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BESCHRIJVENDE NOTA 
 

 
DOSSIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR WERKEN WAARBIJ EEN UITGEBREIDE DOSSIERSAMENSTELLING 
VEREIST IS. 

 
1. Het voorwerp van de aanvraag 

aard van de werken: Slopen van bestaande bijgebouwen - bouwen van een groepswoningbouwproject. 
  
opdrachtgever: Verbinnen Estate, vert. door dhr. Pascal Verbinnen  

Industrielaan 15A – 2250 Olen 
gelegen te: Binnengebied aan Hezerpad – Hees – Nachtegaalstraat – 3920 Lommel 
kadastrale gegevens: 1ste afdeling, sectie C, nrs. 1209G, 1209H, 1210H, 1210N, 1199E, 1199F en 1190R 
 
De aanvraag omvat het slopen van bestaande bijgebouwen en het bouwen van een groepswoningbouwproject. Het 
groepswoningbouwproject bestaat uit gebouw A met 16 apartementen, gebouw B met 28 appartementen en een ondergrondse 
parkeerkelder, gebouw C met 14 appartementen, een polyvalente ruimte, een ondergrondse parkeerkelder die ook onder gebouw A zit en 5 
eengezinswoningen.  

 
 
 

Het dossier is tot stand gekomen door de samenwerking van volgend studieteam:  
 

Grondeigenaars  Franky Kox 
  Verbinnen Estate, vert. door Pascal Verbinnen 
 
Ontwikkelaar  Verbinnen Estate, vert. door Pascal Verbinnen  
 
Stad Lommel Ruimtelijke Planning Stein Geuens, Martine Pouders, Heidi Feyaerts, Kristel Bosmans 
Stad Lommel Milieudienst   Valerie Persoons 
Stad Lommel Technische dienst  Stijn Oeyen, Jeroen Maes, Mario Geuens 
Stad Lommel Schepenen   Sophie Loots, Joris Mertens 
Stad Lommel Kwaliteitskamers dd. 08/10/18 en 13/05/19 
Stad Lommel Brandweer  Walter Cuypers  
 
Ontwerp masterplan    BUUR, vert. door Arnout Van den Bossche  
Ontwerp landschap  Landschap, vert. door Wouter Van den Eynde 
Ontwerp openbaar domein   Varitop, vert. door Johan Cuypers 
Ontwerp gebouwen   AP/ART Architecten, vert. door An De Backker 
 
 
Landmeter  Topo, vert. door Bruno Mertens 
Archeoloog   Fodio, vert. door Jan De Beenhouwer 
Sloopopvolging  Environmental Works, vert. door Ben Laenen 
Notaris   Goossens&Verwilt, vert. door Cathérine Goossens 
  
Proximus  Tom Thijs 
De Watergroep  Raf Jannis, Theo Verstappen  
Fluvius  Sven Van Humbeeck, Marco Vanstreels 
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2. De ruimtelijke context van de geplande werken 
 
a) feitelijke uitzicht en de toestand van de plaats waar de werken worden gepland en zoneringsgegevens van het goed 

- Toestand van het perceel: Bebouwd met 3 garages, 2 bijgebouwen en een schuilhok. Aan de noordkant zijn enkele hoogstammige 
bomen terug te vinden die waar mogelijk bewaard zijn. We vragen het rooien van 3 bomen aan, 5 andere die mee het straatbeeld van 
de Hees bepalen, worden bewaard.  

- Ontsluiting van het perceel: Het perceel bevindt zich in een binnengebied dat omgeven wordt door 3 straten, namelijk Hezerpad, Hees 
en Nachtegaalstraat. Dit zijn 3 gemeentewegen. Het Hezerpad is hiervan de meeste recente gemeenteweg die doodlopend is en in het 
binnengebied getrokken is. Het perceel zal ontsluiten langs het Hezerpad voor autoverkeer en langs de Hees, zij het enkel voor fietsers 
en voetgangers. Hiervoor wordt een deel van perceel Hees n°25 (1209F) afgesplitst.  

- Het binnengebied is momenteel nog niet voorzien van waterleiding, elektriciteit, riolering en gas. Deze werken worden samen met de 
omgevingsaanvraag aangevraagd. De nutsleidingen van het Hezerpad zullen worden doorgetrokken tot het binnengebied. 

- Gewestplan: Het perceel is gelegen in woongebied. 
- Verkaveling – BPA – RUP – andere verordeningen: Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een RUP,BPA of verkaveling.  
- Op het perceel zijn volgende voorschriften van toepassing. Hiermee is rekening gehouden bij het uitwerken van de plannen.  

• de bouwverordening ‘Parkeren bij Bouwwerken’  
• de algemene stedenbouwkundige richtlijnen voor woningen buiten de verkaveling.  
• Het plan ‘Groene Wandeling Lommel’ dd. 21/04/20 en concreet het masterplan van BUUR voor de site.  

- Beschrijving omgeving: Het perceel is gelegen in een binnengebied. De omgeving in het Hezerpad wordt gekenmerkt door 
meergezinswoningen. Hees kenmerkt zich door een mix van eengezinswoningen, handelspanden en meergezinswoningen en de 
Nachtegaalstraat wordt gekenmerkt door eengezinswoningen. Aan de zijde van het voorliggend project zijn de percelen aan de 
Nachtegaalstraat zeer ondiep (+/- 21m) met tuinen van max. 5m diepte.   

b) overeenstemming en verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en ruimtelijke context 
 

- Verenigbaarheid met de planologische context: de aanvraag is verenigbaar met het gewestplan.  De aanvraag is principieel in 
overeenstemming met de voorschriften van het gewestplan.  

