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1 .   S i t u e r i n g

1.1  Onderwerp van het RUP

Op 18/11/2011 heeft het schepencollege van Anzegem een gunstig planologisch attest 
afgeleverd op naam van Douterloigne NV voor het bedrijf langs de Vichtesteenweg te 
Anzegem.

Dit RUP wordt opgemaakt in navolging van dit planologisch attest. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
 De bestendiging van de bestaande bedrijfssite op de huidige locatie op korte termijn
• Het voorzien van bijkomende bebouwingsmogelijkheden op lange termijn, voor 

zover compact aansluiten bij de bestaande bebouwing op de site geen gevolg heeft 
voor de waterhuishouding

• Garanties inzake landschappelijke integratie van het terrein

1.2  Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen op de grens van de bebouwde omgeving Heirweg, langs de 
Vichtesteenweg. 
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1.3  Begrenzing van het plangebied

Het plangebied beperkt zich tot het noordelijk gedeelte van het bedrijf Douterloigne. 
Een woning ingesloten tussen het bedrijf en de Vichtesteenweg is mee opgenomen in 
het plangebied. 

1.4  Basisinformatie over het bedrijf

Hoofdzetel: Vichtesteenweg 159, Anzegem
Nevenvestigingen: Beerse, Vaulx-Lez-Tournai

Bedrijfsactiviteiten: productie van prefab vloerelementen in beton, betonblokken en 
betonklinkers voor woning- en appartementsbouw

Omzet gedurende de laatste boekjaren:
Financieel jaar eindigend op 2007/12/31: 30.579.005 EUR
Financieel jaar eindigend op 2006/12/31: 28.647.067 EUR
Financieel jaar eindigend op 2005/12/31: 25.301.000 EUR

Het gemiddelde personeelsaantal gedurende de laatste boekjaren:
Financieel jaar eindigend op 2007/12/31: 58 voltijdse equivalenten
Financieel jaar eindigend op 2006/12/31: 58 voltijdse equivalenten
Financieel jaar eindigend op 2005/12/31: 54 voltijdse equivalenten

Historiek:
In het jaar 1965 kocht de familie Douterloigne zijn eerste tweedehandssteenmachine. 
De start van deze eerste steenmachine was meteen ook de eerste (beton)steen van de 
huidige NV Douterloigne te Anzegem. In 1973 startte de productie van gewelven type 
balken en vulstenen in beton en in Argex. In 1974 werd de eigen studiedienst opgestart 
en in 1980 werd de commerciële dienst uitgebouwd. 

In 1982 werd de eerste fabricage-eenheid voor ruwe holle betongewelven opgestart. 
Het jaar daarop werd de eigen montagedienst op touw gezet door de aankoop van een 
eerste mobiele montagekraan. Vier jaar later startten zij met een tweede productiehall.
Ondertussen werd ook een volledig gamma van betonstraatstenen uitgebouwd.  

In 1993 werd in Vaulx-Lez-Tournai een tweede vestiging opgestart. De bestaande 
productiehall aldaar van ca. 2 ha werd volledig omgebouwd tot een volwaardige en 
renderende fabriek, die een deel van de Noordfranse markt voor zijn rekening neemt. 

In tussentijd startte het bedrijf in Anzegem ook een volledig nieuwe productielijn op en 
werden alle ruwe gewelven vervangen door gewafelde gewelven (gebrevetteerd). 
Deze zijn beter geschikt om te bepleisteren dan de traditionele ruwe gewelven.
 
In 1999 werd Beerse Betonhandel overgenomen en sinds begin 2000 worden er op 
een volledig gemoderniseerde productielijn holle betongewelven gemaakt, zowel glad 
als gewafeld. 

Het bedrijf Douterloigne NV werd in 2002 overgenomen door CRH, een Ierse 
multinational die zich vooral toespitst op bouwbedrijven. 

