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Gewestplan: waar wonen maar niet hoe wonen !!! 

Afhankelijk van ligging 
rand ≠ centrum kern 

Open of gekoppelde bebouwing ? 
hoe diep/hoog bouwen ? 

Gewestplan verfijnen 

woonomgevingen beschermen 

Destijds (midden vorige eeuw) 
afspraken gemaakt 

nu vervangen door meer 
hedendaagse  
RICHTLIJNEN 

WOONOMGEVINGSPLAN 



OPGEPAST !!! 
 
 
 

richtlijnen vervangen geen bestaande voorschriften 
zoals verkavelingsvoorschriften 

 
&  
 

enkel betrekking op woonbestemmingen volgens 
gewestplan 

 



Wat wordt er geregeld ?    (initiële bezorgdheid van de gemeente) 

uiteenlopend • Woningdichtheden – gedifferentieerd per woonomgeving (identiteit) 
• Verdichtingsstrategie: via bestaand weefsel, via woonprojecten , … 

• Afbakening meergezinswoningen 

• Typologieën – bouwprofielen    

• Andere functies dan wonen: handel, beroepen, horeca, toerisme, sport en 
recreatie, jeugdinfrastructuur, … 

• Duurzaamheidsaspecten: energie – kempen 2020 

• Woonkwaliteit 

• Levenslang wonen en woonzorg 

• Parkeerbeleid, … 

Juridische waarde ? 
Recente omzendbrief ‘Gemeentelijke beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in de 
beoordeling van stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen in beroep’ 
Vwd: bekendmaking, duidelijke visie, motivering, gemeenteraad, juridisch initiatief 3 j, vooroverleg 

Woonomgevingsplan gemakkelijk omvormbaar naar RUP en/of verordening 
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Via 2 sporen 
Bouwen/herbouwen/ver
bouwen van een woning 
langs bestaande weg 

≠ 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝐞𝐞 𝐬𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐞𝐞𝐚𝐚𝐞𝐬𝐚 

Dan een woonproject 

Duidelijke voorschriften nodig met voldoende ontwerpvrijheden voor architect 
en keuzevrijheden voor de bouwheer 

Omgevingen bij uitstek om nieuwe woonvormen  ruimte te geven. DUS een 
duidelijk duurzaam kader met voldoende ontwerpvrijheden voor de ontwerper en 
keuzevrijheden voor de ontwikkelaar en overheid. 



COURANTE AANVRAAG: op basis van duurzame, meer gedetailleerde, stedenbouwkundige voorschriften   

SPECIFIEKE AANVRAAG: op basis van inrichtingsstudie binnen duurzaam kader – MEER FLEXIBILITEIT 

Project met nieuw openbaar domein/erfdienstbaarheid of gemengd project 



MIND THE GAP !!!  Let op het hiaat 

Grondgebonden woning met tuin    of                 appartementsblok met terrasjes  

Grote verkavelingen met 
uitsluitend grondgebonden 
woningen 

of                  Grote woonprojecten met  
                     uitsluitend appartementen 

Vooral centrum= ruimtelijke 
segregatie: verdrijving 
gezinswoning in centrum 

Vooral rand = wat met kleine 
sociale meergezinswoningen 
of levenslang wonen in eigen 
buurt ? 

The answer = MIX/DIVERSITEIT 
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Centrumgebied 
- perceelsopsplitsing: gesloten 
- meergezinswoningen 

Woonwijken 
- perceelsopsplitsing: halfopen & open 
- Tweegezinswoningen: min 18 m open 

Randwijken - landschapsrand 
- perceelsopsplitsing: open 
- Tweegezinswoningen: min 18 m open 

Landschappelijk woonlint 
- perceelsopsplitsing: open 
- Tweegezinswoningen: enkel bij landschapsherstel 

Alternatief: op comfortabele wandelafstand – vrijwaren 
gezinsrijwoning  

Alternatief: Halfopen wordt niet meer toegelaten 

Alternatief: min 15 m = alle open percelen voor open 
bebouwing 



TWEEGEZINSWONING  
• ziet eruit als één gebouw (akte) – maar 

kan apart verkocht worden  

 Evolutie naar een compactere bouwwijze 

• elke woning kan ook een zorgwoning zijn 
(3 generaties onder één dak) 

IMPACT - MEERWAARDE 

 Of als instrument landschapsherstel: bosherstel woonparken/heropbouwarchitectuur 

 appartementsbouw of aansnijding WUG minder/niet noodzakelijk 

 Significante verhoging woning/bouwaanbod: 

 hoger aanbod dan vraag: stabilisering van vastgoedprijzen ? 

