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Artikel 0: Algemene bepalingen 

0.1. Begrenzing verkaveling 
De verkaveling bestaat uit de loten 1 en 2. Lot 3 wordt uit de verkaveling gesloten. 

0.2. Terminologie 
Voor de toepassing van deze stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder: 
Afstand tot de perceelsgrens: 
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de perceelsgrens van het bestaande 
kadastrale perceel of een ontworpen kavel; 
Afstand tot de zonegrens: 
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de zonegrens zoals aangeduid op het 
plan; 
Bijgebouw: 
een gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 
gelegen hoofdgebouw; 
Carport: 
Een overkapte parkeerplaats met minimaal 3 open zijden. Een uitzondering hierop kan 
toegelaten worden indien aan een derde zijde een berging wordt aangebouwd of wanneer 
een zijde samenvalt met een perceelsgrens of de grens met een tuin. 
Constructie: 
elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal, dat met de grond 
verbonden is of erop geplaatst is; 
Dakbasis: 
denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de 
nok snijdt. 
Detailhandel/kleinhandel:  
Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De 
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 
consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van levering 
behoort tot detailhandel. 
Eéngezinswoning: 
een gebouw dat bestemd en ingericht is voor de huisvesting van één gezin of 
alleenstaande; 
Gebouw: 
een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk omsloten 
ruimte; 
Halfopen bebouwing 
bebouwingswijze waarbij twee gebouwen een harmonisch geheel vormen, met 
aaneengesloten voorgevels en waarvan de vrijstaande gevels afgewerkt worden als 
kopgevels; 
Kroonlijsthoogte: 
afstand vanaf het straatniveau (maaiveld) tot aan de bovenkant van de dakgoot; 
Nokhoogte: 
Een nok is de horizontale snijlijn van 2 dakvlakken. De nokhoogte wordt gemeten  
tussen het straatniveau (maaiveld) en de bovenkant van de nok. 
de grens van een perceel, overeenkomstig de kadastrale aanduidingen; 
Voorgevelbouwlijn: 
denkbeeldige lijn die de grens vormt van de voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkavels ligt 
ze aan de smalste zijde van de kavel; 
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Woning: 
een gebouw of een deel ervan dat bestemd en ingericht is voor de huisvesting van één of 
meer gezinnen; 
Zone (of bestemmingszone): 
grondoppervlakte met eigen stedenbouwkundige voorschriften.
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Algemeen geldende voorschriften 

Beeldkwaliteit 
Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

Ook bij het al dan niet plaatsen van 
technische (energiebesparende) 
installaties dient rekening gehouden te 
worden met de kwaliteit van het 
straatbeeld. 

Installaties 
Energiebesparende installaties (zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen en dergelijke) zijn 
toegelaten op het schuine dakvlak. Op platte daken zijn energiebesparende installaties 
toegestaan voor zover max. 1 m boven de dakrand uitsteken.. 

 

Reliëfwijzigingen 

Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 Wijzigingen van het reliëf mogen geen invloed hebben op de waterhuishouding en op de 
natuurlijke loop van het hemelwater van de aanpalende eigendommen. Hoogteverschillen 
worden op eigen terrein opgevangen en er wordt steeds aangesloten op het peil van de 
aanpalende eigendommen. 
 

Dakuitbouwen en dakinsnijdingen 

Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 Dakuitbouwen/dakinsnijdingen zijn toegelaten op het achterste dakvlak op voorwaarde 
dat: 

- De breedte mag niet meer bedragen dan 1/3 van de betrokken gevelbreedte, met 
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Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

een maximum breedte van 2 m. 
- Deze op minimaal 1 m van de zijperceelsgrens of vrijstaande zijgevel gesitueerd 

zijn. 
- De hoogte niet meer bedraagt dan de helft van de dakhoogte. 