Sinds de jaren ‘90 is in de vestiging in Anzegem sterk geïnvesteerd in modernisering, 
akoestische isolatie en stofreductie. De activiteiten zijn terug geplooid op de 
kernactiviteiten: maken van betongewelven en betonsteen. Er worden geen 
producten meer verkocht die niet op het bedrijf zelf zijn gefabriceerd, er wordt geen 
stortbeton meer verkocht en een aantal producten worden niet meer gemaakt of 
zijn in einde productie. Hierdoor is er geen behoefte meer aan een uitbreiding van 
de bedrijfsvestiging in Anzegem. Bovendien is de verkeersdruk ter plaatse sterk 
afgenomen. 
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fi guur 02: Orthofoto
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De orthofoto is niet recent. De hoeve (zie rode 
bol) palend aan de westelijke grens van het bedrijf 
is ondertussen afgebroken. Op de braakliggende 
gronden werd een verkaveling gerealiseerd met 
een vijftal woningen.
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2 .   F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

2.1  Ruimtelijke informatie

Bebouwde ruimte

Het bedrijf is gelegen aan de rand van de bebouwde omgeving van de Heirweg. 
Afgezien van dit bedrijf zijn er in de onmiddellijke omgeving geen andere vormen van 
bedrijven en ambachten gevestigd die de schaal van de woonomgeving overstijgen. 

In het plangebied is de bebouwing vrij beperkt. De bebouwing is geconcentreerd in 
het zuidelijk gedeelte van het plangebied. Twee gebouwen zijn op de perceelsgrens 
gebouwd. Een derde gebouw, met bijhorende silo’s ligt centraal in het zuidelijk deel van 
het plangebied. 

Langs de Vichtesteenweg, ongeveer in het midden van de grens van het plangebied, is 
een woning aanwezig. Deze woning is niet gerelateerd aan de bedrijvigheid. 

Langs de Vichtesteenweg, in het westelijke deel van het plangebied, is een 
elektriciteitscabine aanwezig. 

De omgevende bebouwing rond het plangebied paalt op drie plaatsen met de 
achterkant aan het plangebied: langs de Vichtesteenweg en op twee plaatsen langs de 
Schaagstraat. Verschillende woningen rond het bedrijf hebben diepe tuinen. 

Ten noordwesten van het plangebied zijn twee villa’s in de open ruimte gelegen. 

Open ruimte

De open ruimte in de omgeving van het plangebied is vrij divers: weiden, akkers, 
bosstructuren, grote tuinen, die al dan niet afgeboord zijn met bomenrijen en kleinere 
tuinen. In één van de grote tuinen, horende bij één van de villa’s, is een vijver 
aanwezig.

Het plangebied is nagenoeg volledig verhard. 
Een gedeelte van de oostelijke grens van het plangebied is beplant met een groep van 
hoogstamgroen. Middenin dit groen liggen een bezinkingsbekken en een kleinschalig 
gebouw, dat momenteel leeg staat. 

De andere randen van het plangebied zijn grotendeels beplant met hoogstammige 
bomen en/of met een dichte haag. 

Er is geen groenscherm voorzien langs een gedeelte van de Razenheedstraat (westen 
van het plangebied) en langs de randen tussen het plangebied en de woonomgeving 
van de Schaagstraat. Als tijdelijke oplossing werd daarom recent een plantenmuur 
geplaatst, die het bedrijf moet bufferen t.o.v. de aanpalende woningen. Eens het RUP 
is goedgekeurd, zal het bedrijf bij de eerstvolgende stedenbouwkundige vergunning de 
nodige inspanningen leveren om het bedrijf te voorzien van een voldoende brede en 
groene buffer.

Aansluitend op het plangebied, in de oksel van de Vichtesteenweg en de Schaagstraat, 
is een weiland gelegen dat eveneens in eigendom is van het bedrijf. De bedrijfsleiding 
heeft geen intentie om dit terrein te bebouwen, noch als bedrijfsruimte, noch als 
woonomgeving. 

fi guur 03: Feitelijke toestand - bebouwing

fi guur 04: Feitelijke toestand - open ruimte

elektriciteitscabine
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fi guur 05: Feitelijke toestand - ontsluiting
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fi guur 06: Feitelijke toestand - reliëf
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Ontsluiting

Het bedrijf is georiënteerd op de Vichtesteenweg, een lokale verbindingsweg tussen 
Vichte en Anzegem. Deze weg maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel 
fi etsroutenetwerk. 

De Schaagstraat is een lokale gebiedsontsluitingsweg en wordt als alternatieve 
fi etsroute voor woon-werkverkeer voorgesteld in het GRS.  

