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1 2 .  V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te 
worden gelezen, maar zijn niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende 
zone is dit voorschrift logischerwijs niet van toepassing.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0.     Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien 
van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende 
aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar 
domein, zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke 
context, impact op de verkeerssituatie, kwalitatief materiaalgebruik, privacy 
en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning blijft ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is 
aan de desbetreffende bevoegde overheid om hierover te waken.

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in 
hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit 
en het normale gebruik van de betrokken zone. 

Enkel omwille van ‘algemeen belang’ kunnen constructies en inrichtingen 
van openbaar nut afwijken van de gestelde voorwaarden in de betreffende 
zone.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar 
nut: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, gas- of 
elektriciteitscabines, waterbufferbekkens, waterinfi ltratiezones, 
regenwaterputten, rioleringen en andere ondergrondse constructies...
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0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd 
worden op voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
voorschriften is enkel toegestaan als dit omwille van technische of 
hygiënische redenen nodig is.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als 
om de bijgebouwen.

Uitbreiden van bestaande gebouwen buiten de gestelde voorschriften 
omwille van technische of hygiënische redenen: bvb. het uitbreiden 
van sanitair bij een horecazaak, aanpassingen omwille van 
brandveiligheidsnormen...

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een 
abnormale belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt 
via het principe van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de 
volgende hiërarchie wordt gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, 
infi ltratie in de grond, buffering van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen 

de bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake 

hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in 

het decreet en de verordening(en) ter zake.

0.5 Constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie toegelaten, voor 
zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de 
kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. 
De inplanting van windturbines is niet toegelaten.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen voor hernieuwbare 
energie zijn onder meer fotovoltaïsche panelen, zonneboiler, alternatief 
verwarmingssyteem d.m.v. warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, 
warmtenetten...  
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 1: zone voor wonen in de ruime zin en 

gemeenschapsvoorzieningen

hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming

De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin en 
gemeenschapsvoorzieningen. Binnen deze zone vormen wonen, 
gemeenschapsvoorzieningen en de bijhorende openbare en private groene 
en verharde ruimten de hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: kleinhandel, 
horeca, kantoren en diensten, werkateliers en opslagloodsen, socioculturele  
en recreatieve voorzieningen.

De nevenfuncties zijn toegelaten in zowel het hoofdvolume als het 
nevenvolume van het hoofdgebouw.  

De oppervlakte van een nevenfunctie bedraagt minder dan de helft van de 
totale bruto-vloeroppervlakte van het volledige hoofdgebouw. 

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, 
tuinhuisjes, garages...

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- 
en fi etspaden…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…

Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, 
terrassen, private parkings, garagewegen, tuinpaden..

Gemeenschapsvoorzieningen en socioculturele voorzieningen: woon-
zorgcentrum, wijkschool, kindercrèche, buurthuis voor senioren, 
voorzieningen voor jeugdwerking, gemeenschapshuis, volkstuintjes ...

Kleinhandel: voedingzaak, kledingzaak, buurtwinkel, bakker ...

Horeca: hotel, restaurant, café, bed & breakfast...

Kantoren en diensten: kapsalon, verzekeringsmakelaar, huisarts ...

Recreatieve voorzieningen: (indoor)speelplein, sportvelden...

1.2 Woningtypologie

Bij woningen zijn volgende types toegelaten: ééngezinswoningen in 
aanééngesloten bebouwing.

Nieuwe meergezinswoongebouwen en stapelwoningen zijn niet toegelaten. 

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast 
elkaar worden gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. 
Gestapelde woningen verschillen van appartementsbouw doordat 
elke woning voorzien is van een individuele private toegang vanaf het 
openbaar domein. 

Een meergezinswoongebouw is een gebouw waarin meerdere 
wooneenheden (appartementen, studio’s) toegang krijgen via een 
gemeenschappelijke circulatieruimte.
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1.3 Bouwvoorschriften

Het hoofdvolume bedraagt maximum 3 bouwlagen + een dakverdieping. De 
dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of onder een plat 
dak met teruggetrokken bouwlijn. Een dakverdieping met een plat dak moet 
binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak blijven. De dakvorm is 
vrij te kiezen.

Eén bijkomende ondergrondse bouwlaag is toegelaten. 

Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een 
maximale bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt 
een maximale bruto hoogte van 3,5 m.

Het hoofdvolume kan ook in een equivalente bouwhoogte worden 
toegelaten: bvb. een gebouw dat intern slechts één bouwlaag is, maar 
waarvan het externe gabariet even hoog is als een gebouw van 3 
bouwlagen + een dakverdieping. 

Een ondergrondse bouwlaag is bijvoorbeeld een bergingskelder.

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw 
(hoofdvolume en nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het 
perceel. Bijgebouwen zijn onder meer tuinhuizen, garages, serres ...

1.4 Perceelsafsluitingen

Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2,20 m. 

1.5 Parkeervoorzieningen

Voor de gemeenschapsvoorzieningen dienen voldoende parkeerplaatsen 
en fi etsenstallingen aangelegd te worden, om te voldoen aan de eigen 
parkeerbehoeften. Er moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het 
parkeeraanbod worden gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota is 
een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het 
gebied.

Voor de gemeenschapsvoorzieningen moet men de parkeerbehoefte en 
het parkeeraanbod duiden in een parkeernota. 

Wat betreft de parkeervoorzieningen voor woningen worden in het RUP 
geen voorschriften opgenomen, omdat de stad Kortrijk hiervoor een 
algemene stedenbouwkundige verordening heeft.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 2: zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen

hoofdcategorie: gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

2.1 De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. 

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 
het aanbieden van gemeenschapsvoorzieningen zijn toegelaten.