Uitsprongen uit het gevelvlak 

Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 Op de verdiepingen is een uitbouw aan de straatzijde toegelaten die maximaal 0,50 m 
uitkraagt boven het openbaar domein en die op minimum 1m van elke scheimuur is 
gesitueerd. Gemeten vanaf het voetpad moet de vrije hoogte onder de uitbouwen 
minimum 2,5 m bedragen. 

Dakvlakvensters 
Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 Aan de voor- en achtergevel zijn dakvlakvensters toegelaten op minimum 1m afstand van 
de scheidingsmuur en van de vrijstaande gevel. 

Wachtgevels 
Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

Indien de achterbouwlijn van de woningen 
niet op elkaar aansluit, dient een 

Bij nieuwbouw of herbouw mag de keuze voor de bebouwingstypologie er niet toe leiden 
dat onafgewerkte situaties zoals wachtgevels worden bestendigd. 
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Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

afgewerkte situatie te ontstaan.  De vrijblijvende geveldelen worden afgewerkt door de laatst bouwende met een 
gelijkaardig gevelmateriaal en in harmonie met de voorgevel van de eerst bouwende. 
Een wachtgevel moet, indien er geen stedenbouwkundige aanvraag lopende is betreffende 
het belendend perceel, visueel afgewerkt worden zodat de gevel geen visueel storend 
element is in het straatbeeld. 
 

 

Duurzaamheid 
Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 Bij het bouwen moet een rationeel energieverbruik worden nagestreefd via het beperken 
van energieverliezen (grote compactheid, vermijden koudebruggen, doelmatig en gezond 
isoleren), het gebruik van passieve zonne-energie (optimale oriëntatie van 
warmtebehoevende ruimtes), het gebruik van energiebronnen met kleine milieulast of 
hernieuwbare bronnen en energiebesparende toestellen en technieken. 
 
Bij het bouwen en de organisatie van waterhuishouding moet maximaal gestreefd worden 
naar een gesloten kringloop via maximaal gebruik van hemelwater, een minimale 
afvalwaterproductie, lokale infiltratie van hemelwater en via zuinig waterverbruik. 
 
Inzake materiaalgebruik moet het gebruik van bio-ecologische bouwmaterialen zoveel 
mogelijk nagestreefd worden. Deze zijn gemaakt van (bijna) onuitputtelijke natuurlijke 
grondstoffen van plantaardige, dierlijke en/of minerale oorsprong. Ze bevatten geen of zo 
weinig mogelijk chemische toevoegstoffen en belasten het milieu zo min mogelijk waardoor 
ze ook onschadelijk zijn voor de gezondheid.  
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Artikel 1: Zone voor aaneengesloten bebouwing 
 

Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

Voorzieningen voor inwonende 
hulpbehoevenden zijn toegelaten voor 
zover ze niet afsplitsbaar zijn van de 
woning. Voor de definitie van 
zorgwoningen wordt verwezen naar de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  
 

1. Bestemming 
De bouwpercelen zijn bestemd voor het oprichten van eengezinswoningen in 
aaneengesloten bebouwing. 
Zorgwoningen zijn tevens toegestaan. 
 

 

Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 
 
 
 
 
De gevellijn kan zich bijvoorbeeld 
terugtrekken t.o.v. de voorbouwlijn voor 
de inkom of een beperkte private ruimte. 
De volledige voorgevel laten 
terugspringen is niet toegelaten. 
 

2. Inrichting 
 
2.1 hoofdgebouwen  
2.1.1 inplanting hoofdgebouwen 
Het hoofdgebouw wordt ingeplant binnen de zone voor aaneengesloten bebouwing 
aangeduid op het verkavelingsplan, met de voorgevel op de verplichte voorgevelbouwlijn 
aangeduid op het verkavelingsplan. Er kan in beperkte mate worden ingesprongen t.o.v. de 
voorbouwlijn. 
De achtergevel wordt opgericht op max.17m gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn. De 
vrijstaande zijgevels worden, evenals de voorgevels, volledig afgewerkt.  
De niet bebouwde delen worden ingericht als tuin.  
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Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 2 Afmetingen van de hoofdgebouwen: 
 
− Voorgeschreven profiel:  
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Toelichting ruimtelijke opties en 
principes (niet verordenend) 

Verordenend stedenbouwkundig voorschrift 

 
 
 

 

 
Voor de woningen wordt een harmonische 
verschijningsvorm nagestreefd.  