De andere straten rond het bedrijf (Razenheedstraat en Diepgrondstraat) zijn 
landelijke wegen. De weg aansluitend op de westkant van het bedrijfsperceel is publiek 
toegankelijk, maar behoort volgens het kadaster tot het bedrijfsperceel.

Het overgrote deel van het bedrijfsverkeer zoekt een aansluiting naar de E17. 
Afhankelijk van de eindbestemming wordt aansluiting op de E17 gezocht via Vichte of 
via Anzegem. 

Gezien het bedrijf aan beide zijden van de Vichtesteenweg gevestigd is, is er ook 
bedrijfsverkeer dwars over de weg.  

Reliëf

Het bedrijf is gelegen op een terrein dat afhelt naar het noorden toe. 
Het hoogteverschil tussen het laagste en het hoogste punt van het plangebied bedraagt  
5 m. 

Vichte

Anzegem

Vichte
steenw

eg

Schaagstraat

Razenheedstraat

Die
pgr

ond
stra

at

0 50 10025 Meters



Gemeente Anzegem, RUP 19-2 Douterloigne Leiedal, december 201310

Anzegem

Vichte

Deerlijk

Waregem
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Douterloigne
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Schelde

Het plangebied omvat het noordelijk deel van het bedrijf. 
Dit deel is een werkruimte, zonder onthaalfunctie. In twee naast elkaar liggende 
hallen worden betonstenen gemaakt. De open ruimte eromheen wordt gebruikt 
voor de opslag van afgewerkte producten. 

Ten aanzien van de omgevende open ruimte zorgt een rij hoogstammige bomen in 
combinatie met struikgewas voor een landschappelijke inkleding. Recent werd een 
regularisatie afgeleverd voor het verharden van deze opslagruimte.

De Vichtesteenweg is een lokale verbindingsweg. Een dicht groenscherm ontneemt 
het bedrijf uit het straatbeeld. Een enkele woning langs de Vichtesteenweg is 
omringd door het bedrijf. 

fi guur 07: Voornaamste verkeersstromen 
vanuit het bedrijf 

De werknemers komen per fi ets of met de 
wagen. De enkele wagens worden geparkeerd 
op de daartoe voorziene parkeerplaatsen aan de 
overkant van de Vichtesteenweg.

De aanvoer van grondstoffen gebeurt met 
bulkwagens:
• gesloten citernes van 30 ton voor cement en 

orcem,
• open bulkwagens van ca 28 ton voor 

steenslag, argex en zand

De afgewerkte producten worden door de klanten 
en transporteurs afgehaald met opleggers en 
vrachtwagens.

Voor de aan- en afvoer van grondstoffen, 
afgewerkte producten, slib en ijzerbriketten zijn 
er ongeveer 30 bewegingen per dag over het 
ganse jaar. Het grootste aandeel is aanvoer van 
grondstoffen. 
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2.2  Sfeerbeelden

Een beperkt deel van het bedrijfsperceel langs de Vichtesteenweg is niet 
afgebakend door een groenscherm. Deze opening laat bedrijfsverkeer toe om 
veilig de weg te kruisen.  

Het zuidelijk gedeelte van het bedrijf, aan de andere zijde van de Vichtesteenweg, 
is in gebruik voor productie en opslag van betongewelven. Op korte termijn 
wenst het bedrijf eenzelfde transportband te installeren ter vervanging van het 
bestaande hellend vlak. 

Voor de opslag van betongewelven wordt in gangen gewerkt waarbij de afmetingen 
van de gewelven en de manoeuvreerruimte van vrachtwagens maatgevend zijn.

Ten aanzien van de westelijk gelegen landelijke weg zorgt een massieve, 
wintervaste haag er voor dat het terrein verstopt zit. De haag is onderbroken op 
een deel van de perceelsgrens. 

Orde en netheid zijn kenmerkend voor de volledige bedrijfssite. Op het zuidelijk deel van het bedrijf is een personeelsruimte aanwezig waar lunch 
kan genomen worden, en waar EHBO kan verstrekt worden. 

