busstelplaats van De Lijn
gevestigd.
Het ongebouwd gebied waarin het verkeersknooppunt Tussen Twee Waters, dat de Diestsevest
met de viaduct van de Ludenscheidsingel alsook met de Aarschotsesteenweg verbindt, is
gelegen.

In het eerste gebied gaat het in essentie om een probleem van stedenbouwkundig beheer van het
bestaand weefsel. In concreto betreft het hier een bijzonder fragment van de Leuvense vesten, dat
morfologisch is opgesplitst in drie onderdelen, die in een verschillende tijdsperiode zijn tot stand
gekomen.
In het tweede gebied wordt een grondige stedenbouwkundige transformatie door het Bijzonder Plan
van Aanleg mogelijk gemaakt. De bestaande busstelplaats van De Lijn maakt hierbij plaats voor een
omvangrijk complex met diensten en/of kantoorfuncties, dat qua schaal in verhouding staat met de
industriële bebouwing aan de overzijde van de Vuurkruisenlaan. De krachtlijnen van dit
stedenbouwkundig ontwerp werden grafisch en tekstueel toegelicht in het onderzoeksrapport over het
1
Leuvense spoorweggebied, opgesteld in 1991-92 door het Projectteam Stadsontwerp . In deze
toelichting hernemen we enkel de hoofdlijnen van het stedenbouwkundig opzet.
In het derde gebied dat om redenen van stedenbouwkundige samenhang werd afgesplitst van het
B.P.A. „Vaartkom‟ en aan dit B.P.A. Diestsevest-Vuurkruisenlaan werd toegevoegd, blijft de functie
van openbare wegenis grotendeels behouden. Ten behoeve van de nieuwe infrastructurele aanleg en
de geplande aanpassingen aan de inrichting van het verkeersknooppunt. Tussen Twee Waters wordt
de afbakening van de betreffende zoneringen enigszins aangepast.
Het geheel van deze drie deelgebieden past in de globale reorganisatie van de verkeersontsluiting
van het betreffende stadsdeel. Door rechtstreekse aansluiting van de Vuurkruisenlaan op het
verkeersknooppunt Tussen Twee Waters kan de Diestsestraat tot het statuut van lokale
bedieningsweg worden herleid. De belangrijkste verkeersstromen worden min of meer evenredig
verdeeld over de Vuurkruisenlaan en de Diestsevest. Zoals in het B.P.A. „Station‟ wordt duidelijk
gemaakt, wordt het doorgaand verkeer op de Leuvense vesten tussen Tiense- en Diestsevest
ondertunneld, ten einde de bovengrondse voetgangersoversteek tussen de binnenstad en het station
te vergemakkelijken en de inrichting van het Martelarenplein als stedelijke verblijfsruimte mogelijk te
maken.

1

Projectteam Stadsontwerp ( o.l.v. Prof. M.Smets): Ontwikkelingsplan spoorweggebied Leuven,
Studie in opdracht van de Vlaamse Executieven, de N.M.B.S., Stad Leuven en De Lijn, 1 oktober 1992.
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DE BEBOUWING LANGS DE DIESTSEVEST EN AANVANG
DIESTSESTRAAT

Voor het geheel van dit gebied kan worden opgemerkt dat het door zijn nabijheid van het Leuvense
trein- en busstation uitzonderlijk goed ontsloten is door openbaar vervoer. Deze conditie maakt de
zone bij uitstek geschikt voor de vestiging van kantoorfuncties. Anderzijds heeft de specifieke ligging
op de Leuvense vesten – in een soort uithoek van de stad, gezien de nabijheid van de
brouwerijcomplexen en andere industrieële vestigingen- ook gezorgd voor een vestiging van
gespecialiseerde handelsfuncties met ruime opslagruimten. Door beide ontwikkelingen staat de
woonfunctie in het gebied toenemend onder druk. Gezien het blijvend verkeersintensief karakter van
de Leuvense vesten in deze sectie van de Diestsevest, zullen vooral de gelijkvloers en lagere
verdiepingen hinder ondervinden. Aangezien het behoud van de woonfunctie in dit gebied dat
rechtstreeks aansluit zowel bij de binnenstad als bij het trein- en busstation echter van essentieel
belang is, wordt gekozen om in de hogere verdiepingen, waar mogelijk, woonbestemmingen te
handhaven of opnieuw in te voeren.
Anderzijds moet worden opgemerkt dat het betreffend gebied op dit ogenblik geenszins als een
morfologische eenheid overkomt. Het specifiek vestenkarakter dat in opdracht van het Leuvens
2
stadsbestuur in een uitvoerig onderzoeksrapport werd gedocumenteerd is er slechts over een
beperkte zone aanwezig. In de aanvangssectie van Diestsevest en Diestsestraat werd tot een
systematische schaalvergroting en een aaneengesloten verdichting van kantoorcomplexen
overgegaan. De uitloopsectie van de Diestsevest van haar kant is vanaf de tussenoorlogse periodeen meer specifiek de jaren zestig- ingenomen door een aaneengesloten vestiging van middelgrote
bedrijfsruimten met bovenliggende appartementsbebouwing, die ondertussen op het gelijkvloers
meestal zijn omgevormd tot commerciële ruimten. Op het noordelijk einde van de Diestsevest
tenslotte komt, door de geplande tracéwijziging van de Vuurkruisenlaan, ruimte vrij voor nieuwe
bebouwing.
Omwille van dit morfologisch en functioneel onderscheid wordt het stedenbouwkundig opzet per
samenhangend onderdeel toegelicht:

1.1

Zone van aaneengesloten verdichting door grootschalige
kantoorcomplexen

Het betreffend gebied strekt zich uit vanaf het huisnummer 34 tot aan de hoek met de Diestsestraat en
omvat de volledige bebouwing langs deze laatste tot aan de busstelplaats van De Lijn. Behalve voor
drie resterende woonpanden aan de Diestsestraat, is het gebied momenteel ingenomen door een
reeks van kantoorcomplexen die ondanks hun verschil in gevelbehandeling binnen eenzelfde
omhullend gabarit besloten liggen. Dit laatste wordt daarom als maatgevend aangehouden voor de
bestaande bebouwing.

Toelichtende figuur 1: gevelontwikkeling buitenstadszijde Diestsevest (zie blz 8)
Voor de huisnummers 272 A,B,C langs de Diestsestraat wordt een toekomstige vervanging door
kantoor- of woonbebouwing toegestaan. De woonkwaliteit van de bestaande woningen is door de
aanwezigheid van de omringende kantoorbebouwing inderdaad reeds al te zeer aangetast. Om het
prangend gevoel van een te dicht aaneengesloten bouwmassa langs de Diestsestraat te breken,
worden voor de betreffende huisnummers 272 A,B,C nochtans varianten in bouwvolume toegestaan
die een lichtspleet bewaren tussen de aanpalende gevels.

2

Projectteam Stadsontwerp (o.l.v. Prof. M. Smets):Richtlijnen voor de bebouwing langs de Diestse- en de
Tiensevest. Adviesrapport in opdracht van Stad Leuven, 10 oktober 1994.

B.P.A. L24 Diestsevest – Vuurkruisenlaan,
Goedgekeurd bij MB van 7/10/1997, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

7

De bouwhoogte wordt in elk geval beperkt tot de kroonlijsthoogte, die in de nevenliggende
constructies op kunstmatige wijze - door het voorzien van bijkomende kantoorruimte in de
mansardedaken - is opgehoogd.
Aangezien de betreffende zone een aaneengesloten hoek omsluit is de binnenruimte in dit driehoekig
gebied niet zichtbaar vanuit het openbaar domein. Om die reden, en omdat de lagergelegen
verdiepingen aan de achterzijde van de bestaande kantoren reeds met een beperkte
daglichttoetreding en een belemmerd uitzicht kampen, wordt toegestaan het tussengelegen
binnengebied, mits voorziening van de nodige patio‟s, over twee lagen verder dicht te bouwen.

1.2

Zone van aaneengesloten commerciële bedrijfsruimten met
bovenliggende bewoning.

Deze zone onderscheidt zich morfologisch door haar naoorlogse verschijningsvorm: moderne
architectuur met platte daken, consequent aangehouden kroonlijsthoogte, horizontale gevelopbouw,
doorgaans gebruik van moderne materialen in tegenstelling met de traditionele baksteenarchitectuur.
Ze is uitgebouwd op substantieel bredere percelen (10-20m) . Functioneel onderscheidt ze zich door
een herhaling van dezelfde interne opbouw: bedrijfsruimte doorlopend in het achterliggend
perceelsdeel (inmiddels hoofdzakelijk omgevormd tot commerciële oppervlakten), met – hoofdzakelijk
– appartementsbebouwing op de – aan de Diestsevest gelegen – verdiepingen. Ze strekt zich uit aan
het einde van de Diestsevest. De precieze afbakening is niet volledig duidelijk. De laatste drie
percelen aan de hoek van de Vuurkruisenlaan zijn van oorsprong rijwoningen, omgebouwd tot studio‟s
en appartementen. De huisnummers 66-74 behoren functioneel tot het gebied, maar niet
morfologisch. Het gaat inderdaad om een transformatie van traditionele vestenbebouwing, die is
omgevormd als toegang tot achterin gebouwde loodsen. Gezien het feit dat deze transformatie niet
onherstelbaar is wordt er voor gekozen de betreffende zone te beperken tot de huisnummers 76-98.

Toelichtende figuur 3: gevelontwikkeling buitenstadszijde Diestsevest (zie blz 8)
In deze zone wordt de bestaande bestemming gehandhaafd, maar uitgebreid naar dienst- en
kantoorfuncties ( voor bv. Verenigingen, vrije beroepen). De regelgeving blijft beperkt tot het opleggen
van volume- en hoogtebeperkingen ( ook voor de toegelaten achterbouw). Om het behoud van het
wonen te garanderen, wordt een minimaal percentage van de vloeroppervlakte als verplichte
woonbestemming opgelegd.

1.3

Zone van karakteristieke vestenbebouwing

De huisnummers 56-74 sluiten morfologisch aan bij de karakteristieke typologie van de Leuvense
vesten. Hoewel ze niet tot de meest representatieve bebouwing van de vestruimte behoren, vormen
ze een voldoende substantieel aaneensluitend fragment om hun wordingsgeschiedenis te verhalen.
De weerhouden regelgeving is vooral bedoeld om dit karakter te vrijwaren en zelfs plaatselijk- voor de
huisnummers 66-74 te herstellen.

Toelichtende figuur 2: gevelontwikkeling buitenstadszijde Diestsevest (zie blz 8)
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Figuur: Gevelontwikkeling buitenstadszijde Diestsevest

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3
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9

Overgangsbied tussen twee schaalbreuken

Tussen de zone beschreven onder 1.1 en het postgebouw (huisnummers 52-54, kroonlijst 24.5m)
komen momenteel traditionele rijwoningen voor die grotendeels leeg staan. Aangezien deze woningen
zich ter plaatse bevinden van de uitgang van de tunnel die voorzien wordt onder het Martelarenplein,
maakt de voorspelbare verkeershinder ze tamelijk ongeschikt voor toekomstige bewoning. Anderzijds
vormt het postgebouw de enige schaalbreuk in het verderop gelegen deel van de Diestsevest. Het is
dus- mede gezien de onmiddellijke nabijheid van trein- en busstation - verdedigbaar dat de
betreffende woonbebouwing op termijn door een aangepaste kantoorbebouwing zouden vervangen
worden. Om zich in te passen in het overheersend gabariet van de Diestsevest en een duidelijk
onderscheid te markeren met het aangesloten massief van grootschalige kantoorbebouwing op de
hoek van de Diestsevest, wordt de bouwhoogte echter beperkt tot 12.00 meter (nokhoogte 14.00
meter) en wordt ter plaatse van het nummer 34 een terugsprong van de bouwlijn voorzien. In het
achtergelegen deel van de betreffende percelen wordt een bouwhoogte toegestaan, die aansluit bij de
voorziene bebouwingsvorm op de terreinen van de huidige busstelplaats.

1.5

Nieuwe hoekbebouwing aan de Vuurkruisenlaan

Door de tracéwijziging van de Vuurkruisenlaan en haar rechtstreekse aansluiting op het
verkeersknooppunt Tussen Twee Waters, komt de ruimte die momenteel wordt ingenomen door de
bestaande aansluiting van de Vuurkruisenlaan op de Diestsevest vrij voor bebouwing. Dit perceel
wordt omsloten zowel door de Diestsevest, de Vuurkruisenlaan, als het verkeersknooppunt Tussen
Twee Waters. Door zijn grote zichtbaarheid komt het in aanmerking voor een representatieve
bebouwing, die een dienstenfunctie, kantoor- of commerciële voorziening kan herbergen en op de
verdiepingen mogelijk voor bewoning kan worden ingericht. Morfologisch sluit ze aan bij haar
omringende straten door het opleggen van een uiterste bouwlijn en een bouwhoogte die
correspondeert met de toegelaten bouwhoogte respectievelijk in de aanpalende sectie van de
Diestsevest en de Vuurkruisenlaan. Om een meer passende beëindiging van de Diestsevest aan
haar noordzijde – de ingang van de Leuvense vesten vanaf de westelijke ringweg – te voorzien, wordt
het mogelijk gemaakt dat de betreffende hoekbebouwing zich uitstrekt over de laatste drie panden aan
de bestaande aansluiting van Vuurkruisenlaan en Diestsevest. Ze onderscheiden zich immers
morfologisch en functioneel van de zone beschreven onder 1.2. Voorts zou hun behoud de adequate
overgang tussen de toegestane volumina langsheen Diestsevest en Vuurkruisenlaan sterk
bemoeilijken.