- Verenigbaarheid met het BPA, RUP of de verkaveling: zie hierboven  
- Verenigbaar met andere criteria afkomstig van de VCRO:  

o Voldoende uitgeruste weg : Het binnengebied is gelegen aan het Hezerpad. Het Hezerpad bestaat uit een klinkerverharding 
en is voorzien van minstens een elektriciteitsnet. Deze voldoende uitgeruste weg zal worden doorgetrokken worden in het 
project om de ondergrondse parkeerkelders te bereiken. De nieuwe weg in het project zal voorzien worden van duurzame 
verharding en minstens een elektriciteitsnet. Bijgevolg zal het goed gelegen zijn langs een voldoende uitgeruste weg.  

o Rooilijn: aangezien nieuwe rooilijnen gerealiseerd zullen worden, is een rooilijnenplan toegevoegd aan het dossier.  
 

- Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening 
 

Beschrijving van de inhoud van de aanvraag: de aanvraag omvat een groepswoningbouwproject. Het groepswoningbouwproject bestaat uit  
gebouw A met 16 entiteiten en een ondergrondse parkeerkelder, gebouw B met 28 entiteiten en een ondergrondse parkeerkelder, gebouw  
C met 14 entiteiten, een polyvalente ruimte, een ondergrondse parkeerkelder en 5 eengezinswoningen. 
 
ONTSLUITING  
 
Het binnengebied wordt voor autoverkeer ontsloten via Hezerpad. De bestaande verharding van Hezerpad wordt doorgetrokken in het 
binnengebied. De zone die toegankelijk is voor autoverkeer bevindt zich geclusterd aan de verbinding met Hezerpad, waardoor het 
overgrote deel van het binnengebied autoluw blijft. De nieuwe weg geeft toegang tot de inrit naar de ondergrondse parkeerkelder van 
gebouw B en aan de andere zijde de bovengrondse parking aan gebouw A. Via deze bovengrondse parking wordt de inrit naar de 
ondergrondse parkeerkelder van gebouw A en gebouw C toegankelijk gemaakt. De kelders van gebouwen A en C zijn ondergronds 
verbonden en worden via dezelfde toegang bereikt. Het verdere projectgebied is enkel toegankelijk voor de reddingsdiensten in 
noodgevallen, postbode en voor fietsers en voetgangers. Voor fietsers en voetgangers wordt er een verbinding door het projectgebied 
gemaakt tussen Hees en Hezerpad.  
De paadjes naar de voordeuren van de gebouwen worden ontsloten via het plein dat de verbinding vormt tussen de gebouwen. 
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OPENBAAR / COLLECTIEF / PRIVE 
 
De ruimte van het projectgebied wordt onderverdeeld in openbare , collectieve en ruimte met privaat genot.  
Aan de aanvraag is een volledig technisch dossier toegevoegd waarin de werken aan het latere openbare domein beschreven worden.  
De wegenis, doorsteken, bufferzone aan gebouw A en het plein worden overgedragen naar het openbaar domein. Zo blijven 3 ‘eilanden’ 
over die privatief blijven. Eiland A omvat gebouw A met collectieve voortuinen en de bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers. Eiland 
B omvat gebouw B, collectieve voortuinen en private tuinen voor de meeste gelijkvloerse entiteiten. Voor eiland C is dit respectievelijk 
hetzelfde.  
Op 3m van woning 5 wordt een nieuwe perceelsgrens getrokken. Het nieuwe, braakliggende perceel wordt afgesplitst en blijft voorlopig 
eigendom van de ontwikkelaar. Deze ‘restruimte’ die pas in een volgende fase ontwikkeld zal worden, wordt voorlopig ingezaaid met een 
mengsel van bloemrijk grasland. Het aangrenzende weiland 1289A heeft een soortgelijke aanplanting en sluit hierbij aan tot 1 beeld. Het is 
onnodig deze anders in te richten tot vb. moestuinen, omdat dit slechts een tijdelijke situatie is. Deze ‘restruimte’ wordt ontwikkeld zodra 
weiland 1289A ontwikkeld wordt. 
Het braakliggende perceel ligt aan het nieuw te creëren openbaar domein waar het zijn ontsluiting vindt.  
Omdat de buren aan de Nachtegaalstraat ondiepe percelen hebben, is ervoor gekozen om een zone van +/- 3m50 af te staan aan de buren 
32, 34, 36 en 38 die het meest betrokken zijn bij deze 1e fase van het project.  

 
 
INPLANTING  
  
Gebouw A met 4 bouwlagen 
Gebouw A wordt ingeplant aan de zijde van Hees. De afstand tot de perceelsgrens met de buren bedraagt 12m50 en deze afstand bepaalt 
de maximale hoogte van het gebouw (45° regel).  
Aan de oostkant van gebouw A (aan de toegang van het perceel via het Hezerpad), wordt een bovengrondse bezoekersparking 
gerealiseerd. Op deze bovengrondse parking is ruimte voor het parkeren van 11 auto’s, waaronder 1 plaats voor mindervaliden. De inrit tot 
de ondergrondse parkeerkelder bevindt zich via deze bovengrondse parking. De kelders van gebouw A en gebouw C zijn ondergronds 
verbonden, dus ook voor de kelder van gebouw C wordt deze inrit gebruikt. Aan de zijde van het gemeenschappelijk plein wordt een 
afstand van 4m bewaard tussen gebouw A en het openbaar domein (= voortuin). De kelder van gebouw A steekt hier onderdoor zodat de 
grens van de kelder gelijk ligt met de grens van het openbaar domein. Aan de westkant van gebouw A (aan de fietsverbinding met Hees) 
wordt een afstand van 4m en van 4m20 behouden tot het openbaar domein.  
 