Zicht op het hellende vlak dat momenteel wordt gebruikt door vrachtwagens om 
de betoncentrale te bevoorraden van grondstoffen. Naast de bedrijfsactiviteiten 
loopt een landelijke weg, dat deel uit maakt van het kadastrale perceel van het 
bedrijf. Het bedrijf is afgebakend door draadafsluiting. De andere zijde van de weg 
wordt begrensd door een haag. 

De receptie en kantoren zijn gevestigd in een kantoor langs de Vichtesteenweg, 
aan de zuidelijke kant van het plangebied. De typologie van het kantoor is  
harmonisch met de woonomgeving. 

Ook het zuidelijke deel van het bedrijf is door groenaanplantingen voldoende 
afgeschermd van de omgeving. 
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2.3  Beschrijving van de bestaande bedrijfssite 

Het bedrijf is reeds sinds vóór 1965 aanwezig op deze locatie. De eerste basis 
milieuvergunning voor betonproductie werd verstrekt aan het zuidelijk deel van dit 
bedrijventerrein. Het noordelijk gedeelte (plangebied van dit RUP) verkreeg in 1986 een 
basisvergunning voor een betonblokkenfabriek.

De activiteiten op de site omvatten eind de jaren ‘80: aanvoer van grondstoffen, 
opslag van grondstoffen in silo’s en in open lucht, 4 productielijnen voor de fabricage 
van welfsels en prefab vloeren, 2 productielijnen voor de fabricage van betonstenen, 
opslag van afgewerkte producten, afvoer van afgewerkte producten, uitbaten van 
een stortbetoncentrale, een semi-mobiele centrale voor gestabiliseerd zand, handel 
in allerlei bouwmaterialen en een eigen wagenpark met vrachtwagens, betonmixer, 
trekkers en opleggers. Er waren relatief veel klachten vanuit omwonenden met 
betrekking tot lawaai- en stofhinder. 

Sinds de modernisering van het bedrijf begin de jaren 90 en het verschijnen van 
Vlarem is het bedrijf grondig aangepakt betreffende de milieuprestaties. Het bedrijf 
ondertekende meerdere malen het MilieuCharter met de bedoeling zichzelf te dwingen 
beter te doen. Het plaatsen van de geluidscabine op de gewelvenafdeling is hiervan een 
bewijs. Verouderde en niet- geisoleerde gebouwen hebben plaats geruimd voor nieuwe 
geluidsisolerende gebouwen. De aard van activiteiten is bovendien terug herleid tot de 
essentie: maken van betonelementen.

In 2002 werd het bedrijf overgenomen door huidig zaakvoerder, binnen de multinational 
CRH. Deze vestiging is één van de drie vestigingen van het bedrijf. De andere 
vestigingen zijn gelegen in Doornik en in Beerse.

De totale productiecapaciteit is van 3.000 ton à 4.000 ton teruggebracht tot 500 à 
1.000 ton, afhankelijk van het gefabriceerde product. 

De recente inspanningen op milieutechnisch vlak zorgen ervoor dat de impact van 
het bedrijf op de omliggende woonomgeving zo beperkt mogelijk zijn. Ook dankzij 
een goede communicatie en overleg zijn er geen noemenswaardige klachten door de 
buurtbewoners. 

Hierna wordt dieper ingegaan op de interne organisatie van de bedrijfsactiviteiten. 
(nummering: zie naaststaande fi guur).

Op het noordelijk deel van het bedrijf wordt sinds 1995 geen stortbeton meer gemaakt. 
Ook de semi-mobile centrale voor gestabiliseerd zand is stopgezet. De handel in 
bouwmaterialen die niet uit eigen productie komen is stopgezet. 
Er zijn twee productiehallen (1), telkens met één productiemachine in geluidsisolerende 
boxen. De grondstoffen worden aangeleverd via een hellend vlak (3) naar de 
buitensilo’s (2). Op het noordelijke bedrijfsdeel worden betonblokken en straatstenen 
gemaakt.
De bestaande loods (4) is in gebruik als garage voor heftrucks en opslagplaats voor 
moules. Het wagenpark is ook sterk ingekrompen. Het bedrijf beschikt nu nog over één 
trekker en een aantal opleggers.  
Op het terrein zijn twee garageboxen voor auto’s aanwezig (5). Verder is er nog een 
leegstaand gebouwtje (6) aanwezig in een dichtbegroeid bosje. 
Het gebouwtje (7) is een elektriciteitscabine van algemeen belang. 