Onder de bestemming van gemeenschapsvoorzieningen worden 
inherent volgende functies toegelaten:  
• woonzorgcentrum
• socioculturele voorzieningen.

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten 
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of 
het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.

2.2 Inrichtingsstudie

Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe constructies en gebouwen 
wordt een inrichtingsstudie gevoegd. Hierin moet ten minste 
aandacht worden besteed aan: 
• het effi ciënt ruimtegebruik; 
• de relatie met de aanpalende zone voor park en het aanpalende 

openbaar domein;
• de zichtrelatie tussen het Sint-Jansplein en het park;
• de inplanting, inrichting en ruimtelijke integratie van de 

constructies en gebouwen in de omgeving;
• de groene inrichting van onbebouwde delen van de zone;
• de oordeelkundige aansluiting van gebouwen bij het bouwkundig 

erfgoed (zie overdruk 4);
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersontsluiting en het 

parkeren. De parkeerbehoefte en het parkeeraanbod moeten 
worden gemotiveerd.

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de 
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen 
van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke 
ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de 
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig 
meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de 
toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of 
een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

2.3 Bouwvoorschriften

• Langs de Pieter de Conincklaan zijn de gebouwen maximum 3 
bouwlagen hoog. 

• In een tweede bouwlijn langs de Pieter de Conincklaan (nl. op 
minimum 10m van de rooilijn) zijn gebouwen toegelaten tot 
maximum 4 bouwlagen hoog. Dit maximum van 4 bouwlagen 
moet steeds beoordeeld worden op basis van de goede 
plaatselijke ruimtelijke ordening. Zo zal dit beperkt moeten 
worden tot maximum twee bouwlagen bij aanbouw bij het 
bouwkundig erfgoed. En ook in aansluiting bij bestaande private 
woonpercelen moet het aantal bouwlagen beperkt worden en 
moet de inplanting van gebouwen op een oordeelkundige wijze 
gebeuren (voldoende afstand houden t.o.v. private tuinen). 

• Op de hoek van het Sint-Jansplein en de Graaf Gwijde Van 
Namenstraat zijn gebouwen toegelaten tot maximum 5 
bouwlagen hoog.

• Nieuwe gebouwen mogen aansluiten bij het bouwkundig erfgoed 
op voorwaarde dat dit oordeelkundig gebeurt met respect 
voor de architecturale en cultuurhistorische waarden van dit 
bouwkundig erfgoed en met respect voor de beeldbepalende 
gevels. 

• Ondergrondse bouwlagen zijn binnen de volledige zone 
toegelaten.

• De dakvorm is vrij te kiezen. 

Het beoordelen van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening gebeurt op 
basis van de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

2.4 Parkeervoorzieningen

Voor de gemeenschapsvoorzieningen dienen voldoende 
parkeerplaatsen en fi etsenstallingen binnen deze zone aangelegd 
te worden, om te voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. Er 
moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod 
worden gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid 
met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 3: zone voor park hoofdcategorie: overig groen
subcategorie: parkgebied

3.1 De zone is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de 
ontwikkeling van een park. Dit parkgebied heeft een sociale functie.

Binnen deze zone zijn natuurbehoud, landschapszorg en recreatief 
medegebruik nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en 
wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.

De genoemde werken, handelingen en wijzigingen zijn 
toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in het 
gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, 
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven.

3.2 Deze zone is een bouwvrij gebied. Voor zover de ruimtelijke 
draagkracht van het park niet wordt overschreden en in uitzondering 
op het onbebouwde karakter van het gebied, zijn de volgende 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten:

• het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op de 
sociale functie of het recreatief medegebruik van het parkgebied;

• het aanleggen en onderhouden van wandelpaden met bijhorende 
inrichting en nutsleidingen. 

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale functie of het recreatief 
medegebruik van het gebied worden gerekend: een picknickplaats, 
zitbanken, vuilnisbakken, toegangspoortjes, informatieborden...

3.3 Hoogstammige bomen met een hoge vitaliteit, beeldwaarde en 
toekomstwaarde moeten maximaal behouden worden.  Indien 
dergelijke hoogwaardige bomen omwille van ziekte of ouderdom 
verwijderd worden, dan moeten deze in het park vervangen worden, 
tenzij dit omwille van ruimtegebrek niet meer mogelijk is.

In de toelichtingsnota werd een inventaris van de bestaande parkbomen 
opgenomen. deze inventaris kan als leidraad dienen voor de instandhouding 
van de waardevolle hoogstammen in het park. 

3.4 De centrale grasvlakte tussen de twee overdrukken van bouwkundig 
erfgoed moet integraal open gehouden worden. 

De open vista tussen de twee gebouwen, die zijn opgenomen in de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed, is beeldbepalend voor het parkgebied en moet 
integraal behouden worden. 

3.5 Het restant van de Groeningebeek moet als een open waterpartij 
behouden worden en mag niet overwelfd worden. 

3.6 Vanuit de Graaf Gwijde Van Namenstraat moet een open zicht 
behouden worden op het park en het restant van de Groeningebeek. 
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4: te behouden bouwkundig erfgoed

(overdruk)

4.1 De architecturale en cultuurhistorische waarden van het bouwkundig 
erfgoed moeten integraal in stand worden gehouden. 

De architecturale en cultuurhistorische waarden van de villa en het 
landhuis van dokter E. Lauwers zijn omschreven in de inventaris 
bouwkundig erfgoed. 

4.2 Naast de gemeenschapsvoorzieningen zijn binnen dit bouwkundig 
erfgoed ook volgende bestemmingen als hoofdfunctie toegelaten: wonen, 
socioculturele voorzieningen, kantoren, diensten, laagdynamische horeca.  
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