Figuur: Overzicht van de voorgestelde ingrepen in de zone Diestsevest / Diestsestraat
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DE BEBOUWING LANGS DE VUURKRUISENLAAN EN DE EINDSECTIE
VAN DE DIESTSESTRAAT

In tegenstelling met het voorgaande gebiedsdeel, is dit gebiedsdeel nagenoeg onbebouwd. Het wordt
ingenomen door de busstelplaats van De Lijn en bevat een aantal dienstgebouwen, alsook een
resterend woonpand op de hoek van Vuurkruisenlaan en Diestsestraat.
De situatie van dit gebiedsdeel verandert drastisch door de geplande tracéwijziging van de
Vuurkruisenlaan en de Diestsestraat. Opeenvolgende verkeersstudies in opdracht van de stad
3
Leuven, respectievelijk uitgevoerd door de studiebureaus TRACER/LANGZAAM VERKEER (1992)
4
en de Groep Planning (1995-96) hebben inderdaad uitgewezen dat de uitbouw van de
Vuurkruisenlaan als primaire ontsluitingsweg tussen de Diestsesteenweg en de Leuvense vesten,
toelaat om het verkeer in de Diestsestraat te beperken tot de bediening van de belendende panden,
en voornamelijk in te richten als aan- en afvoerroute van het busverkeer naar het nieuwe busstation
aan het zuidelijk einde van de Diestsestraat.
De beslissing om tot deze nieuwe verkeersinrichting over te gaan is mogelijk gemaakt door het
opheffen van het goederenspoor naar het Engels Plein. In het B.P.A. wordt de noodzakelijke
verbreding van het dwarsprofiel van de Vuurkruisenlaan daarom ook mogelijk gemaakt op het
langsgelegen spoorwegdomein.
Om zijn functie van lokale verkeersweg te beklemtonen, wordt de noordelijke eindsectie van de
Diestsestraat rechtgetrokken. Tussen dit nieuw tracé en de sporen ontstaat op die manier een meer
regelmatig perceel dat - gezien zijn nabijheid van het trein- en busstation uiterst geschikt is voor de
inplanting van een nieuw adminstratie- of kantoorgebouw. Door het rechttrekken van de Diestsestraat
vernauwt op die manier de opening in het gevelvlak van de Vuurkruisenlaan en wordt het karakter van
onderschikking van de Diestsestraat t.o.v. de Vuurkruisenlaan ruimtelijk verduidelijkt.
Door de verbreding van het dwarsprofiel en de rechtstreekse aankoppeling van de Vuurkruisenlaan op
het verkeersknooppunt Tussen Twee Waters, ontstaat tevens de mogelijkheid op het onbebouwd deel
van het driehoekig bouwblok tussen Diestsevest, Vuurkruisenlaan en Diestsetraat verder af te werken.
De huidige busstelplaats wordt door de vermelde verkeersingreep getransformeerd van een moeilijk
bereikbare achterin gelegen en perifere zone, tot een aangesloten toplocatie langsheen een primaire
stedelijke ontsluitingsas, op loopafstand van trein- en busstation.
De voorgestelde bebouwing langsheen de vernieuwde Vuurkruisenlaan is opgesplitst in twee delen:
1.

2.

3

In aansluiting met het kruispunt Tussen Twee Waters wordt een langgerekt gebouw voorzien dat
mede vorm geeft aan dit belangrijke kruispunt en de aanzet vormt van de bebouwing langsheen
de Vuurkruisenlaan. Het gebouw bestaat uit een sokkel die de lijnrichting van zowel de
Diestsevest, de gehertraceerde Vuurkruisenlaan als het rechthoekige verkeersplein Tussen Twee
Waters opneemt. De hoger gelegen verdiepingen vormen een schijf die de lijnrichting van de
Vuurkruisenlaan volgt.
Op de terreinen van de busstelplaats wordt een bebouwing voorzien die enerzijds de richting van
de Vuurkruisenlaan volgt en anderzijds een interne verdichting toelaat die is afgestemd op een vrij
uitzicht vanuit al de bovenliggende verdiepingen.
Deze bebouwing bestaat uit een sokkelbebouwing die de rooilijn van de rechtgetrokken
Vuurkruisenlaan volgt. Op die manier ontstaat een continue wand langsheen de Vuurkruisenlaan,
die over het kruispunt met de Diestsestraat en langs de andere zijde van de spoorwegbrug wordt
verder gezet. Deze wand begeleidt de verkeersas. Het is dus cruciaal dat hij zorgzaam wordt
vorm gegeven met een uniforme hoogte, een uniform materiaal, verplichte bouwlijn, etc.

TRACER N.V. LANGZAAM VERKEER V.Z.W.: Verkeersplanologische studie Stationsomgeving Leuven/
Leuven Oost ( meerdere delen), Brussel, 1992
4
GROEP PLANNING: Project Stationsomgeving Leuven. Conceptnota- mobiliteitsonderzoek- autoverkeer
(eindnota) Brugge, mei 1996
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De vermelde sokkel strekt zich uit over twee bouwlagen binnen de volledig afbakening van het
perceel, moet dien verstande dat 50% van de terreinoppervlakte moet open blijven. De open ruimte is
dus gegarandeerd, maar niet bij voorbaat in een bouwvorm vastgelegd. Alleen aan de zijde waar het
perceel paalt aan de Diestsestraat is het vrijhouden van een terugspringend groengebied opgelegd.
Deze ruimte moet als verademingsmoment fungeren in de Diestsestraat, tegenover de gesloten
bouwwand aan de overzijde van deze straat.
Boven op deze sokkel worden langsheen de Vuurkruisenlaan een balkvormige bebouwing van
maximaal 3 bouwlagen voorzien. Deze balken worden dwars op de richting van de Vuurkruisenlaan
geplaatst. De dwarse plaatsing van deze balken wordt verantwoord door
1.
2.
3.
4.
5.

een meer optimale terreinbenutting;
een betere oriëntatie
het gegenereerde gevelfront langsheen de Vuurkruisenlaan dat een gepaste overkant creëert
voor de industriële bebouwing aan de noord- en oostzijde van de Vuurkruisenlaan;
het oriënteren van het vrij uitzicht van binnenuit naar de eigen bebouwing;
het beperken van de visuele hinder (inzicht, uitzicht) voor de bestaande bebouwing langsheen de
Diestsevest. Langs de achterzijde van deze bebouwing wordt geen massieve wand opgetrokken.
Er blijven doorzichten mogelijk.

De combinatie van twee bouwwijzen (sokkel en balkvolumes) levert een hoogwaardig, omheen grote
open ruimten georganiseerd, omnivalent en op verschillende wijzen in te vullen bouwvolume op. Het
biedt mogelijkheden voor diensten, kantoren en bepaalde soorten bedrijfsruimten. Intensieve handel
dient ten stelligste vermeden omwille van de bijkomende parkeervoorzieningen en de te grote
verkeersdrukte die deze bestemming zou genereren. De primaire verkeersfunctie van de
Vuurkruisenlaan zou er door in gevaar worden gebracht.

Figuur: voorgesteld bouwvolume langs Vuurkruisenlaan/ Diestsestraat
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PARKEERNORMEN

Het gebied gelegen binnen het B.P.A. „Diestsevest- Vuurkruisenlaan‟ ligt in de directe omgeving van
zowel bus- als treinstation. Het is dus bijzonder goed ontsloten voor openbaar vervoer. In het B.P.A.
„Station‟ is anderzijds de mogelijkheid voorzien om een ondergrondse parkeeraccommodatie in te
richten onder het Martelarenplein.
Deze randvoorwaarden pleiten er voor om de parkeernorm voor parkeren op eigen terrein in de zone
van het B.P.A. „Diestsevest-Vuurkruisenlaan‟ te verlagen t.o.v. de gebruikelijke. Het betreffend gebied
vormt immers per definitie wat in Nederland aan A-locatie wordt genoemd. Dit houdt in dat bij voorkeur
met het openbaar vervoer ontsloten wordt. Gemotoriseerd verkeer moet absoluut worden
teruggedrongen tot het bestemmingsverkeer vereist voor het functioneren van de nieuwe inplantingen.
Deze stelling geldt met name voor de Leuvense situatie. De toevoerwegen tot het gebied vanuit de
oostkant van de stad(Diestsesteenweg en Tiensesteenweg) zijn momenteel reeds aan verzadiging
toe. Anderzijds moet het bovengronds verkeer op het Martelarenplein maximaal worden gereduceerd
om de vlotte voetgangersverbinding met de binnenstad te garanderen.
5

Om al deze redenen is zowel door het studiebureau TRACER/LANGZAAM VERKEER tijdens het
opstellen van het Ontwikkelingsplan voor de Leuvense spoorwegomgeving, als door het studiebureau
6
GROEP PLANNING , tijdens de verdere uitwerking en detaillering van het stedenbouwkundig plan
voor het Leuvense stationgebied, voorgesteld om de toegelaten parkeernorm voor kantoorfuncties te
beperken tot 1 per 125 m² kantoorruimte voor eigen personeel, en 1 per 250 m² kantoorruimte voor
bezoekers. Deze norm wordt daarom hierna aangehouden en voor andere functies gepreciseerd
onder de algemene bepalingen en de bepalingen per zone.

5
6

TRACER N.V., LANGZAAM VERKEER V.Z.W. op.cit.
GROEP PLANNING: op. cit.
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VOORAFGAANDE BEPALINGEN

1.1
Het Bijzonder Plan van Aanleg Diestsevest-Vuurkruisenlaan wordt begrensd door: de Diestsevest
(voorgevellijn kant binnestad), De Diestsestraat (nieuw tracé) en de grens van het bestaande
Bijzonder Plan van Aanleg Dijledreef, zoals aangeduid op de bijhorende plannen.

1.2
Het Plan Bestaande Toestand, het Bestemmingsplan en Deel B Planvoorschriften maken deel uit van
het bindend en verordenend gedeelte van dit BPA. Deel A van deze nota geeft bijkomende toelichting
bij het plan.

1.3
Onderhavige voorschriften vullen de grafische gegevens van het Bestemmingsplan aan. Bij
tegestrijdigheid primeren de grafisch aangeduide bepalingen. Gekwoteerde maten en definities van
afbakening, zoals geformuleerd in de bepalingen per zone, hebben echter voorrang op de grafische
gegevens van het Bestemmingsplan.

1.4
Binnen de grenzen van dit Bijzonder Plan van Aanleg blijven de gemeentelijke bouwverordeningen, de
klasseringsbesluiten en speciale wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit
Bijzonder Plan van Aanleg.

1.5
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven behoudt zich het recht voor alle
ontwerpen te onderwerpen aan het advies van een Stedelijke Commissie voor Stedenschoon, die
voorstellen of bezwaren kan uitbrengen.

1.6
In geval van eventuele tegenstrijdigheid tussen de algemene bepalingen en de specifieke bepalingen
per zone, zijn steeds de meest beperkende van de op de zone van toepassing zijnde bepalingen van
kracht.
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ALGEMENE BEPALINGEN

2.1

Geldigheid van de algemene bepalingen.
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De hierna volgende bepalingen gelden slechts in zoverre ze niet tegengesproken worden in de
“Bepalingen per zone”

2.2

Hoofd- en nevenbestemmingen

Alle hoofdbestemmingen van de zones en stroken worden voorgesteld op het bestemmingsplan. Op
voorwaarde dat de hoofdbestemming reeds gerealiseerd is zijn er eveneens nevenbestemmingen
toegelaten. Deze nevenbestemmingen mag echter geen rook-, reuk-, lawaai-, of andere hinder
veroorzaken, die schadelijk zijn voor de omgeving.

2.3

Bestaande bestemmingen afwijkend van deze planvoorschriften.

Verbouwingswerken waarbij een bestaande hoofd- en/of nevenbestemming behouden blijft, die niet
overeenstemt (-stemmen) met de voorschriften van de betreffende zone, kunnen worden toegestaan
mits de plaatselijke bouw- en andere voorschriften in acht worden genomen en voorzover deze
bestemmingen geen rook-, reuk-, lawaai- en/of andere hinder veroorzaken die schadelijk is voor de
voorgeschreven of feitelijke hoofd- en nevenbestemmingen van de omliggende gebieden. Bij
herbouwings- of nieuwbouwwerken, m.i.v. uitbreidingswerken, dient de nieuwe bestemming overeen
te komen met de voorgeschreven bestemming.

2.4

Verbouwingswerken afwijkend van deze planvoorschriften

Verbouwingswerken aan gebouwen die niet voldoen aan deze voorschriften qua volume en qua
plaatsing zijn slechts toegelaten indien:
o
o

ofwel het gebouw of een gedeelte van het gebouw na de verbouwing wel beantwoordt aan de
voorschriften.
Ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt
aan de voorschriften, maar het er door de verbouwing in één of meerdere opzichten beter aan
beantwoordt dan voorheen; terwijl er geen nieuwe elementen zijn ontstaan, die strijdig zijn met
deze voorschriften.

De gunningverlenende overheid oordeelt of de aanvraag inderdaad aan de bovenstaande criteria
voldoet. Dit artikel kan dus niet als recht worden ingeroepen om verbouwingswerken uit te voeren die
het uitzicht en voorkomen bestendigen van bestaande bebouwing die niet aan de voorschriften qua
volume en plaatsing beantwoordt.

2.5

Bebouwbare oppervlakte

De grondoppervlakte der toegelaten bebouwingen blijft voor elk perceel beperkt tot maximaal 80% van
de kadastrale perceelsoppervlakte.
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Uitzonderingen op deze regel kunnen door de gunningverlendende overheid worden toegestaan voor
gebouwen die aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:
o Gelegen op de hoek van twee straten
o met een gevel aan twee straten,
o handelsfunctie op de gelijkvloerse verdieping, voorzien van zenitale verlichting.
In deze gevallen zal echter bij voorkeur de gebouwde oppervlakte van de verdieping aan
voorvermelde regel moeten voldoen.

2.6

Plaatsing der gebouwen

De bouwzones zijn op het plan begrensd:
o
o
o

2.7

ofwel door verplichte bouwlijnen waarlangs het bouwen der gevel op de aangeduide lijnen
verplicht is.
ofwel door strook- of zonegrenzen; ingeval van toegelaten bebouwing zijn deze strook- of
zonegrenzen de uiterste bouwlijnen waarbinnen de gebouwen dienen opgericht te worden.
ofwel door de uiterste bouwlijnen

Volume der gebouwen

2.7.1 Algemeen
De hoogte en de diepte, de dakvorm en het dakvolume der gebouwen moeten in harmonie zijn met de
aanpalende gebouwen en met het straatbeeld. Het straatbeeld is het uitzicht op het geheel van de
gebouwde omgeving die de begrenzing vormt van een publieke open ruimte, hetzij straat of plein.
Bestaande bedaking, gebouwhoogten of –diepten die de bewoonbaarheid van de omgevende
bebouwing of de harmonische samenhang van het straatbeeld of het bouwblok in het gedrang
brengen, kunnen desbetreffend niet als precedent door de aanvrager van de bouwvergunning worden
ingeroepen.
Ter verbetering van de lichtinval en de bezonning binnen het bouwblok kan, in geval van nieuwbouw
of verbouwing met volumewijziging, een geringer volume dan het oorspronkelijke of dan dit van de
gebouwen in de omgeving worden opgelegd.

