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PROJECTDEFINITIE
Het gebied tussen het dorpscentrum van de gemeente Meerhout en de Sportlaan werd de laatste decennia volledig verkaveld. Aan de
westzijde werd in de jaren ’60 tevens een sociale woonwijk gerealiseerd. Deze verkavelingen en woonwijken worden gekenmerkt door een
netwerk van doodlopende woonstraten, kleine groene pleintjes en nog enkele groene niet ontwikkelde binnengebieden. Het hier
voorliggende project, betreft één hiervan. Het gebied bestaat uit 2 percelen. De eigenaar van het grootste perceel heeft een
verkavelingsontwerp door een landmeterskantoor laten opmaken. De gemeente heeft aan de plangroep van IOK de vraag gesteld om door
middel van ontwerpend onderzoek te bekijken of er in dit gebied niet meer kwaliteiten voor de bewoners en voor de omgeving bekomen
kunnen worden, dan vooropgesteld met het verkavelingsontwerp. Het is hierbij belangrijk dat ook bij volgende inbreidingsprojecten
specifieke doelstellingen worden gehanteerd. Dit kadert tevens binnen de visie van het richtlijnenboek en het woonomgevingsplan dat de
gemeente hanteert in kader van het realiseren van een kwalitatieve en duurzame woonomgeving.

Ingediende verkavelingsontwerpen
Op de volgende bladzijden worden de 2 verkavelingsvoorstellen die werden ingediend weergegeven. Hierbij wordt informatie getoond,
alsook de opmerkingen bij het ontwerp.
Algemeen moet de vraag gesteld worden of een verkaveling hier op zijn plaats is. Het betreft een inbreidingsproject met een beperkte
schaal dat aan alle zijden aansluit bij bestaande achtertuinen. Het nieuwe project zal als afwerking van de doodlopende Boslaan
ontworpen moeten worden. Indien men hier een kwalitatief en duurzaam woonproject wil realiseren dat zich tevens kwalitatief inpast in de
bestaande woonwijk, zal een verfijnde detaillering en een sterke ruimtelijke, visuele samenhang binnen het project essentieel zijn. Er moet
hierbij goed nagedacht worden omtrent het minimaliseren van de verharde en bebouwde oppervlakte en het maximaliseren van de groene
ruimte met het behoud van de bestaande bomen. Hiertoe zal bebouwing geclusterd moeten worden en bepaalde voorzieningen collectief
georganiseerd moeten worden. Bij deze projectschaal en op deze locatie, kunnen deze vooropgestelde kwaliteiten bekomen worden door
middel van een projectontwikkeling en niet door middel van een klassieke verkaveling. De inrichtingsoefening illustreert dit.

Ontwerpvoorstel 1

Het ontwerpvoorstel 1 betreft uitsluitend het oostelijke perceel met een oppervlakte van ca. 3523 m². Bij dit voorstel worden er in
totaal 8 woningen voorgesteld van 7 m breed en 13 m diep met individuele garages achteraan en 4 parkeerplaatsen. Er wordt hierbij
een bruto-woningdichtheid bereikt van 22,8 won/ha. Deze dichtheid overschrijdt de richtlijn van het richtlijnenboek van de gemeente
waarin gesteld wordt dat de woningdichtheid op deze locatie maximum 20 won/ha kan bedragen. Al de woningen hebben een
zuidgerichte tuin en achtergevel. Er wordt geen publieke of collectieve groenzone voorzien. Er wordt geen rekening gehouden met
de bestaande bomen. Tuinbergingen, fietsstalplaatsen, inritten, toegangen, terrassen worden op het plan niet weergegeven. Er
worden geen collectieve voorzieningen voorgesteld. Er wordt zeer veel wegenis voorzien in grasdals. De 8 woningen passen zich
vreemd in, in de omgeving, met voorgevels gericht naar de achterkanten/tuinbergingen van de woningen aan de Engstraat, op een
afstand van slechts ca. 7 m. Onderstaande oppervlaktes zijn inschattingen:






Totale bebouwde oppervlakte woningen en bijgebouwen: ca. 1086 m².
Totale verharde oppervlakte: ca. 1150 m² aan wegenis (inclusief grasdalswegenis) + inschatting 8 private terrassen en toegangen tot woningen o.b.v. ca.
25 m² per woning. Totaal verharde oppervlakte ca. 1350 m².
Publiek groen: niet aanwezig m.u.v. straatbermen ca. 107 m²
Privaat groen: ca. 980 m²
Totaal groen: ca1087 m² of 31% van het plangebied fase 1.

