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Mevrouw,

Betreft : . UKKEL. Sint-Hubertusdreef 15. Aanvraag tot unieke vergunning m.b.t. de renovatie van
het boswachtershuis. Advies van de KCML m.b.t. de plaatsing van zonnepanelen.
Dossier behandeld door Mevr. Silvia Vanderhulst

In antwoord op  uw brief  van 8 januari  2014 over  bovengenoemd onderwerp,  ontvangen op 10
januari, delen wij u mee dat de KCML tijdens haar vergadering van 29 januari 2014 haar  eerder
advies m.b.t. de plaatsing van de zonnecollectoren bevestigd heeft.

Tijdens haar vergadering van de 17 juli 2013 had de Commissie eensluidend advies uitgebracht over
de  renovatie  van  bovengenoemd  boswachtershuis.  Daarin  werd  ondermeer  gevraagd  de  visuele
impact van de voorziene zonnecollectoren te beperken en een alternatieve inplanting voorgesteld
aangezien de zwarte elementen geplaatst op de rode dakpannen naast de fraaie dakkapel storend zou
zijn voor het uitzicht op de woning en op het Zoniënwoud vanaf de Waterloosesteenweg.

Gevolg  gevend aan uw vraag  om dit  punt  opnieuw in  overweging  te  nemen en  na  bijkomend
onderzoek van het dossier tijdens haar laatste vergadering, heeft de KCML haar eensluidend advies
op dit punt bevestigd. Mocht het technisch onmogelijk blijken de zonnecollectoren in te planten op
de door de Commissie gesuggereerde dakhelling, dan is het raadzaam een alternatief te onderzoeken
voor  een  ecologisch  warmwatersysteem   dat  beter  verenigbaar  is  met  het  behoud  van  de
erfgoedwaarde  van  het  huisje  en  van  zijn  omgeving  (bijvoorbeeld  gekoppeld  aan  het
verwarmingssysteem).

In de hoop u met deze informatie  van dienst  te  zijn  voor de verdere realisatie van het  project,
tekenen wij,

met de meeste hoogachting, 

G. MEYFROOTS         M.-L. ROGGEMANS
Adjunct-Secretaris               Voorzitter

Cc : AATL-DMS. : M. P. Piéreuse et par mail à P. Bernard, H. Vanderlinden, Th. Wauters, S. Plompen, P. Piéreuse, N. De Saeger, L. Leirens 
AATL – DU : Fr. Timmermans et par mail à C. Defosse
Commission de concertation de la Commune d’Uccle
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