2.1.3 architectuur en materiaalgebruik 
De bouwvolumes dienen een eenvoudige architectuur met hedendaagse en kwalitatieve 
uitstraling te vertonen. De architectuur en het materiaalgebruik zijn in harmonie met de 
omgeving. De achter- en zijgevels dienen te getuigen van dezelfde kwaliteit als de 
voorgevels. 
De dakbedekking moet inzake kleur in harmonie zijn met deze der bebouwde omgeving en 
inzonderheid met deze der naastliggende gebouwen. Zij zal bestaan uit: 
 • ofwel, niet-verglaasde pannen of daktegels met een rode tot bruin-rode of een 
donkergrijze tot zwarte kleur  
• ofwel, rechthoekige leien met een donkergrijze tot zwarte kleur, in horizontale rijen 
geplaatst. 
Voor alle gevels gelden volgende materiaalopties:  
Gevelsteen: Gebakken gevelsteen waarvan de kleur in harmonie is met de kleursfeer van 
het straatbeeld. Verglaasde gevelsteen is slechts toegelaten als decoratief element in de 
gevelopbouw.  
Natuursteen: Parementen in natuursteen moeten uitgevoerd worden in rechthoekig 
verband. Kunststeen is slechts toegelaten indien deze een witte of een blauwe 
hardsteenkleur vertoont.  
Beton-en metaalconstructies: Zichtbaar blijvende onderdelen van beton-en of 
metaalconstructies dienen behandeld of beschilderd te worden in een kleur die harmonieert 
met de omgeving. Betonconstructies mogen echter hun natuurkleur behouden.  
Prefab- en /of kunststofmaterialen: geprefabriceerde bouwelementen en bouwonderdelen 
en/of bouwmaterialen in kunststof zijn toegelaten voor zover ze duurzaam zijn en wat 
vorm en kleur betreft, in harmonie zijn met de omgeving. Bouwonderdelen en/of 
bouwmaterialen in kunststof zijn enkel toegelaten als vulmateriaal in de gevelconstructie. 



Gemeente Niel: Verkaveling “Potaardestraat” - dossier NIEZ008 
stedenbouwkundige voorschriften – januari 2021 11 

Bepleistering en schildering: bepleistering en schildering der gevels is verboden. 
Een overmatige verscheidenheid van materialen en kleuren en het gebruik van in het oog 
springende materialen, bekledingen, schrijnwerken, beglazingen en schilderingen zijn niet 
toegelaten.  
Blinde gevels, zichtbaar van op de openbare weg, zijn niet toegelaten. Het gebruik van 
zichtbaar verwerkte snelbouwsteen is verboden.  
Afwijkingsregel: afwijking kan verleend worden aan de voorgaande bepalingen, voor wat 
betreft de aard, vorm en kleur van de dak- en gevelmaterialen, doch enkel op voorwaarde 
dat de eventuele afwijking een technische of visuele verbetering van de woning en/of 
woonomgeving betekent. 
 
2.2 Indicatieve aanduiding gelijkvloers bouwvolume 
Dit bouwvolume kan gebruikt worden als autobergplaats/carport of als woonruimte. 
Plaatsing 

- Binnen de op plan aangeduide zone  
Afmetingen 

- kroonlijsthoogte: 3 m 
Materialen 

- Gevelmaterialen: Esthetisch en constructief verantwoorde, duurzame materialen in 
harmonie met het materiaal van het hoofdgebouw en met de aanpalende 
gebouwen; 

- Dakvorm: plat dak.  
 