Het ontwerp voorziet een doodlopende wegenis ter ontsluiting van de garages. Er wordt geen relatie gelegd met de doorsteek naar
het pleintje aan de Biesakkerlaan. Het volledige binnengebied wordt versnipperd/ingedeeld door private kavels, inritten en carports,
bijgebouwen, erfscheidingen, wegenis….Er wordt geen rekening gehouden met de bestaande bomen.

Ontwerpvoorstel 2 met fase 2

Het tweede ontwerpvoorstel toont de inrichting van het volledige binnengebied met een totale oppervlakte van ca. . 6023 m². Bij dit
voorstel worden er in totaal 10 woningen voorgesteld. Er wordt hierbij een bruto-woningdichtheid bereikt van 16,7 won/ha. Deze
woningdichtheid is conform het richtlijnenboek.



Fase 1: 6 koppelwoningen van 7 m breed met carport
Fase 2: groep van 4 woningen van ca. 7 m breed

Al de woningen hebben een noordgerichte tuin en achtergevel. Een publieke groenzone van ca. 500 m² ligt in het verlengde van de
Boslaan. Enkele bestaande bomen kunnen in de achtertuinen behouden blijven en in de publieke groenzone. Tuinbergingen,
fietsstalplaatsen, inritten, toegangen, terrassen worden op het plan niet weergegeven. Er worden geen collectieve voorzieningen
voorgesteld.






Totale bebouwde oppervlakte: ca. 1500 m² inclusief tuinhuisjes van ca. 12 m².
Totale verharde oppervlakte: ca. 1750 m² (private terrassen en inritten, publieke wegenis en parkeerplaatsen)
Publiek groen: ca. 506 m²
Privaat groen: ca. 2275 m²
Totaal groen: ca. 2781 m² of 46%.

Het ontwerp voorziet een standaard doodlopende wegenis die nergens op aansluit, m.u.v. een aansluitingsmogelijkheid richting de
Biesakkerlaan. Al de woningen zijn noordgericht. Het volledige binnengebied wordt versnipperd/ingedeeld door private kavels,
inritten en carports, bijgebouwen, erfscheidingen,….Er wordt weinig rekening gehouden met de bestaande bomen.

Situering plangebied

Bron: Google maps

Situering plangebied

Bron: GRB

Afbakening plangebied

Het plangebied bestaat uit 2 percelen:
perceel west: ca. 2500 m²
perceel oost: ca. 3523 m²
De oppervlaktes zijn benaderend en niet gebaseerd op een
opmetingsplan.

Bron: GRB

Orthofoto plangebied en omgeving

Bron: Satellietfoto Google maps

ANALYSE

Bron: Satellietfoto Google maps

Historische context: Ferrariskaart d.d. 1771-1778

Het plangebied lag buiten de dorpskern, op ca. 550 m van de Markt. De omgeving was verkaveld in landbouwpercelen met een
typische landschapsstructuur met houtkanten en laanbeplanting.

Historische context: atlas der buurtwegen d.d. 1841

Het plangebied lag vroeger conform de Atlas der buurtwegen (d.d. 1841) buiten de dorpskern in een onbebouwde omgeving, op ca.
550 m van de Markt. Vandaag zien we dat het gebied tussen het dorpscentrum en de Sportlaan volledig verkaveld is. Het plangebied
ligt tussen de buurtwegen Bevrijdingslaan (weg nr. 1) en de Engstraat (weg nr. 11).

Sociale woonwijk Biesakkerlaan - Boslaan
De sociale woonwijk aansluitend bij het plangebied werd opgericht in de jaren '60. In 1962 werd er een vergunning afgeleverd voor
het bouwen van 36 huurwoningen door de Geelse Huisvesting aan de noordzijde van de Biesakkerlaan. De overige woningen in
deze wijk dateren tevens van de jaren ’60.

Foto’s vanuit de Boslaan naar het plangebied

Landschapsstructuur binnengebied

Het binnengebied bestaat vandaag grotendeels uit grasland. Er zijn een aantal grotere bomen
aanwezig die duidelijk zichtbaar zijn vanuit de Boslaan en vanuit de omgeving.