2.7.2 Hoogte der hoofdgebouwen die palen aan de rooilijn of de verplicht bouwlijn
De hoogte van deze gebouwen wordt bepaald door een minimum en/of maximum kroonlijsthoogte in
kombinatie met een minimum en/of maximum aantal bouwlagen.
Hierbij heeft de beperking van de kroonlijsthoogte steeds voorrang op het aantal bouwlagen.
(Aan elke bouwlaag, de dakverdieping uitgezonderd, wordt een maximale hoogte van 3.30 meter
toegekend. Uitzonderingen worden expliciet vermeld in de specifieke voorschriften voor de
verschillende zones).
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De kroonlijsthoogte en het aantal bouwlagen wordt gemeten in het midden van het perceel aan de
straatzijde, vanaf het peil van de aanliggende stoep tot de gevelbeëinding.
Elke gedeeltelijke bouwlaag geldt als volledig bij het bepalen van het aantal bouwlagen.
(In het geval van een puntgevel, wordt de kroonlijsthoogte gemeten tot de aanzet van de puntgevel).
De nok van het dak mag maximaal 4.00 meter hoger zijn dan de kroonlijsthoogte.
Een extra bouwlaag, boven het maximaal toegelaten aantal, in de dakconstructie kan enkel worden
toegelaten indien het een uitbreiding betreft van de onderliggende bouwlaag, en dus geen
zelfstandige wooneenheden bevat.

2.7.3 Hoogte van de andere gebouwen
De bepalingen onder 2.7.2 zijn eveneens van toepassing, doch wordt de kroonlijsthoogte in dit geval
per gebouw of gebouwencomplex gemeten vanaf het gemiddelde peil van het grondvlak van het
gebouw of gebouwencomplex.
Dit peil mag echter nergens meer zijn dan 1.00 meter afwijkend van het bestaande maaiveld.
Daarenboven geldt voor de constructies, die volgens de bestemmingen, licht en zon-inval beperken
ten opzichten van een zone voor tuinen gelegen in het aanpalend perceel, de gabarietregel.
De gabarietregel bepaalt dat alle constructies moeten gelegen zijn onder een lichtsbelemmerkingsvlak
dat, vanaf de perceelsscheiding tussen verschillende eigendommen, op 2.50 meter hoogte ten
opzichte van het aanpalende terrein, een hoek vormt van 45°.
De gabarietregel geld niet voor de gemene muren gelegen in de volgende zones: Zones met gesloten
bebouwing A en B, Zone voor wonen, Zone voor wonen en handel en Zone met gemengde
bestemming.
Andere uitzonderingen op deze regel kunnen ook door de gunningsvelendende overheid worden
toegestaan om redenen van goede ruimtelijke ordening.
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2.7.4 Diepte van de gebouwen
Als algemene regel geldt:
Gelijkvloers: maximale bouwdiepte 15.00 meter
Verdiepingen: maximale bouwdiepte van 12.00 meter
Afwijkingen van deze regel worden expliciet op het bestemmingsplan en/of in de specifieke
voorschriften van de verschillende zones vermeld.
De bouwdiepte wordt loodrecht op de voorgevellijn gemeten.

2.7.5 De dakvorm
De dakvorm moet steeds in harmonie zijn met de aanpalende gebouwen en het straatbeeld.
Volgende dakvormen zijn, in zoverre niet anders beschreven in de bepalingen per zone, toegelaten:
o
o

platte daken
hellende daken, eventueel in combinatie moet een beperkt gedeelte platte daken. De dakhelling
moet een hoek vormen van min. 20° tot max. 55° ten opzichte van de horizontale.

Schouwlichamen en lift- of trappenkokers mogen inzoverre zij om strikt functionele redenen nodig zijn
en in zoverre zij zich op minimum 3.00 m van de voorgevel bevinden, uitsteken boven de beschreven
volumes.
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Materialen

2.8.1 Algemeen
De gevelopbouw en de gevelgeleding, de bedaking, de aard, de toepassing en de kleur van de
gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten
in harmonie zijn met het straatbeeld.
Alle van de straat af zichtbaar blijvende gevels (ook zijgevels), de van de straat af, volgens het
bestemmingsplan zichtbaar blijvende gedeelten der scheidingsmuren, alsmede de schoorstenen
boven het dak, zullen afgewerkt worden met materialen gebruikt voor de voorgevel en de
dakbedekking.

2.8.2 Gevels
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn er uitsluitend kleinschalige materialen, zoals baksteen,
natuursteen, betonsteen, e.d. toegelaten.
Gevelbedekking in beton-, marmer-, graniet- of kunststofpanelen is niet toegelaten.
Zichtbare constructie-elementen, zoals balken en kolommen, mogen in gladde of beplankt bekiste
beton gestort worden of in metaal uitgevoerd worden, indien de toepassing ervan esthetisch
verantwoord is.
Bepleistering kan mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij aanbouw tegen bestaande gevels moeten de materialen zowel functioneel als esthetisch met
elkaar in overeenstemming zijn.
Beglazing van de gevel dient minstens 30% van de geveloppervlakte, palend aan en/of zichtbaar
vanop het openbaar domein, te bedragen en moet evenwichtig verdeeld zijn over de totale
ontwikkeling van de geveloppervlakte. Aanwending van spiegelglas is niet toegestaan. Ondoorzichtig
glas kan occasioneel worden toegestaan, mits tenminste de helft van het glasoppervlak doorzichtig is.

2.8.3 Daken
Bij hellende daken zijn pannen, leien of hiermee overeenstemmende materialen alsmede in de massa
gekleurde geprofileerde plaatmaterialen toegelaten. Andere materialen zijn toegelaten in zover zij de
harmonie met het straatbeeld en de omgeving niet in het gedrang brengen. In het hellingsvlak van het
dak gelegen zonnepanelen zijn eveneens toegelaten.
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Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw

Uit de voorgevel:
Uitsprongen van max. 0.50 meter ten opzichte van het voorgevelvlak zijn toegelaten op minimum 0.60
meter afstand van het verlengde van elke scheidingsmuur.
Indien de voorgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op
min.2.50 meter boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen maximum 50% van
de breedte van de voorgevel mogen bedragen.

Uit de vrijstaande zijgevel:
Uitsprongen van max. 0.50 meter ten opzichte van het zijgevelvlak zijn toegelaten voor zover zij zich
niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden.
Indien de zijgevelbouwlijn met de rooilijn samenvalt, zijn deze uitsprongen enkel toegelaten op
minimum 2.50 meter boven de stoep. Tevens geldt de beperking dat deze uitsprongen maximum 50 %
van de breedte van de voorgevel mogen bedragen.

2.10 Dakramen
Dakvlakramen en in- of uitspringende verticale vlakken met ramen zijn toegelaten behoudens
uitzonderingen die expliciet vermeld worden in de specifieke voorschriften van de verschillende zones,
op maximum 1/3 van de gevelbreedte per pand op voorwaarde dat:

Voor de in- of uitspringende verticale vlakken met ramen:
o de maximum hoogte van het verticaal vlak 1.20 meter bedraagt.
o de minimum afstand tot de scheidingsmuur en/of tot de vrijstaande gevel 1.00 meter bedraagtt.
o de maximale breedte per raam 1.50 meter bedraagt
Voor de dakvlakramen:
o de effectieve hoogtemaat (in het schuine dakvlak) niet meer dan 2.00 meter bedraagt.
o de minimum afstand tot de scheidingsmuur en/of tot de vrijstaande zijgevel 1.00 meter bedraagt.
o de maximale breedte per raam 1.50 meter bedraagt.

2.11 Afsluitingen
2.11.1 Algemene bepalingen
2.11.1.1 Harmonieregel
Alle materialen, kleuren en vormen van de afsluitingen dienen in harmonie te zijn met de aanpalende
gebouwen en met het straatbeeld. Het straatbeeld is het uitzicht op het geheel van de gebouwde
omgeving die de begrenzing vormt van een publieke open ruimte, zoals een straat of plein.
Desbetreffend kan niet gerefereerd worden naar bestaande afsluitingen die door hun materiaal, kleur
of vormgeving de harmonische samenhang van het straatbeeld in het gedrang brengen.

2.11.1.2 Bouwtoelating
Onverminderd de voorschriften vermeld in deze bepalingen, is er géén bouwvergunning verreist voor
het oprichten van afsluitingen in de volgende materialen:
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o
o
o

betonplaten (max.0.30 meter hoog) en/of betonpalen en draad.
metalen of houten palen en draad
gelijkaardige afsluitingen in een lichte constructie.

Voor alle andere afsluitingen is een bouwvergunning vereist.
Voor sommige beplantingen en in bepaalde zones is een vergunning vereist volgens de
bouwverorderingen met betrekking tot de beplantingen.
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2.11.2 Afsluitingen van bebouwde terreinen.
2.11.2.1 Afsluitingen langs het openbaar domein en in de bouwvrije zone

Toegelaten materialen:
o materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving.
o hagen of scheidende beplantingen
Hoogte:
o max. 0.60 meter hoog boven het peil van de stoep, of indien het bestaande maaiveld hoger
gelegen is dan de weg, boven het talud;
o op de hoek van twee straten binnen een hoekafsluiting van 9.00 meter (gemeten op de
boordsteen of greppel van de twee straten) mogen geen beplantingen worden aangebracht hoger
dan 0.60 meter, met uitzondering van alleenstaande hoogstammige bomen waarvan de kruin
minimum 1.80 meter hoogte boven de straat aanvangt.
Inplanting:
o achter of tegen de rooilijn;
o beplantingen dienen te worden ingeplant op minimum 0.50 meter achter de rooilijn;
o op de perceelsgrens met de buren, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is; indien de
aanpalende eigenaar hiermee niet akkoord is, dan tegen de perceelsgrens en voor beplantingen
op 0.50 meter van de perceelsgrens;
o hoogstammige beplantingen (groter dan 2.00 meter) dienen op minstens 2.00 meter achter de
rooilijn en minstens twee meter van de perceelsgrens te worden ingeplant.

2.11.2.2 Afsluitingen langs het openbaar domein indien de gebouwen op de rooilijn gelegen
zijn.

Toegelaten materialen:
o materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving;
o hagen of scheidende beplantingen, eventueel versterkt met palen en draad;
o open of gesloten houten afsluitingen al of niet aan het zicht ontrokken door een beplanting
(bomen, struiken, klimplanten).
Hoogte:
o max.3.20 meter hoog boven het peil van de stoep voor de afsluitingen tussen gebouwen langs de
rooilijn (aaneengesloten bebouwing);
o max. 2.20 meter hoog boven het peil van de stoep (of boven het talud indien het bestaande
maaiveld hoger gelegen is dan de weg) en dit voor afsluitingen tussen tuinen en het openbaar
domein.
Inplanting:
o achter of tegen de rooilijn;
o beplantingen op 0.50 meter achter de rooilijn.

2.11.2.3 Afsluitingen tussen eigendommen en achter de bouwvrije zone

Type afsluiting:
o gesloten of open afsluitingen in de woonzones volgens het gewestplan Leuven;
o open afsluitingen en beplantingen buiten deze woonzone.
Toegelaten materialen:
o materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving;
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betonplaten ( max.0.30 meter hoog) en/of betonpalen en draad;
metalen of houten palen en draad;
open of gesloten houten afsluitingen;
hagen of scheidende beplantingen.

Hoogte:
o Maximaal 2.20 meter hoog boven het hoogste maaiveld van aanpalende tuinen.
Inplanting:
Op de perceelsgrens met de buren, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is; indien de
aanpalende eigenaar hiermee niet akkoord is, dan tegen de perceelsgrens en voor hagen op 0.50
meter van de perceelsgrens.

2.11.2.4 Afsluitingen of schuttingen achter de bouwvrije zone langs het openbaar domein

Toegelaten materialen:
o materialen in harmonie met de gevelmaterialen van het hoofdgebouw en de omgeving;
o metalen hekwerk;
o metalen of houten palen en draad
o open of gesloten houten afsluitingen op voorwaarde dat langs het openbaar domein een
beplanting aangebracht wordt (bomen, struiken, klimplanten).
Hoogte:
Maximaal 2.20 meter boven het maaiveld van de tuin.

Inplanting:
Achter de bouwvrije zone.

2.11.3 Afsluitingen van onbebouwde terreinen
2.11.3.1 Afsluitingen langs het openbaar domein en/of in de perceelsgrenzen.

Type afsluiting:
o gesloten of open afsluitingen in de aaneengesloten bebouwing in de woonzone (volgens art
2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.11.2.3en2.11.2.4);
o open afsluitingen en beplantingen voor andere gebieden
Toegelaten materialen:
o metalen of houten palen en draad of hekwerk;
o hagen of scheidende beplantingen.
Hoogte:
Maximaal 2.20 meter hoog boven het maaiveld.

Inplanting:
o op de perceelsgrens met de buren, indien de aanpalende eigenaar hiermee akkoord is; indien de
aanpalende eigenaar hiermee niet akkoord is, dan tegen de perceelsgrens en voor beplantingen
op 0.50 meter van de perceelsgrens;
o tegen of achter de rooilijn;
o een afsluiting met prikkeldraad dient in ieder geval op minimum 0.50 meter van de perceelsgrens
en 0.50 meter van de perceelsgrens te worden opgericht indien er geen akkoord is met de
aanpalende eigenaar;
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beplantingen dienen in ieder geval op minimum 0.50 meter achter de rooilijn te worden ingeplant.