Op het noordelijk deel worden blokken en klinkers gestockeerd in de buitenruimte. Het 
overgrote deel van de buitenruimte is verhard. Ten aanzien van de terreinen in gebruik 
als landbouwgrond, ten oosten van het bedrijf, is recent een ondergronds afvoersysteem 
voor hemelwater gerealiseerd om wateroverlast bij buren te voorkomen. 

Het kantoor van het bedrijf (8) ligt aan de zuidelijke zijde van het bedrijf. Voor de 
kantoren is een bezoekersparking aanwezig. 
In de omgeving van het kantoor is een kantine-EHBO lokaal (9) voor de werknemers. 
In de loods (10) worden welfsels met lichte beschadigingen verkleind om bruikbare 
delen te scheiden. 
Loods (11) wordt gebruikt als opslagplaats voor wisselstukken van de machines, 
heftrucks, constructieonderdelen die horen bij de afgewerkte welfsels. 
De welfsels worden gemaakt in een geluidsisolerende ruimte binnen in loods (12). In 
loods (13) wordt ijzerdraad verwerkt tot wapeningsnetten. 
De buitenruimte van het zuidelijk bedrijfsdeel wordt gebruikt voor opslag van gewelven.

Op het zuidelijke bedrijfsdeel is geen buitenstockage van grondstoffen aanwezig. Alles 
wordt rechtstreeks in silo’s aangevoerd.
 
Op het noordelijke bedrijfsdeel worden grondstoffen in buitensilo’s aangevoerd en is een 
bufferstock voorzien. Deze bufferstock wordt afgebouwd en zal uiteindelijk alleen nog 
nodig zijn voor zwaardere steenslag. Stofhinder is zeer beperkt gezien enkel vochtige 
materialen worden gestockeerd, op een maximale stapelhoogte van 4 m.

Voor de overname van het bedrijf reden gemiddeld 14 à 20 vrachtwagens per uur 
het bedrijf op en ongeveer evenveel vrachtwagens vertrokken weer. Een nieuwe 
verkeerstelling in 2000 geeft aan dat het aantal vrachtwagens op de weg die 
gerelateerd zijn aan het bedrijf Douterloigne drastisch is verminderd (6 vrachtwagens in 
totaal op één teluur). 

Voor het perceel 1 AFD, Sectie A - nr 245D, gelegen binnen het plangebied, werden 
volgende stedenbouwkundige (bouw)vergunningen afgeleverd:
• CBS 05/07/1985: bouwvergunning voor de uitbreiding en bouwen van een 

bedrijfsgebouw voor de fabricage van betonproducten
• CBS 10/08/1988: bouwvergunning tot het saneren van bedrijfsgebouwen (slopen 

bestaande + oprichten nieuwe loods + regularisatie inplanting)
• CBS 14/01/1992: bouwvergunning voor het slopen van toonzaal en gebouwen 

dienstig als stapelruimte

Voor de percelen 1 AFD, Sectie A - nrs 224A, 225, gelegen binnen het plangebied 
werd een stedenbouwbouwkundige vergunning gegeven voor: 
• CBS 03/05/2012: regularisatie geplaatste asfaltverharding + bijhorend 

afwateringssysteem
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fi guur 08: De bedrijfsorganisatie 
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Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

Geen

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Geen

Buurtwegen Geen

Waterlopen (categorisering) Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Geen

HAG Het plangebied is opgenomen in de herbevestigde 
agrarische gebieden

Gemeentelijke 
verordeningen

Geen

Andere Geen

3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere 
wijzigingen) deelt het plangebied grotendeels onder in:
• Agrarisch gebied met landschappelijk waardevol 

karakter
perceel 224A - opp. 6.560 m²
perceel 225 - opp. 7.830 m²

• Woongebied met landelijk karakter
perceel 245D - opp. 29.842 m²

Het zuidelijk gelegen bedrijfsdeel is volgens het 
gewestplan bestemd voor milieubelastende industrie