Eigendomsstructuur
Het plangebied bestaat uit slechts 2 percelen en hierbij ook 2
eigenaars. Vandaag wenst enkel de eigenaar van het oostelijke
of het grootste perceel te ontwikkelen. Het is wenselijk dat
beide projecten/fasen gelijktijdig worden gerealiseerd gezien de
beperkte schaal en teneinde meer kwaliteiten te bekomen.
Fase 1: perceel oost: ca. 3523 m²
Fase 2: perceel west: ca. 2500 m²

1
2

BELEIDSVISIE
Richtlijnenboek met woonomgevingsplan
In september 2016 heeft de gemeenteraad van Meerhout in kader van duurzaam woonbeleid, een richtlijnenboek met bijhorend
woonomgevingsplan goedgekeurd. Het woongebied van de gemeente wordt hierbij ingedeeld in 5 verschillende ‘woonomgevingen’
met eigen richtlijnen. Het hier voorliggende plangebied, bevindt zich binnen de woonomgeving ‘centrumwijken’. Binnen dit deelgebied
mag een woningdichtheid van maximum 20 won/ha bereikt worden bij specifieke projectaanvragen. Praktische richtlijnen met
betrekking tot parkeren, duurzaamheid, woonkwaliteit zijn eveneens opgenomen in dit richtlijnenboek en worden hier niet herhaald.
De gemeente is een herziening van dit richtlijnenboek opgestart. De door de landmeter voorgestelde ontwerpen beantwoorden niet
aan een aantal richtlijnen van dit richtlijnenboek; bv. m.b.t. aantal en afmetingen parkeerplaatsen en carports, zongerichtheid, . Gezien
het een verkavelingsontwerp betreft, kan de toets aan woonkwaliteit niet volledig uitgevoerd worden. Er is bv. geen zicht op aantal
fietsstalplaatsen, daglichttoetreding, plafondhoogte, ….Het plan toont ook niet de volledige inrichting: er worden geen tuinbergingen
fietsenstallingen, inritten, toegangen, ….weergegeven.
Bomencharter
Via het Bomencharter engageert de gemeente Meerhout zich om in de periode 2019-2024 een aantal bijkomende bomen te bekomen
op het grondgebied van de gemeente. Het Bomencharter is een instrument voor gemeenten om meer bomen in Vlaanderen te
bekomen, in kader van de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Specifiek voor Meerhout is de doelstelling 2500 bomen op
privaat domein en 2500 op openbaar domein in de periode 2019-2024.
Mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan is een (verplicht) onderdeel van het mobiliteitsconvenant. Het mobiliteitsconvenant is een overeenkomst tussen
lokaal bestuur Meerhout, het Vlaams Gewest, De Lijn en eventuele andere partners met de bedoeling gecoördineerd te werken aan
de verhoging van de verkeersveiligheid, de verbetering van de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. In het
mobiliteitsplan wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in de gemeente. Zo moet o.a. het netwerk van trage wegen
verder verfijnd worden,…