2.11.4 Afwijkingen
Afwijkingen van deze bepalingen kunnen door de gunningverlenende overheid worden toegestaan,
indien zij in harmonie zijn met het karakter van de omgeving of indien de voorgestelde afsluiting reeds
overwegend voorkomt in het straatbeeld.
Afwijkingen kunnen eveneens worden toegestaan voor merkwaardige gebouwen en grote complexen
zoals scholen, handelsruimten, bureelcomplexen, groepswoningbouw, sociale woningen of
gelijkaardige grote complexen.

2.11.5 Definities gehanteerd voor termen in art. 2.11
2.11.5.1 Bouwvrije zone
Zone tussen de rooilijn en de bouwlijn, indien deze zijn vastgelegd door het bijzonder plan van aanleg
of een rooilijnplan of een verkavelingsvergunning.
Indien er geen bouwlijn of rooilijn vastligt, wordt de „bouwvrije zone‟ beschouwd als de zone tussen de
gevel en de grens van het openbaar domein. De breedte van deze zone wordt beperkt tot maximum
5.00 meter vanaf de grens van het openbaar domein.

2.11.5.2 Rooilijn
De bestaande of te realiseren eigendomsgrens tussen het openbaar domein (wegenis) en het privaat
domein.

2.11.5.3 Bouwlijn
De uiterste begrenzing tot dewelke de aangeduide bebouwing zich mag uitbreiden. Deze bouwlijn is
vastgelegd in dit bijzonder plan van aanleg, een rooilijnenplan of een verkavelingsvergunning.

2.11.5.4 Open afsluitingen
Afsluitingen die over de volledige hoogte doorzichtig zijn en waarvan het materiaalgebruik beperkt blijft
tot maximum 40 % van de oppervlakte van de afsluiting.

2.12 Publiciteit
Publiciteit is enkel toegelaten in de voor bebouwing bestemde zones mits voorafgaande en bijzondere
vergunning de gunningverlenende overheid.

2.13 Verkaveling en verdeling
Verkaveling is toegelaten mits volgende voorwaarden:
Minimumbreedte der kavels, langs de voorgevelbouwlijn, loodrecht gemeten op de zijdelingse
perceelsgrenzen:
o

aaneengesloten bebouwing: 6.00 meter.
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Verkaveling (voor woningbouw) en verdeling (voor kantoren, handel,…) binnen bepaalde zones is
toegestaan mits voldaan wordt aan de expliciete voorwaarden terzake geformuleerd in de betreffende
bepalingen per zone.

2.14 In de gevel van het hoofdgebouw ingebouwde garages.
Zijn enkel toegelaten indien de gevel tenminste 7.00 meter breed is. Maximaal 40% van de
gevellengte mag ingenomen worden door garagepoorten.

2.15

Private buitenruimte

Elke nieuwbouwwoongelegenheid moet over een private buitenruimte beschikken.
Indien er gelijkvloers gewoond wordt, moet deze buitenruimte minimaal 40 % van deze gelijkvloerse
woningoppervlakte bedragen.
Indien er op de verdiepingen gewoond wordt, moet elke woongelegenheid over een buitenruimte
(terras) beschikken van minstens vier vierkante meter. De bruikbare diepte van het terras moet
minimum 1.80 meter bedragen.
Bovenstaand voorschrift is niet van toepassing voor geklasseerde panden, voor bijkomende
woongelegenheid die door een verbouwing wordt gerealiseerd, voor studio‟s kleiner dan 50 vierkante
meter en voor woongelegenheden die enkel op het gelijkvloers aan de straatzijde gesitueerd zijn.

2.16 Parkeernormen
2.16.0 Algemeen
Voor het gebied waarop dit B.P.A. terugslaat, is het parkeerregelement van de Stad Leuven van
toepassing (“Belastingregelement op het ontbreken van parkeerplaatsen”, hernieuwing voor de
periode 1996-2000 bij gemeenteraadsbeslissing van 18/12/1995, of een vervangende verordering). Dit
reglement bepaalt het minimum aantal parkeerplaatsen dat moet ingericht worden.
In dit Bijzonder Plan van Aanleg worden echter, gezien de nabijheid van het station en van het
busstation ( gezien de zeer goede bereikbaarheid per openbaar vervoer dus) voor sommige functies
bijzondere parkeernormen aangewend die afwijken van dit parkeerreglement van de Stad Leuven.
Deze afwijkingen worden bepaald in 2.16.2.
De bepalingen per zone kunnen bijkomende voorschriften opleggen m.b.t. de aard en de inplanting
van parkeerplaatsen of in- en uitritten.

2.16.1 Minimaal – Maximaal aantal parkeerplaatsen
De verdichting van de stationsomgeving, die door dit en aangrenzende B.P.A.‟s mogelijk gemaakt
wordt, baseert zich op de primaire rol van het openbaar vervoer (trein, bus) om dit gebied te onsluiten
en toegankelijk te maken. Om deze oriëntatie te sturen wordt aan het parkeeraanbod binnen de
grenzen van het B.P.A. ook maxima opgelegd.

Minimaal aantal parkeerplaatsen:
Wordt bepaald door de normen zoals beschreven in het parkeerreglement van de Stad Leuven (zie
§2.16.0) of – indien van toepassing – de normen zoals beschreven in de bijzondere bepalingen
betreffende parkeervoorzieningen (zie §2.16.2).
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Maximaal aantal parkeerplaatsen:
wordt bepaald door de formule:
Maximaal aantal parkeerplaatsen = 1.25 x ( minimaal aantal parkeerplaatsen).
Het College van Burgemeester en Schepenen is gemachtigd, na gemotiveerde aanvraag, dit
maximaal aantal parkeerplaatsen in individuele gevallen op te trekken, indien de noodzaak daartoe
zich voordoet.

2.16.2 Bijzondere bepalingen betreffende parkeervoorzieningen
2.16.2.0 Toepassing:
Deze bijzondere bepalingen zijn op de betreffende functies binnen dit B.P.A.van toepassing, tenzij de
bepalingen per zone anders bepalen.

2.16.2.1 Kantoren en diensten
Voor kantoor- en dienstengebouwen (m.i.v. kantoren en diensten van openbare besturen of
instellingen) worden de volgende normen gehanteerd:

Bij nieuwbouw:
1 parkeerplaats per 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel), en
1 parkeerplaats per 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte ( voor bezoekers).

Bij verbouwing:
1 bijkomende parkeerplaats ( t.o.v. de bestaande toestand), per begonnen schijf van 125 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte ( voor personeel), en
1 bijkomende parkeerplaats per begonnen schijf van 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte ( voor
bezoekers).
De parkeervoorzieningen voor kantoren zijn te voorzien op eigen terrein op de bouwplaats zelf, of een
terrein dat met het betreffende kantoorgebouw één functioneel geheel vormt, tenzij expliciet anders
vermeld in de betreffende voorschriften van de bepalingen per zone. Het College van Burgemeester
en Schepenen is gemachtigd om hierop, bij uitzondering, afwijkingen toe te staan.

2.16.2.2 Handel en horeca:
Het betreft hier winkels, warenhuizen en winkelcentra voor kleinhandel, alsook restaurants, cafés en
dergelijke.

Bij nieuwbouw:
1 parkeerplaats per 250 vierkante meter bruto vloeroppervlakte ( voor personeel), en
1 parkeerplaats per 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte ( voor bezoekers).

Bij verbouwing:
1 bijkomende parkeerplaats (t.o.v. de bestaande toestand), per begonnen schijf van 250 vierkante
meter bruto vloeroppervlakte (voor personeel), en
1 bijkomende parkeerplaats per begonnen schijf van 125 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (voor
bezoekers).
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2.16.2.3 Gebouwen met verschillende functies:
Indien een gebouw als geheel, verschillende van de hier boven vermelde functies bevat, is het aantal
aan te leggen parkeerplaatsen de som van het aantal parkeerplaatsen berekend per functie. Het
gebruik van de per functie voorziene parkeerplaatsen ( met inbegrip van het eventuele overtal t.o.v.
het minimum) moet voor gebruikers van die functie gegarandeerd worden.

2.16.2.4 Functiewijziging van een gebouw:
Indien een gebouw door verbouwing een functiewijziging ondergaat, is het aantal bijkomende
parkeerplaatsen het verschil tussen het aantal parkeerplaatsen van de nieuwe functie en van de
vroegere functie.

2.16.2.5 Overige functies:
Het College van Burgemeester en Schepenen kan functies die niet vernoemd zijn in 2.16.2 toch deze
bijzondere parkeernormen opleggen omwille van hun gelijkwaardigheid met de hierboven beschreven
functies.

2.16.3 Definities voor termen gehanteerd in 2.16
2.16.3.1 Bruto vloeroppervlakte:
De bruto vloeroppervlakte, waarvan in dit artikel sprake wordt als volgt berekend:
aantal bouwlagen x vloeroppervlakte ( met inbegrip van de buitenmuren, verminderd met de
oppervlakte van de verticale en horizontale verbindingswegen).
Niet in aanmerking te nemen oppervlaktes:
De oppervlakte van de parkeerplaatsen, bestemd om te voldoen aan onderhavige voorschriften,
worden niet geteld als vloeroppervlakte voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen.

2.16.3.2 Parkeerplaatsen:
Onder parkeerplaats wordt verstaan hetzij een gesloten garage, hetzij een standplaats in een gesloten
ruimte of in de open lucht, daartoe speciaal aangelegd en uitgerust en alsdusdanig door het College
van Burgemeester en Schepenen aanvaard.
De gabarieten waarvan een parkeerplaats minimaal moet beantwoorden, zijn conform de
beschrijvingen van het Parkeerreglement van de Stad Leuven.

2.16.3.3 Aanleggen van parkeerplaatsen:
Onder aanleggen van een parkeerplaats wordt verstaan:
o
o

het bouwen van een nieuwe parkeerplaats;
het in volle eigendom, in erfpacht of met recht van opstal, bezitten of verwerven van een
bestaande parkeerplaats, die nog niet in aanmerking werd genomen voor het bekomen van een
andere bouwvergunning.

B.P.A. L24 Diestsevest – Vuurkruisenlaan,
Goedgekeurd bij MB van 7/10/1997, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

30

2.17 Inrichtingsplan
De verwezenlijking van de bouwprogramma‟s in sommige gebieden uit dit Bijzonder Plan van Aanleg
vereisen de opstelling van een inrichtingsplan. Desgevallend maken de bepalingen per zone hier
melding van.
Het inrichtingsplan dient te worden goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de gemachtigde
ambtenaar van het bestuur bevoegd voor de stedenbouw en de ruimtelijke ordening.
Het inrichtingsplan, en de bouwaanvragen betreffende de zones vervat in een inrichtingsplan dienen
voor voorafgaandelijk advies te worden voorgelegd aan een Stedelijke Commissie voor
Stedenschoon. Het College van Burgemeester en Schepenen kan in zijn beslissing slechts afwijken
van dit advies mits een omstandige, schriftelijke motivatie.
Het dossier over het inrichtingsplan, dat in viervoud moet worden ingediend, moet aan volgende
voorwaarden voldoen:
o

o

o
o
o
o

o

Het moet ondertekend zijn door alle eigenaars van percelen behorend tot het gebied waarvoor
een inrichtingsplan wordt opgesteld. De inlichtingen omtrent de eigendomstitel van de betrokken
percelen, overeenkomstig artikel 144 van het wetboek van de successierechten verstrekt door de
ontvanger van de successierechten verstrekt door de ontvanger van de successierechten van het
gebied waar de percelen gelegen zijn, worden aan het dossier toegevoegd.
Het dossier bevat een plan op een schaal van minstens 1/500 waarop de bestaande toestand
nauwkeurig is aangegeven ( de verschillende onroerende goederen en de afmetingen ervan, de
noordpijl, de aanpalende wegen, met vermelding van breedte en naam, de op het/de perce(e)l(en)
en op de aangrenzende percelen aanwezige bebouwing, met de van maten voorziene aanduiding
van de stand ervan op het/de perce(e)len, het relief van de bodem en de aanwezige beplanting.
Het dossier bevat minimaal drie foto‟s. De foto‟s dienen zo genomen dat ze een volledig inzicht
verschaffen in de huidige toestand van het gebied.
Profieltekeningen, met ingeschreven maten, van de naburige bebouwing.
Opgave van de heersende en leidende erfdienstbaarheden waarmede de onroerende goederen in
het betreffende gebied bezwaard zijn.
De ontwerptekeningen waarop het voorgestelde programma wordt verduidelijkt, met aanduiding
van niveaus, en alle andere gegevens die nodig zijn om het ontwerp te beoordelen. Deze
tekeningen hebben de schaal die gebruikelijk is voor het programma dat voorgesteld wordt. De
schaal mag in geen enkel geval kleiner zijn dan 1/500. Desgevallend worden meerdere
tekeningen ingediend.
Het inrichtingsplan geeft een volledig inzicht in zowel de geplande bebouwing, als in de inrichting
van de open ruimtes (groenaanleg, verharding, etc.) en de verkaveling of verdeling.
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BEPALINGEN PER ZONE

3.1

Zone voor kantoren (K)

31

3.1.1 Bestemming
Kantoren en diensten. Andersoortige functies die hierop betrekking hebben ( cafetaria, vergaderzalen,
auditoria, …) zijn eveneens toegelaten.

3.1.2 Bebouwingswijze
3.1.2.1 Algemene bepalingen.
De algemene bepalingen van art. 2.5 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.1.2.2 Bebouwbare oppervlakte.
Deze zone is voor 100% bebouwbaar.

3.1.2.3 Bouwvolume
De maximale kroonlijsthoogte binnen deze zone bedraagt 22.00 meter, te meten vanaf niveau 26.42
meter van de Diestsevest. Hierin kunnen 7 bouwlagen gerealiseerd worden. De kroonlijsthoogte van
de bestaande kantoorgebouwen wordt aangehouden aan de straatzijde bij de realisatie van eventuele
nieuwe kantoorgebouwen in deze zone.
De bouwdiepte bedraagt 20.00 meter voor alle bouwlagen binnen deze zone. Voor kavel 36w12 langs
de Diestsevest geld een bouwdiepte van 40.00 meter voor alle bouwlagen.