Gebouw B met 3 bouwlagen 
Gebouw B wordt ingeplant aan de zijde van het Hezerpad. Gebouw B bevindt zich aan de toegang van de site via het Hezerpad. Het 
gebouw wordt ingeplant op 3m afstand van de perceelsgrens met meergezinswoning nr. 52 en ook op min. 3m09 afstand van perceel 1190P 
aan de Vreyshorring. Aan de pleingevel wordt er 4m afstand bewaard tussen de gevel en de grens met het openbaar domein. Deze afstand 
van 4m is nodig om in deze zone regenwaterputten en infiltratievoorzieningen te plaatsen. Dit is ook zo voor de kopse noordgevel van het 
gebouw. De kopse zuidgevel staat op 3m06 van de perceelsgrens met het het onbebouwde weiland 1289A. 
Hier wijkt het gebouw af van het masterplan van BUUR waar het gebouw tot op de perceelsgrens voorzien is. Er is geen overeenkomst 
gevonden met de eigenaar van weiland 1289A en daarop is beslist 3m06 afstand te houden.  
Er zijn 7 tuinbergingen voorzien voor de 7 appartementen met een private tuin. De tuinbergingen bevinden zich ter hoogte van de meest 
zuidelijke inkom en sluiten aan op het  kruiwagenpad.  
 
Gebouw C  met 3 bouwlagen + woningen 1-5 met 2 bouwlagen 
Gebouw C wordt ingeplant aan de zijde van de woningen in de Nachtegaalstraat. Een zone van +/- 3m50 van het perceel van de aanvraag 
dat achter woningen 32, 34, 36 en 38 in de Nachtegaalstraat ligt, wordt afgesplitst en afgestaan de eigenaars van de repectievelijke 
woningen. De achterzijde van gebouw C en de woningen 1-5 houden een afstand van minimum 9m50 tov deze nieuwe grens. Gebouw C 
respecteert een minimale afstand van 3m tov het perceel van Hees nr. 25. Aan de pleingevel van gebouw C wordt er 4m afstand gehouden 
met het openbaar domein. Ook hier wordt deze zone gebruikt voor het plaatsen van regenwaterputten en infiltratievoorzieningen.  
 
Tuinbergingen 
De tuinbergingen worden ingeplant in de tuinzone van woningen 1-5. Tuinberging 1 wordt ingeplant in de tuinzone van woning 1 en 2. De 
tuinberging bewaart een afstand van 1m50 tot de achterste perceelsgrens en 8m20 tov de achtergevel van woning 2. Tuinberging 2-3 wordt 
ingeplant in de tuinzone van woningen 2 en 3. Deze tuinberging bevindt zich ook op 1m50 van de achterste perceelsgrens en bewaart ook 
een afstand van 8m20 tov de achtergevel van woning 2. Tuinberging 4-5 wordt ingeplant in de tuinzone van woningen 4 en 5. Deze 
tuinberging bevindt zich ook op 1m50 van de achterste perceelsgrens en bewaart ook een afstand van 8m20 tov de achtergevels van 
woningen 4 en 5. 
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AFMETINGEN GEBOUWEN  
 
Gebouw A 
Gebouw A is vormgegeven als een vrijstaand gebouw op het plein met 4 volwaardige zichtgevels. 
De meergezinswoning heeft een breedte van 22m en een diepte van 25m.  
Gebouw A is het hoogste gebouw van het groepswoningbouwproject en heeft als enige volume vier bouwlagen. Het gebouw heeft een 
kroonlijsthoogte van 12m50 tov het maaiveld. Gebouw A omvat 16 entiteiten en de terrassen bevinden zich inpandig in het bouwvolume. 
De nulpas van gebouw A wordt genomen op 48.80LM.  
 
 
Gebouw B 
De totale lengte bedraagt 72,32m. Het deel aan het Hezerpad heeft een breedte van 22m en een diepte van 15m. Het gespiegelde deel heeft 
een breedte van 21m70 en een diepte van 11m47. Het tussengedeelte heeft een diepte van 15m. De kroonlijsthoogte bedraagt 9m40 tov de 
nulpas en het gebouw beschikt over 3 bouwlagen. Gebouw B omvat 28 entiteiten en de terrassen bevinden zich grotendeels in het 
inpandige bouwvolume. De langse pleingevel bevat enkele kleine oversteken van terrassen van maximaal 1m. 
De binnenpas van gebouw B wordt genomen op 49.10LM. De algemene nulpas van het project wordt genomen op 48.80LM (nulpas van 
gebouwen A en C).  De binnenpas van gebouw B is 30cm hoger gelegen dan de binnenpas van gebouwen A en C, omwille van de 
plaatselijke (flauwe) terreinhellingen en aansluitingen met de buurpercelen.  
 
Gebouw C + woningen 1-5 
Gebouw C is vormgegeven als een L-vorm, waaraan de 5 woningen op het uiteinde gekoppeld worden. Gebouw C en woningen 1-5 zijn 
vormelijk 1 geheel. De totale lengte van dit volume bedraagt 72m en de maximale diepte bedraagt 15m. Aan het been van de L-vorm wordt 
er plaatselijk over een grotere bouwdiepte gebouwd, die 23m bedraagt. In gebouw C worden 3 bouwlagen gerealiseerd, met een 
kroonlijsthoogte van 9m40 tov de nulpas.  De nulpas van gebouw C wordt genomen op 48.80LM.  
Woningen 1, 2 en 3 beschikken over 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van 6m20 tov de nulpas. Woningen 4 en 5 beschikken ook over 
2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van 7m20 tov de nulpas. De verhoging van de kroonlijst maakt dat het totale bouwvolume niet 
aanvoelt als een ‘kop met staart’ maar aan beide uiteinden van het toekomstige plein als een volume volwaardige kopgevels zal aanvoelen. 
De binnenpas in de 5 woningen wordt genomen op 49.00LM, waardoor die 20cm hoger zit dan de aangrenzende meergezinswoning 
(gebouw C). Dit is te verklaren door het natuurlijke hoogteverschil dat zich in het terrein bevindt.  
 