VISIE EN ONTWERP

Kernidee
Bij het ontwerp van het inrichtingsplan werd in eerste instantie uitgegaan van het maximaal behoud van de bestaande bomen en een
aanzienlijk groenaandeel. Deze elementen zijn tevens bepalend voor de beleving van de bestaande woonwijk. De bomen komen op
verschillende plekken tevoorschijn achter de woningen en het bestaande groen wordt deels gebruikt door omwonenden. Vanuit de
Boslaan, ervaart men het gehele gebied. Vervolgens is men op zoek gegaan naar een inrichtingsstructuur en woontypologie die zich inpast
in de bestaande woonwijk. Op het vlak van realisatie, was het uitgangspunt dat beide percelen onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen
worden maar beide projecten toch een sterk ruimtelijk, functioneel en visueel geheel vormen. Bij voorkeur worden beide fasen gelijktijdig
uitgevoerd.
Tot op perceelsniveau en het niveau van iedere woning is het belangrijk de nodige kwaliteiten te bereiken. Bij het hier voorliggende
inrichtingsvoorstel hebben al de woningen een zongerichte oriëntatie van de achtergevels, terrassen en tuinen. Er worden ruime
tuinbergingen/fietsenbergingen voorzien. Autoparkeren gebeurt collectief op een groene parking. Binnen de ruime collectieve groenzone
worden de bestaande bomen behouden waardoor de groenzone meteen bepaalde kwaliteiten biedt (visueel, beschaduwing, sfeer,…)
alsook het zicht op deze bomen vanuit de omgeving behouden blijft. Door een deel van de buitenruimte collectief te voorzien kan een
sterk groengeheel bekomen worden, wat ook functionele meerwaarden biedt. Er ontstaat een grote ruimte om te spelen, voor een
buurtfeest,… Ook biedt dit meer mogelijkheden m.b.t een goede waterhuishouding en een beheersvriendelijke en natuurlijke
groeninrichting.
Bij projectontwikkeling zullen de publieke, collectieve en private buitenruimten gelijktijdig met het bouwproject worden ontworpen en
gerealiseerd, alsook de individuele tuinbergingen, terrassen, hagen, tuinpoortjes, parking,….Hierdoor kunnen veel sterkere ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteiten bekomen worden.
De woningen kunnen zodanig ontworpen en gebouwd worden, dat een latere gelijkvloerse aanbouw mogelijk is alsook een bijkomende
inrichting van de zolderruimte. Hierdoor kan een compacte woning worden aangekocht die tevens levensbestendig en uitbreidbaar is. Bij
het inrichtingsvoorstel is hiermee rekening gehouden.
De inrichting van de buitenruimten is zeer belangrijk. Er moet een landschapsontwerp opgemaakt worden voor het geheel. De bestaande
bomen blijven behouden waar mogelijk, maar er moeten ook nieuwe bomen, eventueel fruitbomen, toegevoegd worden in de collectieve
tuin. Bij de private tuinen wordt er geen bijkomende verharding of bebouwing toegelaten dan voorzien bij het ontwerp. De erfscheidingen
moeten in hagen gerealiseerd worden, die mee opgenomen zijn bij het landschapsontwerp. Binnen de collectieve tuin kunnen natuurlijke
speelelementen, een grote picknickbank, … worden geïntegreerd. De collectieve groenzone kan uiteraard ook publiek toegankelijk zijn
voor andere bewoners uit de buurt.
Bij het inrichtingsvoorstel wordt om bovenstaande redenen uitgegaan van een projectontwikkeling en niet van een verkavelingsontwerp.

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan fase 1

Inrichtingsplan fase 1 afmetingen

Analyse inrichtingsplan
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Collectieve tuin – publiek toegankelijk – met behoud bestaande bomen en integratie nieuwe bomen
Omhaagde groene parking – totaal 21 pp (10 + 11)
Tuinberging/fietsenberging 14 m²
Uitbreidingszone gelijkvloers
Mogelijke aansluiting voetgangers/fietsers bij Biesakkerlaan
Collectieve plek voor het plaatsen van afvalcontainers en brievenbussen
Aansluiting bij Boslaan

Analyse inrichtingsplan fase 1
Het perceel fase 1 heeft een totale oppervlakte van ca. 3523 m².
Er worden 6 ruime grondgebonden woningen voorzien bij de eerste fase:



4 rijwoningen (2 bouwlagen + zadeldak met dakbasis 10 m) met een gelijkvloerse oppervlakte van maximum 90 m² en een totale
bruto vloeroppervlakte van maximum 160 m² + ruime dakverdieping
2 kopwoningen (2 bouwlagen en hellend dak) met een gelijkvloerse oppervlakte van maximum 113 m² en een totale bruto
vloeroppervlakte van 226 m² + ruime zolderverdieping.

Oppervlaktes:







Bebouwde oppervlakte inclusief ruime tuinbergingen/fietsstalplaatsen: 675 m²
Verharde oppervlakte privaat + collectief - inclusief terrassen, toegangen, paadjes,…: 633 m²
Groene parking voor 10 auto’s (excl. verharde wegenis): 170 m² (min 2,75 m x 6 m per pp)
Collectief groen (publiek toegankelijk) met behoud bomen + nieuwe bomen: 1437 m² (enkel binnen fase 1 – bij fase 2 wordt
aansluitend nog 410 m² collectief groen voorzien).
Privaat tuingroen: 692 m²
Totaal groen exclusief grasdals (bij parkeerplaatsen): ca. 2129 m² of 61 % van het plangebied fase 1 in geval dat een maximale
bebouwing wordt gerealiseerd. Niet iedereen gaat het volledige bouwprofiel bebouwen. Dit is ca.15 % meer groen dan bij de
voorgestelde verkavelingsplannen. Bijkomend zal men de gelijkvloerse aanbouwen met een intensief groen dak moeten
realiseren.