2.3 bijgebouwen 
In de achtertuin is één tuinhuis toegelaten met een oppervlakte van max. 10m², een 
kroonlijsthoogte van max. 2,5 m en een plat of hellend dak met een helling tussen 45° en 
60°. 

Het tuinhuis wordt ingeplant op minimum 10 m uit de maximale achtergevelbouwlijn van 
de woning. 

Het tuinhuisje dient uitgevoerd te worden in duurzame, constructief en esthetisch 
verantwoorde materialen die inzake aard, kleur en textuur harmonisch geïntegreerd 
worden in de groene omgeving. Houten constructies zijn toegelaten indien het hout 
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verduurzaamd is en brandveilig gemaakt is.  
 
 

2.4 Niet bebouwde perceelsdelen 
Delen van het perceel die vrij blijven van bebouwing worden aangelegd als tuin met 
aanplantingen in volle grond. Kunstgras is verboden. 
Maximum 25% van de niet bebouwde zone mag verhard worden voor terrassen, opritten 
en tuinpaden (incl. de noodzakelijke toegangen naar de autostalplaats en voordeur). Alle 
verhardingen gebeuren met waterdoorlatende materialen, met uitzondering van terrassen, 
voor zover ze afwateren op het eigen perceel. 
Wanneer een erfscheiding voorzien wordt, dient deze te voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

1. Op de rooilijn: een haag in streekeigen beplanting en/of een draadafsluiting met een 
max. hoogte van 2 m. In functie van het behoud van de zichtbaarheid op het 
kruispunt Potaardestraat-Potaardestraat is de hoogte van de erfscheiding over een 
afstand van 3m vanaf het kruispunt te beperken tot max. 1m. 

2. Op de zij- en achterperceelgrenzen: een haag in streekeigen beplanting en/of een 
draadafsluiting met een hoogte van max. 2 m. 

Erfscheidingen in betonplaten en houten panelen zijn verboden. 
Structurele beplantingen van hagen en hoogstammige bomen, moeten gebeuren met 
streekeigen beplanting. 
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Bijlage: lijst streekeigen heesters en bomen 
Acer campestre veldesdoorn of spaanse aak 
Alnus glutinosa zwarte els 
Betula pubescens zachte berk 
Berberis vulgaris zuurbes 
Carpinus betulus haagbeuk 
Cornus mas gele kornoelje 
Cornus sanguinea rode kornoelje 
Corylus avellana hazelaar 
Crataegus laevigata tweestijlige meidoorn 
Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 
Genista anglica stekelbrem 
Genista pilosa kruipbrem 
Ilex aquifolium hulst 
Ligustrum vulgare gewone liguster 
Lonicera periclymenum wilde kampernoelie 
Lonicera xylosteum rode kampernoelie 
Mespilus germanica mispel 
Myrica gale gewone gagel 
Populus tremula ratelpopulier of esp 
Prunus avium zoete kers 
Prunus cerasifiera kerspruim 
Prunus institia kroos 
Prunus padus vogelkers 
Prunus spinosa sleedoorn 
Pyrus communis wilde peer 
Quercus petraea wintereik 
Quercus robur zomereik 
Rhamnus catharticus wegedoorn 
Ribes nigrum zwarte bes 
Ribes rubrum aalbes 
Rosa canina hondsroos 
Rosa rubiginosa eglantier 
Salix alba schietwilg 
Salix aurita geoorde wilg 
Salix caprea waterwilg of boswilg 
Salix cenirea grauwe wilg 
Salix fragilis kraakwilg 
Salix purpurea bittere wilg 
Salix viminalis katwilg 
Sambucus nigra gewone vlier 
Sarothamnus scoparius brem 
Sorbus aucuparia lijsterbes 
Tilia cordata winterlinde/kleinbladige linde 
Tilia platyphyllos zomerlinde/grootbladige linde 
Ulmus glabra ruwe iep 
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Ulmus minor gewone of gladde iep of veldiep 
Viburnum opulus gelderse roos 
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