Tuinbergingen 
Tuinberging 1 heeft een lengte van 5m en een diepte van 2m80. De kroonlijsthoogte bedraagt 2m90 tov de nulpas. De nulpas wordt 
genomen op 49.00LM. Tuinberging 1 omvat een tuinberging voor woning 1 en een kelderverluchting voor de ondergrondse parkeerkelder 
onder gebouw C. 
Tuinberging 2-3  heeft een lengte van 4m40 en een diepte van 2m80. De kroonlijsthoogte bedraagt ook hier 2m90 tov de nulpas. De nulpas 
wordt genomen op 49.00LM.  
Tuinberging 4-5  heeft een lengte van 4m40 en een diepte van 2m80. De kroonlijsthoogte bedraagt ook hier 2m90 tov de nulpas. De nulpas 
wordt genomen op 49.00LM.  

 
 

MOBILITEIT 
 
Aan de noordgevel van gebouw B worden 5 fietsstalplaatsen voorzien op het openbare domein. Hier zijn ook paaltjes voorzien die 
doorgaand verkeer onmogelijk maken. 
 
De bovengrondse parking bevindt zich op privaat domein en is bedoeld als bijkomende parking voor bezoekers. Hier is plaats voorzien voor 
11 parkeerplaatsen, waarvan 1 voor mindervaliden. Via deze bovengrondse parking is de toegang tot de parkeerkelder van gebouw A, 
gebouw C en de woningen 1-3. 

 

Gebouw A 
De toegang van de ondergrondse parkeerkelder van gebouw A bevindt zich op de bovengrondse parking. Vanaf deze parking geeft een 
hellende inrit toegang tot de ondergrondse parkeerkelder, die gebouw A en gebouw C ondergrond verbindt. De hellende inrit bedraagt 
max. 20% en wordt voorzien van een fietstrap conform de richtlijnen. 
De kelder komt aan de pleinzijde tot gelijk met de grens met het openbaar domein. Hier komt de kelder dus 4 meter voorbij de gevel van 
gebouw A. Aan de zijde van de bovengrondse parking komt de kelder 11,02m voorbij. Aan de zijde met de buren loopt de kelder gelijk met 
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de gevel en ook gelijk met de lijn van het openbaar domein dat tussen de buren en gebouw A ligt. Aan de overige zijde loopt de kelder deels 
gelijk met de gevel van het gebouw. In de kelder onder het gedeelte van gebouw A zijn 16 parkeerplaatsen voorzien (gebouw A heeft 16 
entiteiten, 1 parkeerplaats per entiteit), waarvan 1 aangepaste (>6%). 
Elk appartement heeft een ruime private berging in de kelder. Er wordt bijkomend nog een gemeenschappelijke tuinberging voorzien.  
Er is ruimte voor het stallen van 43 fietsen in de kelder. Op de gelijkvloers wordt een bijkomende fietsenberging voorzien voor het stallen 
van 13 fietsen. In totaal worden er 56 fietsenstallingen voorzien (= minimaal 1 per kopkussen). De fietsenstalling op het gelijkvloers is 
bereikbaar via een buitendeur aan de inkompartij van gebouw A . We kiezen er niet voor om de fietsenstalling aan de buitengevel van het 
gebouw te voorzien om de kwaliteit van het appartement 0.1 te bewaren en voldoende daglichttoetreding te garanderen. Als we de 
fietsenstalling zouden verplaatsen, komt het appartement pal noord te liggen. Nu zit de fietsenstalling in het donkerste deel van het 
gebouw.  

 
 
 
 

Gebouw B 
De toegang van de ondergrondse parkeerkelder van gebouw B komt uit op de nieuwe openbare weg, in het verlengde van Hezerpad. De 
hellende inrit bedraagt max. 20% en wordt voorzien van een fietstrap.  
De kelder volgt de contouren van gebouw B. Aan de private tuinen komt de kelder onder de achtergevel door. De kelder komt 4,04m 
onderdoor aan deze zijde. Aan de rechterzijde van gebouw B komt de kelder tot op 6cm van de perceelsgrens.  
De kelder onder gebouw B is voorzien van 29 parkeerplaatsen (28 entiteiten kleiner dan 150M2, min. 1 parkeerplaats per eniteit), waarvan 3 
aangepaste (>6%). 
Elk appartement heeft een ruime private berging in de kelder. Verder zijn er 92 fietsenstallingen voorzien in de kelder. Op het gelijkvloers 
worden 2 bijkomende fietsenstallingen geplaatst. Een fietsenstalling voor 20 fietsen is vlakbij de inrit van de ondergrondse parkeerkelder 
geplaatst. Via deze fietsenstalling komt men aan een eerste toegang tot de appartementen. Een bijkomende fietsenstalling voor 12 fietsen is 
geïntegreerd in het gebouw aan de tuinbergingen. In totaal worden er 124 fietsenstallingen voorzien en er zijn er minimaal 97 nodig (1 per 
kopkussen). In het verlengde van deze laatste fietsenstallingen worden nog tuinbergingen geplaatst. 7 gelijkvloerse appartementen 
beschikken over een private tuin en in totaal worden er 7 tuinbergingen geplaatst, zodat ieder appartement met tuin beschikt over een 
eigen tuinberging. 