3.1.2.4 Dakvorm
De eerste 20 meter voorbij de rooilijn is de dakvorm vrij. Voor achterliggende bebouwing is de
dakvorm plat. Uitstekende volumes zijn enkel toegelaten voor zover ze technische ruimtes voor liften
en klimatiesatie of noodtrappen bevatten.
De dakhelling volgt in geval van vervangende nieuwbouw deze van de belendende kantoorgebouwen
binnen de zone.

3.1.3 Parkeervoorzieningen.
De parkeerdimensionering gebeurt volgens de algemene bepalingen. In de Diestsestraat mogen
uitsluitend parkingtoegangen voorzien worden. Langs de Diestsevest kunnen toe- en uitgangen
voorzien worden.
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Zone met gemengde bestemming A (G.A).

3.2.1 Inrichtingsplan
Een inrichtingsplan is voor deze zone noodzakelijk. Indien het op te richten gebouw functioneel
verbonden is met andere zones, dient ook de (al dan niet bestaande) bebouwing van die zones in het
inrichtingsplan opgenomen te worden.

3.2.2 Bestemming
De bebouwing binnen deze zone kan volgende bestemmingen hebben:
kantoren, diensten, handel, horeca, wonen.
De onderste twee bouwlagen komen echter niet in aanmerking voor wonen.
Inrichtingen die geur-, rook- of lawaaihinder kunnen veroorzaken zijn niet toegelaten.
In geen geval zijn “dode functies” toegelaten op de onderste 4 bouwlagen vanaf het maaiveld.
Hiermee worden functies bedoeld waarmee geen of weinig menselijke activiteit gegenereerd wordt
(archief, stockage, onbemande computerzalen,…)

3.2.3 Bebouwingswijze
3.2.3.1 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen 2.5 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.2.3.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor 100% bebouwbaar binnen de aangegeven bouwlijnen.

3.2.3.3 Bouwvolume
Zone I (corresponderend met de kavels 271 A, B en C):
o
o
o

o

De rooilijn geldt als uiterste bouwlijn;
De maximale bouwdiepte bedraagt 20.00 meter vanaf de rooilijn;
De maximale kroonlijsthoogte is de kroonlijsthoogte van de bestaande, belendende bebouwing
(zie toelichtende schets op blz.35; indicatief 22.00 meter vanaf niveau 26.42 meter van de
Diestsevest), de minimale kroonlijsthoogte 6.50 meter. Hierin kunnen maximaal 7 bouwlagen en
minimaal 2 bouwlagen gerealiseerd worden;
De dakvorm is plat. Indien minstens 5.00 meter teruggetrokken, kan over een hoogte van 3.50
meter een bijkomende bouwlaag gerealiseerd worden. Deze blijft aan de achtergevel binnen het
gabariet van de daken van de belendende panden.

Zone II (corresponderend met kavel 273):
o
o
o

een evenwijdige aan de rooilijn op 5.00 meter geldt als uiterste bouwlijn; de ruimte ervoor geldt als
onbebouwbare oppervlakte, met uitzondering van luifelconstructies;
de maximale bouwdiepte bedraagt 15.00 meter vanaf de bouwlijn;
de maximale kroonlijsthoogte is die van zone I, vermeerderd met 3.50 meter; de minimale
kroonlijsthoogte bedraagt 6.50 meter. Hierin mogen maximaal 8 en minimaal 2 bouwlagen
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o

gerealiseerd worden. De nadrukkelijke voorkeur wordt gegeven aan een zo laag mogelijk
bouwvolume, teneinde de massiviteit van het bouwblok enigszins te milderen;
er mogen geen bijkomende volumes boven de kroonlijst gerealiseerd worden.

3.2.3.5 Toelichting
Bij wijze van toelichting worden hierna enkele mogelijke varianten weergegeven in isometrie en
aanzicht.
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Zone met gemengde bestemming B (G.B.).

3.3.1 Inrichtingsplan
Een inrichtingsplan is voor deze zone noodzakelijk. Indien het op te richten gebouw functioneel
verbonden is met andere zones, dient ook de (al dan niet bestaande) bebouwing van die zones in het
inrichtingsplan opgenomen te worden.

3.3.2 Bestemming
1.
2.

Kantoren en diensten. Anderssoortige functies die hierop betrekking hebben ( cafetaria,
vergaderzalen, auditoria,….) zijn eveneens toegelaten.
Parkeren

3.3.3 Bebouwingswijze
3.3.3.1 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen 2.5, 2.7.3 en 2.7.4 zijn niet van toepassing op deze zone.

3.3.3.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor 65% bebouwbaar.

3.3.3.3 Bouwvolume
De maximaal toegelaten bouwhoogte bedraagt 7 meter. Hierin kunnen 2 bouwlagen boven het
maaiveld voorzien worden. De eerste bouwlaag onder het maaiveld kan eventueel ook als nuttige
oppervlakte aangewend worden, indien de onbebouwde ruimtes één niveauhoogte onder het
maaiveld worden voorzien.

3.3.3.4 Dakvorm
De dakvorm is vrij.

3.3.3.5 Resterende ruimte
De resterende ruimte ( d.i. de ruimte die niet tot de bebouwbare oppervlakte wordt gerekend) kan
eventueel van het buitenklimaat afgeschermd worden en ingericht als orangerie of wintertuin. In dat
geval dient haar oppervlakte evenwel meegerekend te worden voor het berekenen van de
parkeervoorzieningen.
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Zone met gemengde bestemming C (G.C.)

3.4.1 Inrichtingsplan
Een inrichtingsplan is voor deze zone noodzakelijk. Indien het op te richten gebouw functioneel
verbonden is met andere zones, dient ook de (al dan niet bestaande) bebouwing van die zones in het
inrichtingsplan opgenomen te worden. In ieder geval moet de zone G.D (zie § 3.5) begrepen zijn.

3.4.2 Bestemming
De bebouwing binnen deze zone kan volgende bestemmingen hebben:
kantoren, diensten, handel, horeca en wonen.
De onderste twee bouwlagen komen echter niet in aanmerking voor wonen.
Inrichtingen die geur-, rook- of lawaaihinder kunnen veroorzaken zijn niet toegelaten.

3.4.3 Bebouwingswijze
3.4.3.1 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen 2.5 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.4.3.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor 100 % bebouwbaar.

3.4.3.3 Bouwvolume
De zone is bebouwbaar over een diepte van 20.00 meter, behalve:
o
o

waar de bouwlijn zich terugtrekt van de rooilijn (achter de zone voor absoluut bouwverbod A.1, zie
§ 3.14): daar valt de achterste bouwlijn gelijk met de delen waar gebouwd wordt vanaf de rooilijn;
waar de zone grenst aan zone met gemengde bestemming G.E.: daar wordt van deze zone de
achterste bouwlijn overgenomen.

De bouwhoogte op de rooilijn is begrepen tussen 10.00 en 12.00 meter, waarbinnen 3 bovengrondse
bouwlagen gerealiseerd worden.
Bestaande gebouwen in deze zone die niet binnen dit opgelegde volume passen, kunnen evenwel in
hun bestaande gabariet bewaard en verbeterd worden.

3.4.3.4 Dakvorm
De dakvorm is plat.
Mits een terugtrekking van minstens 3.50 meter van de kroonlijst, kan een extra verdieping worden
voorzien. Deze kan tot de achterste bouwlijn doorlopen.
In dat geval mag dan echter de absolute nokhoogte maximaal 14.00 meter bedragen, waarboven
geen constructies meer voorzien kunnen worden.
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3.4.4 Toegangen
De hoofdtoegang van deze zone situeert zich achter de zone met absoluut bouwverbod A (zie ook
§3.15). Via deze laatste zone is geen ontsluiting van de parking toegelaten.

3.4.5 Toelichting
Aan het eind van § 3.5 worden verklarende schema‟s getoond die ook het bouwvolume van zone G.C.
illustreren.
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Zone met gemengde bestemming D (G.D)

3.5.1 Inrichtingsplan
Een inrichtingsplan is voor deze zone noodzakelijk. Indien het op te richten gebouw functioneel
verbonden is met andere zones, dient ook de (al dan niet bestaande) bebouwing van die zones in het
inrichtingsplan opgenomen te worden. In ieder geval moet hierin zone G.C (zie § 3.4) begrepen zijn.

3.5.2 Bestemming
De bebouwing binnen deze zone kan volgende bestemmingen hebben:
kantoren, diensten, handel, horeca
Inrichtingen die geur-, rook- of lawaaihinder veroorzaken zijn niet toegelaten.

3.5.3 Bebouwingswijze
3.5.3.1 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen . 2.5, 2.7.3 en 2.7.4 zijn niet van toepassing op deze zone.

3.5.3.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor 65 % bebouwbaar.

3.5.3.3 Bouwvolume
De maximale toegelaten bouwhoogte bedraagt 7.00 meter. Hierin kunnen 2 bouwlagen boven het
maaiveld voorzien worden. De eerste bouwlaag onder het maaiveld kan eventueel ook als nuttige
oppervlakte aangewend worden, indien de onbebouwde ruimtes één niveauhoogte onder het
maaiveld worden voorzien.

3.5.3.4 Dakvorm
De dakvorm is plat. Uitstekende volumes, tenzij die voor noodtrappen en technische ruimte zijn niet
toegelaten.

3.5.4 Toelichting
Als voorbeeld bij de voorschriften voor de zones G.C. en G.D. worden twee varianten voorgesteld
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Zone met gemengde bestemming E (G.E)

3.6.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, kantoren en/of diensten. De onderste twee bouwlagen komen
echter niet in aanmerking voor wonen.

3.6.2 Bebouwingswijze
3.6.2.1 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen 2.5 en 2.7.4 zijn niet van toepassing op deze zone.

3.6.2.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is voor 100% bebouwbaar.

3.6.2.3 Bouwvolume
De bouwdiepte bedraagt 15.00 meter voor alle bouwlagen.
De bouwhoogte is maximum 22.00 meter, waarbinnen 8 bouwlagen kunnen gerealiseerd worden.

3.6.2.4 Dakvorm
De dakvorm is plat. Indien teruggetrokken van de kroonlijst, kan nog een bijkomende dakverdieping
gerealiseerd worden.
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Zone voor gesloten bebouwing (GB)

3.7.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor wonen, kantoren en diensten. Kantoren en diensten mogen maximaal
50% van de totale vloeroppervlakte beslaan, waarbinnen het gelijkvloers begrepen wordt.

3.7.2 Bebouwingswijze
Gesloten bebouwing.
De bouwdiepte bedraagt 15.00 meter voor alle bouwlagen.
Binnen deze zone moeten de gebouwen 3 bouwlagen tellen, met een kroonlijsthoogte tussen 10.00
en 12.00 meter. De gelijkvloerse verdieping heeft als representatieve bouwlaag een minimale extra
vrije hoogte van 0.50 meter t.o.v. de bovenste bouwlaag.
De dakvorm is plat of hellend.

3.7.3 Beschermende woning
Er dient opgemerkt dat binnen deze zone het pand nummer 58 (woning Roemaet) bij mininsterieel
besluit van 8 september 1995 geklasseerd is.
Elke aanvraag voor verbouwing of instandhouding van dit pand dient dan ook de geëigende procedure
te doorlopen.
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Zone voor wonen en handel (WH)

3.8.1 Bestemming
In deze zone zijn wonen en handel evenwaardige functies. Handel beslaat per pand maximaal 50%
van de totale bruto vloeroppervlakte.
Als nevenbestemming, ter vervanging van handel, zijn kantoren, diensten en horeca toegestaan, voor
zover ze niet meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte innemen.
Inrichtingen die reuk-, rook-, geur- en/of andere hinder veroorzaken zijn niet toegelaten.

3.8.2 Bebouwingswijze
Gesloten bebouwing.
De aangeduide bouwdiepte op het bestemmingsplan geldt voor alle verdiepingen.
Binnen deze zone moeten de gebouwen 3 bouwlagen tellen, met een kroonlijsthoogte tussen 10.00
en 12.00 meter. De gelijkvloerse verdieping heeft als representatieve bouwlaag een minimale extra
vrije hoogte van 0.50 meter t.o.v de bovenste bouwlaag.
De dakvorm is plat of hellend.
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Zone voor opslag (O)

3.9.1 Bestemming
Bijgebouwen zoals opslagplaatsen voor horeca, detailhandel en diensten. Inrichtingen die rook-, reuk-,
lawaai- en/of andere hinder veroorzaken zijn niet toegelaten. Deze bijgebouwen zijn enkel toegestaan
indien ze dienst doen voor de voorliggende zone voor wonen en handel. Bijgebouwen zonder
hoofdgebouw zijn bijgevolg niet toegelaten.

3.9.2 Bebouwingswijze
3.9.2.1 Algemene bepalingen
Algemene bepalingen . 2.5, 2.7.3 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.9.2.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone is volledig bebouwbaar.

3.9.2.3 Bouwvolume
De maximale bouwhoogte is vastgelegd op 7.00 meter nokhoogte. Hierin kunnen maximaal 2
bouwlagen voorzien worden. De maximale bouwhoogte op de perceelsgrenzen loodrecht op de
rooilijn van de Diestsevest is vastgesteld op 4.00 meter.

Opslag in combinatie met wonen op de eerste verdieping van zone WH:
Indien de eerste verdieping(of een deel ervan) van het gebouw in de aangrenzende Zone voor wonen
en handel aangewend wordt voor wonen, dient het dak van de ruimte die dienst doet als opslag vlak
te zijn in het deel dat aansluit met het hoofdgebouw en dit over een diepte van tenminste 10.00 meter.
Het niveau van het dak is hoogstens gelijk aan het afgewerkte vloerpeil van de eerste bouwlaag in
zone WH (zie §3.9). Op deze wijze wordt het hoofdgebouw langs deze zijde verzekerd van de
toetrede van licht en lucht en tevens van een minimaal uitzicht.