 Maakt duurzaam renoveren (babyboomerswoningen) betaalbaar  

 op ritme van natuurlijke bevolkingsgroei: emigratiestop 

 Doordachte verdichting van bestaand woonweefsel, dynamiek naar wijkrenovaties  

 Mogelijkheden naar woonzorg/levenslang wonen (voor meer zelfstandig wonen dan bij 
een zorgwoning, gemeenschappelijke ruimte niet nodig) 

 Biedt mogelijkheden voor de sociale huisvesting, kleine integratieprojecten in 
bestaand woonweefsel 

 grotere marktafzet voor het lokale handels/horeca apparaat van het 
centrum (leefdorp) 

 Kan krapte op huurmarkt (deels) wegnemen, particulier als sociaal 

 Kwalitatiever straatbeeld, in vergelijking met halfopen 



TWEEGEZINSWONING:                                                           
enkele voorwaarden ter compensatie van extra bouwmogelijkheid 

• elke woning heeft een voldoende private buitenruimte als verlengstuk van de leefruimte: oppervlakte en afmetingen 
gedifferentieerd per woonomgeving  

    – aandacht voor privacy: hogere groenelementen zijn plaatselijk toegelaten 
 

• minimum oppervlakte per (zorg)hoofdwoning is 90 m² bruikbare vloeropp. 

• verticale opsplitsing – leefruimten woonkamer/leefkeuken gelijkvloers 

• elke leefruimte (uitgezonderd bergingen en aparte toiletten) woning heeft  voldoende daglichttoetreding 

• minstens één is een aanpasbare woning 

• voldoende parking eigen terrein (tussen rooilijn (3 m vanaf rooilijn bij nieuwbouw) en achtergevel) – aantal en 
afmetingen gedifferentieerd per woonomgeving 

Mogelijk op perceel ? 
Het nieuwe bouwprofiel voor open bebouwing maakt dit nu mogelijk 

• toegang woning zichtbaar vanuit weg – bij  omvorming 
bestaande woning: beperkte inkomvolume tot 1,5 m tot 
perceelsgrens toegelaten (behoud ontsluiting tuin) 
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Centrumgebied 
- Min 25 w/ha 

Woonwijken 
- Max 20 w/ha 

Randwijken - landschapsrand 
- Max 15 w/ha 

Landschappelijk woonlint 
- nihil 

Dezelfde vwd dan bij woonwijken 

+1 w/ha betrekken percelen straatzijde 
+1 w/ha integratie waardevolle panden 
+1 w/ha bij extra zinvolle doorsteken 
 Alternatief:  
+1 w/ha per % extra publiek groen/bos (surplus op de vereiste 10 %) 
+1 w/ha per ontlasting straatparkeren in de omgeving 

Meergezinswoningen enkel aan pleinen 

Meergezinswoningen enkel aan pleinen 
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Voorbeeld sturing specifieke aanvragen 

Visie op omgeving 

Identiteit / buurtgevoel 

Bijdrage vergroening omgeving – meer groen = 
meer dichtheid (alternatief) 

Maximale inzet op fietsers en voetgangers 
Collectief parkeren 
 

Gedeelte aanpasbare/aangepaste 
woningen 

Energetische kwaliteit van de plek 
GASVRIJE WIJKEN 

Mix van typologieën en doelgroepen 
Zongericht bouwen en wonen 



Voorbeeld richtlijnen woonkwaliteit meergezinswoningen 







Parkeerruimte per 
aangepast/aanpasbare woning 

niet te vergeten 







Opmaaktermijn: +/- 1 jaar 
Jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd 

ROL woonomgevingsplan BRV – Vlaamse bouwmeester ? 

Transitie inzetten naar compacte kern 
- Gewestplan al zoneren obv bestaande 

morfologie, met als doel: 
 

- ongewenste verdichting vermijden 
- introduceren nieuwe woonvormen 
- verdichting stimuleren met voldoende 

onderhandelingsmarge voor later – 
verhandelbare rechten: 

- WUG aan kernen 
- Woningdichtheden verhogen 
- Bouwhoogten verhogen (geen 

streetcanyoneffect meer) 
- Afgebakende woonomgevingen 

verruimen 
- …  

 

PRINCIEPSVISIE ? 



END 
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