 

Gebouw C + woningen 1-5 
De kelder van gebouw C en de woningen 1-5 enerzijds en de kelder van gebouw A anderzijds, worden ondergronds gekoppeld. Via de 
hellende inrit op de bovengrondse parkeerplaatsen, wordt ook de kelder onder gebouw C en de woningen 1-3 bereikt. De woningen 4 en 5 
worden niet mee onderkelderd. De kelder volgt de buitencontouren van het gebouw, enkel aan de tuinzone komt de kelder onderdoor. De 
kelder komt 5,2m onderdoor achter de achtergevel. 
Er zijn 16 parkeerplaatsen in de kelder voorzien. Daarnaast hebben woningen 1-3 een garagebox in de kelder, die ze via een private trap in 
de woning kunnen bereiken. Gebouw C omvat 14 appartementen, voor ieder appartement is 1 parkeerplaats voorzien in de kelder. 
Woningen 4 en 5 zijn niet onderkelderd. Zij beschikken ook ieders over een parkeerplaats in de kelder. Er worden in totaal 19 
parkeerplaatsen voorzien voor 14 appartementen en 5 woningen (1 per entiteit).  
De woningen 1-3 hebben voldoende ruimte in hun garagebox om hun eigen fietsen te stallen. Ze kunnen minimaal 4 fietsen stallen in hun 
eigen garagebox (1 per kopkussen). Voor de 14 appartementen en 2 woningen is een grote fietsenberging in de kelder voorzien. Hier is 
ruimte om 47 fietsen te stallen. Bijkomend worden er aan de toegangen van gebouw C op het maaiveld nog enkele fietsenstallingen 
geplaatst. Hier is nog ruimte om 18 fietsen te stallen. In totaal zijn er 65 fietsenstallingen voor de 14 appartementen en 2 woningen. Er zijn er 
minimaal 52 nodig (44 voor de appartementen en 4 per woning).  
In de kelder worden 16 bergingen voorzien, waarvan 14 voorzien zijn voor de appartementen en nog 2 voor woningen 4 en 5. Woningen 1-3 
beschikken ieders over een ruime garagebox waar ruimte is voorzien als berging. Verder wordt er nog een gemeenschappelijke berging in 
de kelder geplaatst. 
De 5 gelijkvloerse appartementen en de 5 woningen beschikken over een private tuin. De woningen hebben een tuinberging aan hun tuin. 
Tuinbergingen 2-3 en 4-5 zijn geclusterd tot 1 bijgebouw. Aan de achterzijde in gebouw C worden 7 ruime tuinbergingen voorzien. 5 
tuinbergingen zijn voor de 5 gelijkvloerse appartementen en twee woningen beschikken hier over een extra tuinberging. Tuinberging 1 is 
geclusterd met de verluchting van de parkeerkelder. 
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NUTSVOORZIENINGEN  
 
Nutsleidingen en rioleringen  
In het binnengebied dat ontwikkeld wordt, zijn nog geen nutsleidingen en rioleringen aangelegd. Deze werken maken mee deel uit van deze  
omgevingsaanvraag. Het plan van deze uit te voeren werken, wordt toegevoegd aan de aanvraag. 
De rioleringen worden gescheiden aangelegd. Er mag geen septische put worden voorzien op het circuit van het faecaliënwater. 
De nutsleidingen worden per gebouw in de kelder binnengebracht.  Zowel de kelder van gebouw A, gebouw B en gebouw C hebben 3  
tellerlokalen: 1 voor gas, 1 voor water en 1 voor elektriciteit en teledistributie.  
 
 
Elektriciteitscabine  
In overleg met Fluvius wordt er een apart perceel (5M x 6M = 30M2) afgestaand voor de plaatsing van een elektriciteitscabine. Deze is 
voorzien tussen de openbare weg Hezerpad en de nieuw aan te leggen private bovengrondse parking. Door zijn plek aan de contour van het 
project staat de cabine onttrokken aan het nieuwe straatbeeld ingeplant.  
 
Huisvuil  
Aan de toegang van de site langs het Hezerpad wordt een zone voor verzameling van huisvuil op de ophaaldag voorzien. Deze zone is 
gelegen op het openbaar domein (voorbesproken met milieudienst) 
 
Postbedeling  
De brievenbussen worden voorzien langs de openbare wandel- en fietspaadjes op het plein, zie aanduidingen op plan. De postbode kan per  
fiets deze brievenbussen bereiken.  

 
 

ARCHITECTUUR / MATERIALISATIE  
 
Gebouw A is ontworpen met 4 evenwaardige gevels in keramisch plaatmateriaal. Het gebouw staat als een eiland in de context, omgeven 
door openbaar domein. Hier zijn bijgevolg geen private tuinen terug te vinden.  
Gebouw B begrenst het bouwblok aangezet in het Hezerpad en onttrekt de private tuinen van de buren aan het zicht vanop het nieuwe 
openbare domein. Gebouw B is ontworpen met een plint omdat de gelijkvloerse appartementen met de leefruimtes naar hun private tuin 
gericht zijn. Aan de pleingevel bevinden zich de slaapkamers die de beeldvorming met plint in de hand hebben gewerkt.  
De bovengelegen bouwlagen (in lichte baksteen) zijn zeer open en levendig uitgewerkt om het contact met het plein niet te verliezen in de 
algehele beeldvorming en het contrast met de plint (ook in keramisch plaatmateriaal) kracht bij te zetten.  
Het plaatmateriaal bestaat uit een mix van grondstoffen waaronder glas, kwarts en porselein. Deze grondstoffen worden met behulp van 
een speciaal ontwikkelde techniek samengeperst. Hierdoor ontstaat er een zeer hard, compact en niet poreus materiaal dat voor gevels 
gebruikt kan worden.  
Gebouw C zorgt voor de afwerking van de private tuinen in het nieuwe straatbeeld, maar kent ook een andere uitdaging. De 
samenhorigheid van de gevels naar aanleiding van de mix van typologiën (polyvalente ruimte, appartementen en woningen) zijn een 
uitgangspunt geweest. In de gevel is een verticale fragmentatie terug te vinden die opgetrokken is in baksteen.  