Opslag in combinatie met wonen op het gelijkvloers.
Indien de gelijkvloerse verdieping (of een deel ervan) aan de aanpalende Zone voor wonen en handel
niet aangewend wordt voor handel, horeca of diensten (en dus de facto een woonbestemming heeft)
moet in de zone voor Opslagruimten een bebouwingsvrije strook gehandhaafd blijven of worden
vrijgemaakt van minimum 15.00 meter diepte. Deze bebouwingsvrije strook vangt aan op het einde
van de bebouwing in de zone voor wonen en handel. Dit absoluut bouwverbod geldt over de gehele
breedte van het perceel. Het moet de toetrede van licht en lucht in de woning garanderen. De
Stedenbouwkundige Voorschriften voor zone voor tuinen zijn in dit geval van toepassing.

3.9.2.4 Dakvorm
Platte en hellende daken zijn toegelaten.
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3.10 Zone met gemengde bestemming F (G.F.)
3.10.1 Inrichtingsplan
Een inrichtingsplan voor deze zone is noodzakelijk. Daarbij moet tevens de inrichting van het
aangehechte deel van de aangrenzende groenzone toegelicht worden.

3.10.2 Bestemming
De bebouwing binnen deze zone kan volgende bestemmingen hebben:
Kantoren, diensten, handel, horeca en wonen.
De bouwlagen in de sokkel komen echter niet in aanmerking voor wonen.
Inrichtingen die geur, rook- of lawaaihinder kunnen veroorzaken zijn niet toegelaten.

3.10.3 Bebouwingswijze
3.10.3.0 Algemene bepalingen
Artikels 2.5 en 2.7.4 uit de algemene bepalingen zijn niet van toepassing

3.10.3.1 Zone I: sokkel

3.10.3.1.1 Afbakening
De sokkel is begrepen tussen:
o
o
o
o

de rooilijnen van Diestsevest en Vuurkruisenlaan
de grens tussen de kavels 36a11 en 36w12
een loodrechte op de Vuurkruisenlaan doorheen het uiteinde van voornoemde perceelsscheiding;
een loodrechte op de Vuurkruisenlaan die de rooilijn van de Diestsevest snijdt ter hoogte van het
einde van de bebouwing aan de overzijde aan de Diestsevest (gemeten volgens de aslijn)

3.10.3.1.2 Bebouwbare oppervlakte
Deze zone is voor 100% bebouwbaar

3.10.3.1.3 Bouwvolume
De noordelijke zonegrens geldt als uiterste bouwlijn, welke maximaal 10.00 meter kan teruggetrokken
worden; de andere grenzen gelden als verplichte bouwlijnen voor zover ze niet buiten de gekozen
noordelijke bouwlijn vallen.
Binnen deze zone moeten 3 bouwlagen opgericht worden, met een bouwhoogte tussen 10.00 en
12.00 meter. De gelijkvloerse verdieping heeft als representatieve bouwlaag een extra vrije hoogte
van minstens 0.50 meter t.o.v. de bovenste bouwlaag binnen deze zone.

3.10.3.1.4 Dakvorm
De dakvorm is plat. Geen enkele constructie mag boven de kroonlijsthoogte uitsteken. Het dak van de
sokkel kan als terras uitgewerkt worden.
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3.10.3.1.5 Gevelmaterialen
De drie gevels gelden als frontgevel en moeten alsdusdanig uitgewerkt worden.

3.10.3.1.6 Onbebouwbare oppervlakte
De onbebouwbare oppervlakte die ontstaat door terugtrekking van de uiterste bouwlijn moet ingericht
worden en toegankelijk gesteld als publieke ruimte. Een luifelconstructie, kan over deze onbebouwde
ruimte opgesteld worden, voor zover zij niet over de rooilijn uitsteekt.

3.10.3.2 Zone II: bovenbouw

3.10.3.2.1 Afbakening
De bovenbouw is begrepen tussen:
o
o
o
o
o

de loodrechte op de Vuurkruisenlaaan die het einde van de perceelsgrens tussen de kavels 36a11
en 36w12 snijdt;
een loodrechte op de Vuurkruisenlaan van 14.00 meter lengte, waarvan het uiteinde op 5.00
meter ligt van de rooilijn langs de Diestsevest;
de rooilijn van de Vuurkruisenlaan;
een evenwijdige hieraan op 17.00 meter;
een evenwijdige op 5.00 meter aan de rooilijn van de Diestsevest.

3.10.3.2.2 Bebouwbare oppervlakte
Deze zone is volledig bebouwbaar. De oppervlakte van de zone die buiten het oppervlak van de
bovenbouw valt, wordt overgeheveld naar de zone voor de sokkel (zie §3.10.3.1) en als dusdanig
behandeld.

3.10.3.2.3 Bouwvolume
Het grondvlak van de bovenbouw is een rechthoek die zich volledig inschrijft in deze zone. De
oostelijke en zuidelijke zijden vallen samen met de overeenkomstige zonegrenzen. De bovenbouw telt
minimum 6 en maximum 7 bouwlagen boven het maaiveld (minimum 3 en maximum 4 bouwlagen
boven de sokkel). De kroonlijsthoogte is begrepen tussen 20.00 en 26.00 meter.
De laagste drie bouwlagen beantwoorden aan de voorschriften van de sokkel.

3.10.3.2.4 Dakvorm
De dakvorm is plat. Een extra bouwlaag voor technische ruimten ( lift, klimatisatie) en noodtrap is
toegelaten, mits terugtrekking van de kroonlijst.

3.10.3.2.5 Gevelmaterialen
De hoger gelegen verdiepingen vormen, zoals aangeduid op het bestemmingsplan een schijf,
evenwijdig met de Vuurkruisenlaan. De twee langsgevels van deze schijf (uitgevend op de
Vuurkruisenlaan en de Diestsevest) moeten gelijkwaardig uitgewerkt worden. Ook op de kopse gevels
van deze schijf, gevormd door de hoger gelegen verdiepingen, zijn de algemene voorschriften met
betrekking tot gevels (ondermeer betreffende de beglazing) onverminderd van kracht.
Aan de noordelijke gevel moet omwille van zijn zichtbaarheid vanaf het stedelijk plein. Tussen Twee
Waters en de Lüdenscheidsingel extra aandacht besteed worden.
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3.10.4 Toegangen
De bebouwing op deze zone moet zowel langs de Vuurkruisenlaan als langs de Diestsevest een
hoofdtoegang hebben. Een hoofdtoegang aan de kopse gevel kan echter één van beide vervangen.

3.10.5 Parkeervoorzieningen
De noodzakelijk te realiseren parkeergelegenheden, conform de parkeernormen gehanteerd in dit
B.P.A., kunnen ondergronds in de zone worden verwezenlijkt. In dit geval wordt de toegang tot de
parkeerinrichtingen gerealiseerd langs de belendende Groenzone in de Vuurkruisenlaan. Minstens de
helft van deze groenzone hoort bij deze zone.
De parkeervoorzieningen kunnen ofwel binnen deze zone, ofwel op het terrein van de zone met
gemengde bestemming H (G.H) gerealiseerd worden.

3.10.6 Verdeling of fazering
Deze zone mag noch verdeeld, noch gefazeerd uitgevoerd worden.

3.10.7 Toelichting
Bij wijze van toelichting worden twee alternatieven getoond.
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Zone met gemengde bestemming G (G.G.)

3.11.0 Inrichtingsplan
Voor de integrale site van de voormalige busstelplaats „De Lijn‟, waarbinnen de zones met gemengde
bestemming G (G.G, § 3.11) en H (G.H, § 3.12) alsook de groenzones 1 ( GR.1, § 3.16) en 2 (GR.2,§
3.17) gelegen zijn, moet een inrichtingsplan opgemaakt worden. Dit inrichtingsplan moet, behalve over
de bebouwing en de parkeervoorzieningen, ook voldoende informatie verstrekken over de open
ruimten ( verharding, groenaanleg, gebruik, toegankelijkheid).

3.11.1 Afbakening
De zone met gemengde bestemming G wordt bepaald door:
o
o
o
o

de rooilijn van de rechtgetrokken Diestsestraat
een evenwijdige op 20.00 meter daaraan;
de grens tussen de kavels 36/5y en 36m12;
een evenwijdige op 10.00 meter daaraan.

3.11.2 Bestemming
Kantoren, diensten, horeca, bedrijfsruimte, wonen.
De twee onderste bouwlagen worden voor woonfunctie uitgesloten.

3.11.3 Bebouwingswijze
3.11.3.1 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen 2.5 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.11.3.2 Bebouwbare oppervlakte
Deze zone is volledig bebouwbaar.

3.11.3.3 Bouwvolume
De toegelaten bouwdiepte correspondeert met de bouwdiepte van het bestaande belendende
kantoorpand in de Diestsestraat, en geldt voor alle bouwlagen. De kopse bouwlijn geldt als uiterste
bouwlijn, de andere als verplichte bouwlijnen.
De maximale kroonlijsthoogte is gelijk aan de kroonlijsthoogte van de bestaande, belendende
bebouwing, zoals aangeduid op de montage in 3.11.6 (indicatieve waarde: 22.00 meter, te meten
vanaf niveau 26.42 meter van de Diestsevest). Hierin mogen maximaal 7 bouwlagen gerealiseerd
worden. Van de belendende gebouwen wordt de kroonlijsthoogte overgenomen. De gelijkvloerse
bouwlaag heeft als representatieve bouwlaag een extra vrije hoogte van minstens 0.50 meter t.o.v. de
bovenste bouwlaag.

3.11.3.4 Dakvorm
De dakvorm is plat. Boven de kroonlijst mag enkel (en indien strikt nodig) een volume uitsteken voor
technische ruimte (lift, klimatisatie) en noodtrap. Dit volume moet aangebouwd worden tegen de
gemene muur met het belendende gebouw en zover als mogelijk teruggetrokken van de kroonlijst van
elke gevel.
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3.11.3.5 Gevelmaterialen
Het gebouw heeft drie vrijstaande gevels.
Ze worden uitzondering als frontgevel uitgevoerd.

3.11.4 Toegangen
De hoofdtoegang moet in de oostelijke en/of noordelijke gevel gesitueerd zijn

3.11.5 Parkeervoorzieningen
De in de algemene bepalingen opgelegde parkings worden hetzij op de eigen kavel, hetzij binnen een
straal van 400 meter rond de kavel aangelegd.

3.11.6 Toelichting
Bijgaande montage verduidelijkt de maximale kroonlijsthoogte.
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3.12 Zone met gemengde bestemming H (G.H)
3.12.0 Inrichtingsplan
Voor de integrale site van de voormalige busstelplaats „De Lijn‟, waarbinnen de zones met gemengde
bestemming G (G.G,§ 3.11) en H (G.H, § 3.12) alsook de groenzones 1 (GR.1 § 3.16) en 2 (GR.2,
§3.17) gelegen zijn, moet een inrichtingsplan opgemaakt worden. Dit inrichtingsplan moet, behalve
over de bebouwing en de parkeervoorzieningen, ook voldoende informatie verstrekken over de open
ruimten ( verharding, groenaanleg, gebruik, toegankelijkheid).

3.12.1 Afbakening
Deze zone wordt begrensd door:
o
o
o
o
o
o

de nieuwe rooilijn van de Vuurkruisenlaan, 5.00 meter teruggetrokken van de bestaande rooilijn;
de grens van de kavels langs de Diestsevest, parallel aan de rooilijn van de Diestsevest;
een lijn door het noordelijke einpunt van deze laatste, loodrecht op de rooilijn van de
Vuurkruisenlaan;
de grens tussen de kavels 36/5y en 36m12
de noordelijke en westelijke zonegrens van de groenzone 1;
de westelijke zonegrens van zone met gemengde bestemming G

3.12.2 Bestemming
Kantoren, diensten, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, bedrijfsruimte en handel, met
uitsluiting van kleinhandel/distributie en dagelijkse gebruiksgoederen, voedingswaren, tabakswaren,
krantenwinkels, etc.. Wel toegestaan is distributie van duurzame gebruiksgoederen.
Inrichtingen die lawaai-, reuk-, rook en/ of andere hinder veroorzaken zijn niet toegestaan.

3.12.3 Bebouwingswijze
3.12.3.0 Algemene bepalingen
De algemene bepalingen . 2.5, 2.7.3 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.12.3.1 Zone I: sokkel

3.12.3.1.1 Afbakening
De zone voor sokkel valt samen met de gehele zone G.H. ( zie §3.12.1)

3.12.3.1.2 Bebouwbare oppervlakte
De zone voor de sokkel is voor maximaal 50% bebouwbaar.

3.12.3.1.3 Bouwvolume
De sokkel heeft een kroonlijsthoogte tussen 7.00 en 8.00 meter, gemeten van het niveau
Vuurkruisenlaan, waarbinnen twee bouwlagen gerealiseerd worden. Een derde, verzonken bouwlaag
is mogelijk in zover deze alleen vanuit het binnengelegen open gebied wordt waargenomen.

B.P.A. L24 Diestsevest – Vuurkruisenlaan,
Goedgekeurd bij MB van 7/10/1997, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

51

Het gelijkvloers moet uitgewerkt worden als representatieve bouwlaag.
De rooilijn van de Vuurkruisenlaan geldt als verplichte bouwlijn. Indien er geen bebouwing wordt
voorzien onmiddellijk palend aan de Vuurkruisenlaan, dient hier, in afwijking met de algemene
bepalingen art.1.10 met betrekking tot afsluitingen, een tuinmuur te worden gerealiseerd. De kroonlijst
moet in hoogte en vorm continu zijn over de hele lengte van de zone.
Langsheen de Diestsestraat is, zoals aangegeven op het Bestemmingsplan van dit Bijzonder Plan van
Aanleg een verplichte bouwlijn aangegeven voor het segment dat aanvangt op de hoek met de
Vuurkruisenlaan. Deze verplichte bouwlijn moet op dezelfde manier behandeld worden als
beschreven voor die langs de Vuurkruisenlaan. Ze moet ervoor zorgen dat de verwijding in het profiel
van de openbare weg, ter hoogte van de aansluiting van de rechtgetrokken Diestsestraat, wordt
afgesloten met een gevelwand.