Opmerking: er worden in de eerste fase 10 parkeerplaatsen voorzien in plaats van 12 conform het woonomgevingsplan. Bij de tweede fase
wordt dit gecompenseerd. Ook kan een deelwagen voorzien worden. Andere richtlijnen m.b.t. parkeren auto en fiets: zie richtlijnenboek.

Ontsluitingsmogelijkheden brandweer en hulpdiensten
Met onderstaande elementen dient rekening gehouden te worden bij de inrichting van de buitenruimten:








Elke woning moet bereikbaar zijn voor een ladderwagen en medische evacuaties.
De brandwegen mogen niet verder dan ± 10 m van de gevels van de gebouwen liggen. De draaistraal die moet gerespecteerd
worden is 11 m aan de binnenkant van de bocht.
Bij voorkeur moet het project vanuit 2 zijden bereikbaar zijn.
de
De wegenis moet een vrije breedte hebben van tenminste 3,50 m. Bij doodlopende wegen (zonder 2 ontsluitingspunt) 7,30 m.
Deze breedtes mogen ruim geïnterpreteerd of gemeten worden, ook bermen, goten, voetpaden mogen meegeteld worden.
De wegenis mag een pad voor voetgangers of fietsers zijn, dat niet voor autoverkeer toegankelijk is. Paaltjes mogen de straten
afzetten maar moeten kunnen verwijderd worden met een driekantsleutel 8 mm.
De verharding moet voldoende zijn maar mag bv. bestaan uit alternatieve bestratingen, grasdallen in beton of kunststof, …
Objecten zoals bomen en beplanting, wadi's, grachten mogen niet in de weg staan.

Onderstaande figuur geeft de mogelijke route voor de hulpdiensten aan met vrije breedtes van 4 m en een goede bereikbaarheid van elke
voordeur. Het advies van de brandweer zal o.a. een belangrijke impact hebben op de plaatsing van groenelementen zoals bomen en
hagen en het behoud van bestaande bomen. De verhardingen moeten tot een minimum beperkt blijven. De oostelijke ontsluiting is enkel
voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Inrichtingsplan variant: uitbreiding plangebied
Aan de oostzijde van het binnengebied grenzen diepere achtertuinen en een kleiner perceel aansluitend bij het pad dat voorzien wordt
richting de Biesakkerlaan. Door het plangebied aan deze zijde te verruimen, kan een bijkomende woning gerealiseerd worden en
gelijktijdig het pad naar de Biesakkerlaan. Deze tweede aansluiting is belangrijk om het inbreidingsproject in relatie te brengen met de
bestaande wijk maar ook als tweede ontsluitingspunt voor de hulpdiensten. De uitbreiding moet zich beperken tot 1 bijkomende woning en
de groenzone aan de oostzijde moet een diepte van tenminste 15 m behouden.

3D BEELDEN

Inspiratie collectieve groenzone en groene bewonersparking

Voor de inrichting van de buitenruimten, zowel privaat als collectief, moet een landschapsontwerp opgemaakt worden. De bestaande
bomen moeten zoveel mogelijk behouden blijven en er moeten nieuwe bomen, bijvoorbeeld een boomgaard met fruitbomen,
geïntegreerd worden. Verhardingen moeten tot een minimum beperkt worden. Er moet aandacht besteed worden aan biodiversiteit en
een natuurlijke en beheersvriendelijke groeninrichting. Natuurlijke speelelementen, een picknickbank,…kunnen voorzien worden.

Inspiratie woonproject

Het woonproject moet zich qua schaal en architectuur sober, eenvoudig inpassen in zijn omgeving. Hierbij genieten hellende daken de
voorkeur, ook omwille van de uitbreidbaarheid van de woning en de mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Dit kan zowel door middel van
een klassieke als hedendaagse beeldtaal. De kwaliteit van de inrichting van de buitenruimte zal bijkomend zeer belangrijk zijn en dus ook
de relatie tussen deze woningen en de buitenruimten.