 
EXTERNE ADVIEZEN  
 
Brandveiligheid 
De aanvraag betreft het bouwen van groepswoningbouwproject (blok A met 16 entiteiten, blok B met 28 entiteiten en blok C met 14  
entiteiten en een polyvalente ruimte en 5 eengezinswoningen).  
Bijlage 2 Lage gebouwen van de basisnormen zijn van toepassing op de meergezinswoning.  De normen aangaande compartimentering, 
evacuatiewegen en brandbestrijding worden nageleefd. Er zijn rookmelders voorzien volgens de aanduiding op de plannen. De 
ondergrondse parkeergarage van gebouw B heeft een netto-parkeercompartiment van 1005,92M2. De garage van A is 870,62M2, die van C 
is 1212,42M2.  Er zijn 3 kelderverluchtingen terug te vinden in het project.  
De plannen zijn voorbesproken met de preventieadviseur van Brandweer van Lommel. De opmerkingen zijn verwerkt op de plannen.   
Er zijn voldoende hydranten in de onmiddelijke omgeving van de site zodat er geen nieuwe voorzien dienen te worden.  
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Kaart bestaande hydranten in de buurt    
 
 
 
Toegankelijkheid van de gebouwen voor andersvaliden 
De aanvraag valt onder de betreffende wetgeving (vanaf 6 toegangsdeuren, waarvan minimaal 3 boven elkaar gelegen zijn).  
Tevens zijn alle toegangsdeuren in breedte en inplanting aangepast aan de normen. Opstappen aan de inkomdeuren zijn slechts 2cm hoog. 
De lift en traphal is aangepast voor het gebruik van mindervaliden. Er wordt overal in de gemene delen rekening gehouden met een 
draaicirkel van een rolstoel van 150cm. Minimaal 6% van de parkeerplaatsen zijn aangepast voor mindervaliden.  
 
Archeologie 
Deze nota opgemaakt door Fodio zal worden toegevoegd aan de aanvraag. Verder archeologisch onderzoek wordt aanbevolen.  
 
Sloop- en asbstinventaris 
Deze nota opgemaakt door Environmental Works zal worden toegevoegd aan de aanvraag. De voorlopgestelde adviezen zullen  
gevolgd worden. 
 
Energieprestatiewetgeving 
De afmetingen van de gebouwen zijn zo goed mogelijk afgestemd op een toepassing van de EPB wetgeving.  Technische  
installaties zijn niet vergunningsplichtig en bijgevolg niet aangeduid op de plannen.  

 
 
 
 

WATERTOETS 
 
Er is voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening. Het dak van gebouw A wordt voorzien van een plat dak en 
het gedeelte van de kelder dat voorbij het gebouw komt, wordt voorzien van een groendak. De dakoppervlakte van het plat dak watert af 
naar hemelwaterputten  
waarvan het volume is bepaald conform de nomen. Er wordt 1 hemelwaterput van 10 000L en 1 van 15 000 L voorzien (in totaal 25 000L aan 
hemelwaterputten). Het in de hemelwaterputten opgevangen hemelwater wordt herbruikt voor de toiletten, de buitenkranen en 
wasmachines van de 4 gelijkvloerse appartementen. De overloop van de hemelwaterputten wordt aangesloten op een vooraf 
gedimensioneerd infiltratiesysteem (zie plannen). Omdat er geen overloop mag aangesloten worden op het infiltratiesysteem, wordt het 
infiltratiesysteem overgedimensioneerd.   
Het dak van gebouw B wordt deels voorzien van een groendak (daken die zichtbaar blijven) en deels voorzien van een plat dak. Het gedeelte  
van de kelder dat voorbij het gebouw komt, wordt voorzien van een groendak. De dakoppervlakte van het plat dak watert af naar  
hemelwaterputten waarvan het volume is bepaald conform de normen. Er worden 6 duo-putten van 5 000L+2 500L en 2 duo-putten van 10  
000L+5 000L voorzien (in totaal 50 000L aan hemelwaterputten). Het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater wordt herbruikt voor  
de toiletten en de buitenkranen van de 10 gelijkvloerse appartmenten. De overloop van de hemelwaterputten wordt aangesloten op een  
vooraf gedimensioneerd infiltratiesysteem (zie plannen). Omdat er geen overloop mag aangesloten worden op de riolering, wordt het  
infiltratiesysteem overgedimensioneerd.   
Het dak van gebouw C wordt deels voorzien van een groendak en deels voorzien van een plat dak. Het gedeelte van de kelder dat voorbij  
het gebouw komt, wordt voorzien van een groen dak. De dakoppervlakte van het plat dak watert af naar hemelwaterputten waarvan het  
volume is bepaald conform de normen. Er worden 5 duo-putten van 5 000L+2 500L voorzien (in totaal 25 000L aan hemelwaterputten). Het  
in de hemelwaterput opgevangen hemelwater wordt herbruikt voor de toiletten, de buitenkranen en de wasmachines van de 5 gelijkvloerse 
appartmenten. De overloop van de hemelwaterputten wordt aangesloten op een vooraf gedimensioneerd infiltratiesysteem (zie plannen).  
Omdat er geen overloop mag aangesloten worden op de riolering, wordt het infiltratiesysteem overgedimensioneerd.   
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Gekoppeld aan gebouw C worden 5 woningen geplaatst. Deze woningen worden voorzien van een plat dak en de platte daken wateren af 
naar hemelwaterputten waarvan het volume is bepaald conform de normen. Elke woning beschikt over een duo-put van 5 000L+1 000L. Het 
hemelwater wordt herbruikt voor de toiletten, de buitenkranen en wasmachines. De overloop van de hemelwaterputten wordt aangesloten 
op een vooraf gedimensioneerd 
infiltratiesysteem (zie plannen). Omdat er geen overloop mag aangesloten worden op de riolering, wordt het infiltratiesysteem 