3.12.3.1.4 Dakvorm
De dakvorm is plat. Het dak kan gedeeltelijk als terras uitgevoerd worden.

3.12.3.1.5 Gevelmaterialen
De continue wand die langsheen de Vuurkruisenlaan ontstaat (door bebouwing en tuinmuur) moet in
gevelmaterialen worden uitgevoerd. De materiaalkeuze moet homogeen zijn over de gehele lengte.
De wand moet in hoofdzaak van steen zijn.
De tuinmuur mag eventueel gedeeltelijk onderbroken worden. Delen ervan mogen met hekkens,
traliewerk en dergelijke uitgevoerd worden. Deze moeten evenwel steeds beperkt blijven en geen
afbreuk doen aan de continuïteit van de gevelwand.

3.12.3.1.6 Onbebouwde oppervlakte
De open ruimte is voor maximaal 50 % verhard. De onverharde ruimte krijgt een groenaanleg.
De open ruimte is toegankelijk vanaf minstens de helft van de gelijkvloerse lokalen die erop uitgeven.
Het niveau van de open ruimte is vrij te kiezen tussen het niveau –1 t.o.v. de Vuurkruisenlaan en een
niveau 2.00 meter hoger t.o.v. de Vuurkruisenlaan. Indien onder de open ruimte – zelfs gedeeltelijk
bouwlagen gesitueerd zijn, moeten die voorzien zijn van voldoende daklichten.
De open ruimte is belast met een doorgang voor voetgangers (zie §3.12.6).
Indien er geen bebouwing wordt gerealiseerd in het deel van deze zone, palend aan de zone voor
tuinen (achterkant bebouwing Diestsevest), dan moet in die bebouwingsvrije zone een doorlopende
aanplanting met hoogstammig groen worden aangebracht in een strook met een diepte van 10 meter.

3.12.3.2 Zone II: bovenbouw

3.12.3.2.1 Afbakening
Deze zone voor bovenbouw wordt begrensd door:
o
o
o
o

de nieuwe rooilijn van de Vuurkruisenlaan;
een evenwijdige op 10.00 meter aan de grens van de kavels langs de Diestsevest, parallel aan de
rooilijn van de Diestsevest;
twee lijnen door het noordelijke eindpunt van deze laatste: één loodrecht op de rooilijn van de
Vuurkruisenlaan, een andere er evenwijdig aan;
een loodrechte op de rooilijn van de Vuurkruisenlaan, door het snijpunt van rooilijnen van
Vuurkruisenlaan en Diestsestraat.
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3.12.3.2.2 Bouwvolume
De bovenbouw bestaat uit een aantal afzonderlijke, aan elkaar evenwijdige, balkvormige volumes, alle
met dezelfde opgelegde kroonlijsthoogte, die minimaal 17.00 en maximaal 20.00 meter vanaf het
niveau van de Vuurkruisenlaan. Hierin worden, bovenop de sokkel, minimaal 3 en maximaal 4
bouwlagen voorzien (minimum 5 en maximaal 6 bouwlagen vanaf het maaiveld). Alle grondvlakken
van de balkvolumes zijn volledig binnen de afbakening van de zone voor bovenbouw beschreven.
De loodrechte op de rooilijn van de Vuurkruisenlaan, door het snijpunt van rooilijnen van
Vuurkruisenlaan en Diestsestraat, geldt als verplichte bouwlijn voor het meest zuidelijke balkvolume.
Een lange zijde moet ermee samenvallen. Dit balkvolume geldt als eerste van 3 of 4 parallelle
volumes, met een identieke gevelbreedte (dus de breedte van het balkvolume) op de rooilijn van de
Vuurkruisenlaan. Deze gevelbreedte is begrepen tussen 12.00 en 17.00 meter. De afstand tussen
twee opvolgende balkvolumes bedraagt telkens tweemaal de bouwbreedte. De rooilijn van de
Vuurkruisenlaan is dus een verplichte bouwlijn.
Het meest noordelijk gelegen balkvolume staat haaks op de andere, namelijk parallel met de
Vuurkruisenlaan. Het heeft de noordelijke afbakening van de zone en de rooilijn van de
Vuurkruisenlaan als verplichte bouwlijn. De bouwdiepte van dit volume mag verschillen van de andere
balken, zijn kroonlijsthoogte niet. De afstand tussen dit noordelijke volume en het laatste van de
repetitieve volumes bedraagt opnieuw tweemaal de bouwdiepte van de volumes loodrecht op de
Vuurkruisenlaan.
De volumes hoeven niet volledig op de sokkel te rusten. Zij kunnen overkragingen van de
onbebouwde oppervlakte van het sokkelvolume creëren.

3.12.3.2.3 Dakvorm
De dakvorm is plat. Boven de kroonlijst mogen enkel constructies uitsteken, strikt noodzakelijk voor
noodtrappen en/of technische ruimten (lift, klimatisatie).

3.12.3.2.4 Gevelmaterialen
Beide langse gevels van elk volume van de bovenbouw worden als evenwaardige gevels uitgewerkt.
Om de privacy van de bewoners van de panden langs de Diestsevest te garanderen worden geen
vensteropeningen toegestaan in de kopse gevels van de balken die uitgeven op de achterzijde van de
Diestsevest en die inkijk op de belendende tuinen tot gevolg hebben. Enkel openingen die uitsluitend
dienen om licht te nemen (hoger dan 1.80 meter gelegen vanaf het afgewerkt vloerpeil, of in
ondoorzichtig glas) zijn toegestaan.

3.12.4 Toegangen
De toegangen tot de bebouwing dienen evenwichtig over de Vuurkruisenlaan en de Diestsestraat
verdeeld te worden: geen van beide gevels mag zonder toegang uitgewerkt worden. De toegangen
kunnen eventueel uitgeven op een open binnengebied, dat op zijn beurt toegang verleent tot het
gebouw zelf.
De doorgangsfunctie, beschreven in §3.12.6, moet ook een aantal- al dan niet voor het publiek
toegankelijke –toegangen vanaf de open binnenruimte genereren.

3.12.5 Parkeervoorzieningen
3.12.5.1 Aantal:
Zie de algemene voorschriften. Eventueel neemt deze zone de verplichting van parkeervoorzieningen
van de belendende zones op zich, zodat het totaal aantal plaatsen de eigen nood kan overstijgen.
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3.12.5.2 Inplanting:
De te realiseren parkeergelegenheden worden in de zone zelf verwezenlijkt.
Er mogen geen parkings op het gelijkvloers voorzien worden. De onbebouwde oppervlakte in de
sokkel (zie3.12.3.1.6) kan evenwel toegankelijk gemaakt worden voor laden en lossen van goederen
per bestelwagen.

3.12.5.3 Toegangen:
De toegang(en) van deze parkeervoorzieningen worden ingeplant op de plaatsen, aangeduid op het
bestemmingsplan. Deze inrichtingen mogen het groenkarakter van de groenzone niet in het gedrang
brengen.

3.12.6 Doorgangen
Via groenzone 1 (zie § 3.16), moet de onbebouwde binnenruimte onsloten worden via een doorgang
voor voetgangers. Deze doorgang hoeft evenwel niet noodzakelijk voor het publiek toegankelijk te zijn.
Evenmin moet de doorgang continu in de buitenruimte gesitueerd zijn: eventueel worden
opeenvolgende open ruimten via het interne circulatiesysteem met elkaar verbonden. In dat geval
moet die doorgang echter nadrukkelijk worden vormgegeven, bij voorbeeld door een visuele
continuïteit.

3.12.7 Gefazeerde uitvoering
De zone met gemengde bestemming H mag niet verdeeld worden in aparte loten. Ze kan eventueel
wel in verschillende fazen worden uitgevoerd, op voorwaarde dat:
o
o

de bebouwingsvoorschriften vermeld in dit artikel gehanteerd blijven.
het inrichtingsplan hier uitdrukkelijke melding van maakte, met aanduiding van de volgorde en de
geschatte spreiding in de tijd van de opeenvolgende realisatie.

3.12.8 Toelichting
Drie mogelijke invullingen worden weergegeven, telkens met de resulterende gevelontwikkeling langs
de Vuurkruisenlaan.
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3.13 Zone voor industrie (i)
3.13.0 Inrichtingsplan
De bouwaanvraag voor de inrichting van de volledige zone dient een inrichtingsplan te bevatten voor
het gehele terrein waarop de bouwaanvraag betrekking heeft. Onder terrein wordt verstaan: het
kadastraal perceel of het geheel der aanliggende kadastrale percelen, dat door 1 bedrijf of persoon
gebruikt wordt, of in het bezit is van eenzelfde eigenaar en een functioneel geheel uitmaakt.
Dit inrichtingsplan dient weer te geven: bebouwing ( bestaande, geplande), verharding ( wegenis,
parkeerplaatsen, los- en laadplaatsen,….) groenaanleg, afsluiting rond de site, circulatie op en
ontsluiting van de site.
Het inrichtingsplan dient voorafgaandelijk aan de bouwaanvraag voor bindend advies voorgelegd te
worden aan de gemachtigde ambtenaar en goedgekeurd te worden door de vergunningsverlenende
overheid. Het inrichtingsplan geeft de toekomstige ontwikkeling en uitbreiding weer binnen een termijn
van 10 jaar.

3.13.1 Afbakening
De zone wordt begrensd door:
o
o
o
o
o

ten westen, een evenwijdige aan de westgevel van het noordelijke ketelhuis op 10.50 meter, die
samenvallend met de rand van de bestaande verharding;
en noorden, een evenwijdige op 9.00 meter aan de raaklijn aan de kopse toren, parallel aan de
Vaart.
ten zuiden, een evenwijdige op 17.00 meter aan de noordelijke oever van de overwelfde Dijle;
ten westen, een evenwijdige op 31.00 meter aan de teruggetrokken rooilijn van de
Vuurkruisenlaan;
ten oosten en ten zuiden, de grens van dit B.P.A

Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de voorschriften van deze zone en de voorschriften van de
aangrenzende bedrijvenzone in het B.P.A. Dijledreef primeren voor deze zone voor industrie de meest
strikte. Het College van Burgemeester en Schepenen kan echter, na gemotiveerde aanvraag, deze
ordening omkeren.

3.13.2 Bestemming
Deze zone is bestemd voor de vestiging van k.m.o.‟s en ambachtelijke bedrijven. Daarnaast zijn ook
gebouwen toegelaten voor complementaire activiteiten zoals kantoren, stapelruimte, …, dit voor zover
deze nodig zijn voor de goede functionering van de hoofdactiviteit van het bedrijf, en ingeplant worden
op hetzelfde terrein als de hoofdactiviteit.
In deze zone zijn ook inrichtingen van openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen toegelaten voor
zover ze qua schaal en bestemming verenigbaar zijn met het karakter van deze zone.
Enkel activiteiten die via het nemen van maatregelen de hinder en het brand- en ontploffingsgevaar
met inbegrip van water-, bodem- of luchtvervuiling, stank, trilling en geluidshinder binnen de grenzen
van het eigen bedrijfsterrein kunnen houden, worden toegelaten.
Woongelegenheden binnen deze zone zijn slechts toegelaten onder volgende voorwaarden:
o
o

de woning moet dienen voor de huisvesting van de eigenaar of de huisbewaarder van het bedrijf
waar de woning bijhoort;
het aantal woongelegenheden wordt beperkt tot maximaal 1 woongelegenheid per bedrijf;
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o

de woning dient een geïntegreerd deel uit te maken en gekoppeld te worden aan het
hoofdgebouw van het bedrijf.
Horeca en detailhandel worden in deze zone niet toegelaten.
Inrichtingen met opslagruimte voor gebruikte voertuigen, voertuigwrakken en/of schroot, zoals bedoeld
in artikel 44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van stedenbouw en de ruimtelijke
ordening, gewijzigd en aangevuld zoals tot op heden, worden niet toegelaten.
Vestigingen voor opslag en verwerking van afvalstoffen zijn in deze zone niet toegelaten.
Opslag in open lucht, andere dan deze hierboven vermeld, is toegelaten voor maximum 80 % van de
toegelaten bebouwbare oppervlakte per terrein, mits de nodige milieu- en exploitatievergunningen, en
dit voor zover de nodige groenblijvende schermbeplanting wordt aangebracht zodat deze vorm van
opslag onttrokken wordt aan het zicht vanop het openbaar domein. Deze terreinen dienen
afgeschermd te worden door de aanleg van een groenstrook van minimum 5.00 meter breed. Deze
groenstrook dient te bestaan uit inheems of genaturaliseerd laag- en hoogstammig groen. Deze
groenvoorziening dient inzake verhoudingen tussen gras, struiken en heesters, bodembedekkers en
bomen, op esthetische wijze te worden aangelegd. Het gebruik van prikkeldraad en/of schrikdraad is
uitdrukkelijk verboden.

3.13.3 Bebouwingswijze
3.13.3.1 Algemene bepalingen.
Bebouwing die zich over de B.P.A. -grens uitstrekt, moet aan de twee B.P.A.-voorschriften tegelijk
voldoen. In geval van tegenstrijdigheid, zal het College van Burgemeester en Schepenen de prioritaire
voorschriften aanduiden.
De algemene bepalingen 2.5, 2.7.3 en 2.7.4 zijn niet van toepassing.

3.13.3.2 Bebouwbare oppervlakten
Binnen de zones, aangeduid voor bebouwing, kan voor 100% bebouwd worden.

3.13.3.3 Bouwvolume
Binnen de zone worden vier te onderscheiden bouwvolumes toegelaten, deels samenvallend met de
bestaande bebouwing of zijn omhullende, deels een uitbreiding daarop. De bouwlijnen zijn op het
bestemmingsplan aangebracht.
Ten noorden is een torenvolume met een bouwhoogte tot 55.00 meter toegelaten. Daaraan grenzend,
een gebouw met maximale bouwhoogte 30.00 meter.
Centraal, een gebouw met maximale bouwhoogte 30.00 meter.
Ten zuiden, een gebouw met maximale bouwhoogte 15.00 meter.
Beperkte uitbouwen buiten de uiterste bouwlijnen of boven de maximale bouwhoogte, zijn mogelijk
indien zij strikt noodzakelijk blijven functioneren van het bedrijf.

3.13.3.4 Dakvorm
De dakvorm is vrij.
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3.13.3.5 Gevelmaterialen
De gevels die uitgeven op het stedelijk plein Tussen Twee Waters, zullen een kwaliteitsvolle
architecturale uitwerking krijgen. Voor een substantieel deel moet de gevel uit kleinschalige materialen
en uit glas bestaan.