overgedimensioneerd.  
De daken van de 3 tuinbergingen (tuinberging 1, tuinberging 2-3 en tuinberging 4-5) worden volledig voorzien van een groendak. Het dak 
wordt aangesloten op een vooraf gedimensioneerd infiltratiesysteem (zie plannen). Ook voor dit bijgebouw mag de overloop niet worden 
aangesloten op de riolering en wordt het infiltratiesysteem overgedimensioneerd.  
Er wordt volledige nieuwe riolering aangelegd in het binnengebied. Hemel- en afvalwater worden gescheiden afgevoerd en aangesloten op 
de nieuwe gescheiden riolering. 
 
BRONBEMALING 
 
Bij het indienen van de aanvraag tot omgevingsvergunning zijn er geen gegevens beschikbaar die er op wijzen dat er een bronbemaling 
noodzakelijk zal zijn voor het bouwen van de ondergrondse constructies. Indien uiteindelijk zou blijken dat een bronbemaling toch 
noodzakelijk is, dan zal de melding of vergunning aangevraagd worden als afzonderlijk project. Zowel de bemaling zelf als de lozing zal 
voldoen aan de sectorale voorschriften van VLAREM II. De ondergrondse constructies zullen geen kunstmatige drainagesystemen 
omvatten.  
 
RELIËF 
In samenspraak met de technische dienst van Lommel wordt het bestaande terrein opgehoogd in functie van de riolering. De zone rondom 
gebouw A wordt 10cm opgehoogd, de zone rondom gebouw B wordt 15cm opgehoogd en de zone van gebouw C wordt 10 cm opgehoogd. 
De natuurlijke hoogteverschillen die in het terrein zijn, worden hiermee bewaard.  
Doordat het terrein een zeker hoogteverschil kent, worden de verschillende gebouwen op verschillende passen ingepland. Gebouw A wordt 
met de nulpas op 48.80LM ingeplant, gebouw B op 49.10LM, gebouw C op 48.80LM en de woningen op 49.00LM. 

 
BUURTWEG 
 
Afgeschafte Buurtweg: over de site loopt een buurtweg (n°82), te vinden in de Altas van de Buurtwegen.  
Volgens de gegevens van de stad Lommel is deze afgeschaft. Er is bijgevolg verder geen rekening mee gehouden. 
 

 kaart uit Atlas van de Buurtwegen  
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GROENE WANDELING LOMMEL / MASTERPLAN HEESPARK / BUUR 
 
Tijdens het ontwerptraject van dit dossier heeft de stad Lommel werkt gemaakt van een globale visie voor de uniforme beeldkwaliteit van 
zijn binnengebieden die aangesneden kunnen worden en die onderling gelinkt worden.  
Om dit project af te toetsen aan belevingskaart die BUUR hiervoor opmaakte in opdracht van de stad, worden volgende 6 documenten 
toegevoegd aan het dossier.  

 
1 INRICHTINGSPLAN  
Aan de nota worden (als bijlage) updates van het masterplan van BUUR toegevoegd. Één plan is op schaal van het 
projectgebied,  het andere op schaal van het bouwblok. Hierop zijn de gelijkvloersplannen aangebracht zodat de 
samenhang tussen publieke ruimte en bebouwing duidelijk is.  
De gebouwen zijn ingeplant volgens opgave masterplan met buitenruimtes maximaal naar de publieke ruimte 
gezicht. De buitenruimtes op de verdiepingen van B en C zijn quasi allen pleingericht. De gelijkvloerse entiteiten 
zijn met de leefruimtes gericht op hun private buitenruimtes die aansluitend voorzien met de buitenruimtes van de 
aangelanden, mede om voldoende afstand te bewaren tot deze aangelanden. De private tuinen van de buren die 
vaak niet afgewerkt zijn aan de zijde van binnengebied worden nu aan het zicht onttrokken en aangewerkt met 
eenzelfde functie.  
Het aangezette bouwblok in Hezerpad wordt (bij blok B) mee afgewerkt.  
 
2 SNEDES 
Er zijn 2 terreinprofielen opgemaakt in samenhang met het inplantingsplan, een langse en een dwarse, die de 
bebouwing in de omgeving integreren.  
 
3 BEZONNINGSSTUDIE 
Deze studie geeft de bezonning en schaduwwerking weer voor verschillende periodes in het jaar en op 
verschillende tijdstippen van de dag.  
De periodes zijn gekozen tijdens de wisseling van de seizoenen op 21 Maart (start lente), 21 juni (start zomer, 
langste dag op noordelijk halfrond), 21 September (start herfst) en 21 December (start winter, kortse dag op 
noordelijk halfrond).  
De tijdstippen gekozen om 9u ’s morgens, 12u ’s middags en 17u ’s avonds. Deze 12 momentopnames worden 
weergegeven.  
 