3.13.3.6 Onbebouwde oppervlakte
De zone waarin geen bebouwing is toegestaan, kan voor 100% verhard worden. Luifelconstructies en
aanverwante constructies zijn niet toegestaan, tenzij in het inrichtingsplan wordt aangetoond dat zij
strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de industriële site (pijpleidingen,…)
De onbebouwde oppervlakte mag een afsluiting voorzien worden, die aan de volgende vormvereisten
dient te voldoen:
Zijn toegelaten: stenen muren of muren in architectonisch beton, hout, ijzeren hekken, levende
hagen,…
Zijn niet toegelaten: geprefabriceerde betonplaten, draadmetaal, prikkeldraad.
De afsluiting is maximaal tot op een hoogte van 1.40 meter gesloten. Daarboven moet minstens 50%
van de oppervlakte van de afscheiding open of doorzichtig zijn.

3.13.4 Toegangen
Langs de grenzen van de industriële site die binnen dit B.P.A vallen, worden geen toegangen
toegelaten, tenzij voor fietsers en voetgangers.

3.13.5 Parkeervoorzieningen
De parkeerminima, geciteerd in de algemene bepalingen (artikel 2.16) zijn van toepassing.
Artikel 2.16.1, betreffende het opleggen van een parkeermaximum, is echter niet van toepassing op
deze zone. Zowel voor de berekening als voor de inplantingskeuze van de parkeervoorzieningen kan
deze zone als onderdeel ven de industriële site waartoe ze, naar eigendom of naar gebruik, behoort,
beschouwd worden. De parkeervoorzieningen worden in ieder geval voorzien op de terreinen waarop
ze betrekking hebben.
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3.14 Zone met absoluut bouwverbod 1(A.1).
3.14.1 Inrichtingsplan
Indien de zone met absoluut bouwverbod A functioneel verbonden is met een aangrenzende zone,
dan moet deze zone A.1 worden opgenomen in het inrichtingsplan van de betreffende aangrenzende
zone.

3.14.2 Bestemming
Binnen deze zone geldt een absoluut bouwverbod. Evenmin zijn constructies boven het maaiveld
toegelaten die betrekking hebben op een eventueel gebruik van de ondergrond. Ook luifelconstructies
zijn niet toegelaten.
De zone verleent toegang voor voetgangers naar de achterliggende zone.

3.14.3 Inrichting
Deze zone mag voor 100 % verhard worden.
Een afsluiting op, of teruggetrokken van, de rooilijn is niet toegelaten.

B.P.A. L24 Diestsevest – Vuurkruisenlaan,
Goedgekeurd bij MB van 7/10/1997, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004

59

3.15 Zone voor tuinen (T).
3.15.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor tuinen, aangehecht aan de panden van de zone voor gesloten bebouwing
(§ 3.8)
In de Zone voor tuinen is geen bebouwing toegestaan, met uitzondering van de bebouwing
aangehaald in art. 3.15.2.

3.15.2 Inrichting
De zone moet zo volledig mogelijk benut worden voor tuinen en als zodanig worden aangelegd.
Eventuele verhardingen voor terrassen, toegangswegen en dergelijke zijn beperkt tot 30% van de
perceelsoppervlakte binnen de zone voor tuinen.

Bergplaatsen:
Oprichting van bergplaatsen kan toegestaan worden voor zover de bebouwde oppervlakte 10% van
de oppervlakte in deze zone niet overschrijdt en met een maximum van 20.00 vierkante meter.

Plaatsing:
Eventuele bergplaatsen worden geplaatst op een minimale afstand van 8 meter vanuit de achtergevel
of vanuit de aangrenzende zone met gesloten bebouwing.
Er kan op de perceelsgrens gebouwd worden in aansluiting met de bebouwing op het aangrenzende
perceel mits toestemming van de eigenaar van het aangrenzende perceel en de toezegging van deze
laatste van de constructie van een gebouw langs dezelfde sectie van de perceelsgrens.

Hoogte:
Maximum 1 bouwlaag met een maximum kroonlijsthoogte van 2 meter 50.

Dakvorm:
Maximum 45°, nokhoogte maximum 2 meter hoger dan kroonlijsthoogte.

Materialen:
Alle bebouwing dient volledig in gevelmaterialen te worden uitgevoerd.
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3.16 Groenzone 1 (GR.1)
3.16.0 Inrichtingsplan
Voor de integrale site van de voormalige busstelplaats „De Lijn‟, waarbinnen de zones met gemengde
bestemming G (G.G.,§ 3.11) en H (G.H.§ 3.12) alsook de groenzones 1 (GR.1 § 3.16) en 2 (GR.2,
§3.17) gelegen zijn, moet een inrichtingsplan opgemaakt worden. Dit inrichtingsplan moet, behalve
over de bebouwing en de parkeervoorzieningen, ook voldoende informatie verstrekken over de open
ruimten ( verharding, groenaanleg, gebruik, toegankelijkheid).

3.16.1 Afbakening
Deze zone wordt begrensd door:
o
o
o
o

ten zuiden, de zonegrens van zone met gemengde bestemming G (zie § 3.11)
ten noorden, een evenwijdige op 45.00 meter hieraan;
ten oosten, de rooilijn van de rechtgetrokken Diestsestraat;
ten westen, een evenwijdige op 20.00 meter hieraan.

3.16.2 Bestemming
Groen

3.16.3 Inrichting
Geen enkele constructie mag worden opgericht in de groenzone.
De groenaanleg moet minimum 70% van de oppervlakte van de Groenzone beslaan. Verharding mag
maximaal 30% van de oppervlakte innemen.
Deze groenzone palend aan de Diestsestraat moet volledig open zijn naar de straat toe. Hier worden
géén afsluitingen (muren, hekkens, traliewerken, etc.) geplaatst. De toegestane 30% verharding kan
aangewend worden voor de realisatie van een aantal bezoekersparkings ( maximum 8, begrepen in
de parkeervoorzieningen van die zone die ze zal gebruiken), inrichtingen om het afzetten en ophalen
per auto of taxi, het leveren met een bestelwagen, etc. te vergemakkelijken.

3.16.4 Doorgangen
Deze groenzone is met een doorgang voor fietsers en voetgangers belast, die de zone met gemengde
bestemming H (zie§ 3.12) moet ontsluiten.
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3.17 Groenzone 2 (GR.2)
3.17.0 Inrichtingsplan
Voor de integrale site van de voormalige busstelplaats „De Lijn‟, waarbinnen de zones met gemengde
bestemming G (GG,§ 3.11) en H (G.H, 3.12) alsook de groenzones 1 (GR.1,§ 3.16) en 2 (GR.2,
§3.17) gelegen zijn, moet een inrichtingsplan opgemaakt worden. Dit inrichtingsplan moet, behalve
over de bebouwing en de parkeervoorzieningen, ook voldoende informatie verstrekken over de open
ruimten (verharding, groenaanleg, gebruik, toegankelijkheid).

3.17.1 Afbakening
Deze zone wordt begrensd door:
o
o
o
o

ten zuiden, de noordelijke zonegrens van de zone met gemengde bestemming H (zie § 3.12)
ten noorden, de zuidelijke zonegrens van de zone met gemengde bestemming F ( zie § 3.7)
ten oosten, de teruggetrokken rooilijn van de Vuurkruisenlaan;
ten westen, de zonegrens van de zone voor opslag, parallel aan de Vuurkruisenlaan (zie §3.10)

3.17.2 Bestemming
Groen
Nevenbestemming: parkeren op verharde ruimte.
De groenzone 2 moet evenredig in oppervlakte aan de zones met gemengde bestemming F ( zie §3.7)
en H (zie § 3.12) toegehecht worden, ofwel door beide gemeenschappelijk gebruikt.

3.17.3 Inrichting
Geen enkele constructie mag worden opgericht in de groenzone, behalve de hierna beschreven
afsluiting.
De groenaanleg moet minimum 60% van de oppervlakte van de Groenzone beslaan. Verharding mag
maximaal 40% van de oppervlakte innemen. De groenzone wordt hoofdzakelijk ingericht met
hoogstammig groen. In deze groenzone (palend aan de Vuurkruisenlaan) is de aanleg van een
beperkt aantal parkeerplaatsen (maximaal 12) toegestaan. Er wordt minstens één boom aangeplant
per gerealiseerde parkeerplaats.
De groenzone palend aan de Vuurkruisenlaan wordt afgeboord met een wand die de continuïteit in
hoogte en materiaalgebruik van de sokkelwand, garandeert. De hoogte van de wand is gesitueerd
tussen 5.00 en 7.00 meter.
De groenzone kunnen gedeeltelijke zichtbaar zijn vanuit de Vuurkruisenlaan: de onderbreking van de
continue wand kan verwezenlijkt worden door middel van hekkens, traliewerk, onderbrekingen in
muren, etc. De bovenrand mag echter niet onderbroken worden.
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3.18 Zone met absoluut bouwverbod 2 (G.2)
3.18.1 Afbakening
Deze zone is begrepen tussen de B.P.A.-begrenzing en de nieuwe rooilijn aan de industriezijde van
de Vuurkruisenlaan. Deze is evenwijdig op 31.00 meter aan de teruggetrokken rooilijn aan de
stadszijde.

3.18.2 Bestemming
Parkeren, circulatie, groen.

3.18.3 Inrichting
Deze zone met absoluut bouwverbod B mag volledig verhard worden. Binnen deze zone is geen
bebouwing toegestaan, behalve de hierna beschreven afsluiting.
Er mag een afsluiting op de rooilijn voorzien worden, die aan de volgende vormvereisten dient te
voldoen:
zijn toegelaten: stenen muren of muren in architectonisch beton, hout, ijzeren hekken, levende
hagen,…
zijn niet toegelaten: geprefabriceerde betonplaten, draadmetaal, prikkeldraad
De afsluiting is maximaal tot op een hoogte vaan 1.40 meter gesloten. Daarboven moet minstens 50%
van de oppervlakte van de afsluiting open of doorzichtig zijn.
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3.19 Bufferzone (BU)
3.19.1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor groen en voor publiek voetpad en fietspad

3.19.2 Inrichting
Deze zone wordt in hoofdzaak onverhard aangelegd en voorzien van een dichte, aaneengesloten
hoogstammige begroeiing die minimaal 4.00 en maximaal 10.00 meter hoog reikt. Eventueel kan ook
lage begroeiing voorzien worden. De doorgangen voor fietsers en voetgangers mogen hierdoor echter
niet belemmerd worden; evenmin mag een gevoel van verminderde sociale veiligheid gecreëerd
worden.
Verharding is toegestaan voor zoverre zij voor de doorgangsfuncties, beschreven in 3.19.3, gebruikt
wordt.
Straatmeubilair (zitbanken, vuilbakken, straatverlichting) is toegestaan en wenselijk.

3.19.3 Doorgangen
Deze zone is belast met een voetpad en een regionaal fietspad dat de Aarschotsesteenweg en
omgeving verbindt met de Vuurkruisenlaan en het oversteekpunt naar de Diestsevest. Voetpad en
fietspad volgen een door een onverharde ruimte gescheiden tracé. Het fietspad moet minstens 1.50
meter breedte per rijrichting hebben.
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3.20 Openbare wegen
3.20.0 Algemene bepalingen
1.

Deze zone is bestemd voor het verkeer en de hieraan noodzakelijke infrastructuur, en
parkeerfaciliteiten, voetpaden, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. De aanleg of
werken van heraanleg in deze zone zullen de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardige
publieke ruimte beogen.

2.

De handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de verkeerswegen ten gunste van
het gemotoriseerd verkeer mogen de normale eisen inzake veiligheid en comfort van de andere
weggebruikers, noch de leefbaarheid van de aanpalende functies in het gedrang brengen.
Daarom mogen deze handelingen slechts worden toegestaan indien zij gepaard gaan met de
nodige ordenings- en uitvoeringsmaatregelen ten gunste van:

a) de voetgangers en de minder validen door o.a. de voorziening van afdoend brede voetpaden,
oversteekplaatsen en het garanderen van de toegang tot de aanpalende functies,
b) de bromfietsers en fietsers door o.a. de voorziening van een veilige plaats op de rijbaan en op de
kruispunten en de voorziening van de nodige stallingsfaciliteiten,
c) het openbaar vervoer door o.a. de nodige kunstwerken, voorbehouden stroken, haltes en de
nodige maatregelen ten gunste van de toegankelijkheid en de efficiënte afwikkeling van het
openbaar vervoer,
d) de nodige integratie in de stedelijke omgeving in het leefmilieu, ondermeer door een aangepaste
vorm, materialen en beplantingen en het voorzien van het nodige straatmeubilair,
e) de nodige parkeervoorzieningen,
f) de nodige verticale en horizontale verkeerstekens voor alle categorieën van weggebruikers,
g) de constructies nodig voor de verlichting
h) de gecoördineerde aanleg van de kabels en leidingen, voor o.a. de water-, gas-, en
electriciteitsvoorzieningen, telefonie en voor het opvangen van afvalwater.
3.

Alle overige constructies zijn verboden, met uitzondering van informatieborden en straatmeubilair.

3.20.1 Zone voor busstation
Deze zone wordt voorzien voor circulatie- en wachtruimte voor autobussen in functie van openbaar
vervoer. Binnen deze zone moeten veilige ruimten worden voorzien voor op- en afstappende reizigers.
Deze zone strekt zich uit over de B.P.A.‟s Station en Diestsevest- Vuurkruisenlaan.

3.20.2 Zone voor tunnel
Binnen deze zone mag een tunnel met bijhorende constructie- en nutsvoorzieningen gebouwd
worden.
Deze zone strekt zich uit over de B.P.A.‟s Station en Diestsevest-Vuurkruisenlaan.

3.20.3 Diestsestraat
De Diestsestraat zal door haar inrichting voorrang verlenen aan het openbaar vervoer, fietsers en
voetgangers.
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3.20.4 Toelichting
Bij wijze van toelichting is het voorontwerp voor de nieuwe verkeersinfrastructuur (goedgekeurd door
de Minister op 29 november 1996) bijgevoegd, dat zich in deze B.P.A. voorschriften inschrijft.
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