4 BEPLANTINGSPLAN  
In het dossier van Landschap zit het beplantingsplan met bijhorende beplantingslijst waarop de verschillende 
vegetatielagen worden weergegeven. De lijst (en legende) specifiëren het type plant, struik of boom met hun 
hoeveelheden en verhoudingen.  
 
5 LICHTPLAN  
Het lichtplan geeft inzicht in de verlichting van de publieke ruimte dmv. verlichtingsarmaturen.  
Fluvius voert op basis van deze informatie een lichtstudie + raming uit, die de lichtintensiteiten weergeeft.  
 
6 COLLAGEBEELDEN  
De collagebeelden geven inzicht in het ontwerp van de architectuur in combinatie met de publieke ruimte.  
Aan het dossier worden 2 beelden toegevoegd.  

De bouwvolumes uit het masterplan worden overgenomen in het project, behoudens de positie van de zuidgevel van blok B. Deze is in het 
masterplan gefigureerd op de huidige perceelsgrens met de buurman in fase 2 van het masterplan die geen toestemming geeft om te 
bouwen op de perceelsgrens.  
Bijgevolg is ervoor gekozen het gebouw op 3m van de perceelsgrens te zetten cfr. een klassieke zijtuinstrook.  

 
NIEUWE NAAM ‘ADMIRALITEIT’ 
 
Uit de brief van Vic Mennen: 
Bij "admiraliteit" (marine) denken we spontaan aan de zeevaart, maar het woord heeft in Lommel een bijzondere betekenis gehad. Het moet 
gezien worden tegen de achtergrond van ons "Hollands" verleden, dat na de scheiding van de Nederlanden in 1648 begon. Lommel hoorde 
als zuidelijkste dorp van de onafhankelijke Republiek der Nederlanden vanaf toen bij het zogenaamde "Generaliteitsgebied" en werd 
rechtstreeks vanuit De Haag bestuurd. Er kwamen in Lommel protestantse bewindvoerders en de plaatselijke schepenen hadden helemaal 
geen zeggingsmacht. 
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Lommel lag sinds die tijd op de grens van de Noordelijke Nederlanden en de zuidelijke Spaanse Nederlanden. In elk grensdorp kwamen er 
zogenaamde "Admiraliteitspalen" voor de heffing van tol bij de doorvoer van goederen van Noord naar Zuid.  Het was een van de taken van 
de Admiraliteit deze tol in grensdorpen zoals Lommel te innen, wat gebeurde door de Admiraliteit van Rotterdam. De inning van tol 
gebeurde aan de zogenaamde Admiraliteitspaal. Er stonden er drie in Lommel op plaatsen waar men het Dorp verliet: op het Dodeven 
(achter Molsekiezel), in het Einde en in de Vreyshorring. 
 
  
KWALITEITSKAMERS dd. 08/10/18 en 13/05/19 
 
De opmerkingen die voortkwamen uit de kwaliteitskamers met gunstig besluit zijn verwerkt op de plannen.  
Voornamelijk de ondergrondse verbinding van de kelders tussen A en C is op vraag van de kwaliteitskamer opgenomen in het dossier, maar 
ook het levendiger uitwerken van de achtergevels van B tot meer volwaardige gevels met grotere raampartijen kwam hieruit voort.  
 
NOTARIS  
 
De notaris overlegt vooraf aan de aanvraag met de juridische dienst van de stad om een aantal voorwaarden die kunnen worden 
opgenomen in de omgevingsvergunning en die later niet kunnen worden gewijzigd door de eigenaars/bewoners van het project.  
 

       Er zal een overdracht moeten gebeuren naar het openbaar domein van de grond boven de parkeergarages (tot een bepaalde diepte) en van  
andere zones in het project. Dit wordt aangeduid op het rooilijnplan / Innemingsplan toegevoegd aan het dossier.  
Specifieke erfdienstbaarheden moeten er niet gevestigd worden. Wel kunnen er een aantal voorwaarden worden opgelegd in de  
omgevingsvergunning, vb. omtrent het onderhoud van de voortuinstroken. 
De kwaliteitskamer uitte al de bezorgdheid rond de voortuinen en het uniforme beeld dat deze moeten behouden met het voorliggende 
plein.  
De bewoners of latere eigenaars kunnen de aanplantingen en uitzicht van de voortuinstroken nooit veranderen. Ze zijn uniform 
vormgegeven met het openbare plein.  
 
Zelfde voor de onderdoorgang tussen blok A en C.  
Er dient beschreven te worden dat de bovenste meter grond + verharding (van pas 48.66 TAW boven tot 47.66 TAW onder) eigendom 
wordt van de gemeente. 
Onder deze meter gronddekking blijft de constructie private eigendom.  
 
 
SIGNALISATIE  
  
De signalisatie is beperkt tot 2 nieuwe verkeerborden volgens SB 250.  
Aan het Hezerpad vervangen we het bord F45 (= doodlopende straat) door F45b (= doodlopende straat met fiets- en voetgangsdoorsteek)  
Aan de Hees voorzien we klein bord B1 (= voorrang verlenen) tbv fietsers aan Hees. 
 

 
 
 
OMWONENDEN INFORMEREN  
De omwonenden zijn geïnformeerd door een deur-aan-deur rondgang. Hiervoor is voornamelijk gekozen om de buren aan de 
Nachtegaalstraat informatie op maat te kunnen geven omtrent de af te stane gronden.  
 

 