BPA, RUP Geen 
Goedgekeurde, niet 
vervallen verkavelingen

Geen

Milieuvergunningen Het bedrijf beschikt over de nodige vergunningen:
Bedrijf - Vichtesteenweg nr. 136 (plangebied):
• 27/03/1986: exploitatie van betonblokkenfabriek: 

vergunning voor 30 jaar
• 06/07/1989: uitbreiding met een tweede 

fabrikagelijn: tot 2016
• 26/11/1992: uitbreiding van betonblokkenfabriek: 1 

jaar op proef
• 19/04/2010 tot 14/07/2010 

17/06/2010 tot 14/10/2010
tijdelijke vergunningen voor het exploiteren van een 
tijdelijke inrichting klasse 1 voor de opslag van fys.-
chemische behandeling van slib

• 10/05/2012: verder exploiteren, wijzigen en 
uitbreiden v.e. betonverwerkend bedrijf tot 
23/09/2030 (herziening milieuvergunning)

Bedrijf - Vichtesteenweg nr. 159:
• 23/03/1995: veranderen v.e. inrichting tot 2013
• 16/03/1995: exploitatie betongewelvenfabriek tot 

2013
• 18/09/1997: veranderen v.e. inrichting tot 2013
• 17/12/1998: veranderen v.e. inrichting tot 2013
• 17/12/1998: vernietiging vergunning van 1996 in 

beroep
• 08/04/1999: veranderen v.e. inrichting: 2 jaar op 

proef
• 14/10/1999: vergunning op proef voor 1 jaar
• 21/09/2000: defi nitieve toestemming voor eerdere 

toestemming op proef tot 08/04/2013
• 14/12/2000: veranderen v.e. inrichting tot  

08/04/2013
• 12/01/2006: veranderen v.e. inrichting tot  

08/04/2013
• 20/06/2002: veranderen v.e. inrichting tot  

08/04/2013
• 30/08/2012: veranderen v.e. inrichting tot  

30/08/2013
• 23/09/2010: verder exploiteren en veranderen 

v.e. inrichting (milieuvergunning klasse 1) tot 
23/09/2030
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schaal: 1:1.000
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4 .   P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het grondgebied van de gemeente Anzegem behoort niet tot een stedelijk gebied, wel 
tot het buitengebied.

In het RSV is de gemeente Anzegem geselecteerd als een ‘specifi ek economisch 
knooppunt’. 
Het RSV stelt de volgende beleidsmatige doelstellingen voorop ten aanzien van de 
gebieden voor economische activiteiten:
• Het bundelen van economische activiteiten in economische knooppunten
• Het ondersteunen van de economische sterkte van iedere subregio
• Het ruimtelijk beleid ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid

4.2  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Het PRS-WVl situeert de gemeente Anzegem in de interfl uviumruimte, dit is het grote 
open-ruimtegebied in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen tussen de Leie en de 
Schelde.
De beleidsdoelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:
 De openheid van het golvend landschap versterken, waarbij de landbouw een 

primordiale rol kan spelen
 Een landschappelijk waardevolle Scheldevallei voor ‘zachte’ functies ondersteunen: 

natuur, toerisme-recreatie en landbouw 
 Het kanaal Bossuit-Kortrijk natuurlijk en toeristisch-recreatief uitbouwen

Anzegem is geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp en Vichte als 
bedrijfsondersteunend hoofddorp. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen selecteerde de overige dorpskernen (Ingooigem, Tiegem, Kaster, 
Gijzelbrechtegem en Heirweg) NIET als hoofddorp of een woonkern. 
De ruimtelijke ontwikkelingen voor deze overige dorpskernen worden aangegeven in 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, maar de non-selectie van deze dorpskernen 
houdt in dat ze geen takenpakket van een hoofddorp of woonkern kunnen toebedeeld 
krijgen. 

De beleidsdoelstellingen voor bedrijvigheid op provinciaal niveau worden als volgt 
gedefi nieerd:
 De bestaande ruimtelijk-economische structuur versterken en optimaliseren
 De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en 

clustervorming te ondersteunen
 Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren

Op het grondgebied van Anzegem selecteerde het PRS-WVl volgende wegen als 
secundaire weg II:
 De N382, van de A14 (E17) oprit 5 tot de N36 (Kaster)
 De N36, van de N382 (Kaster) tot de N8 (Kerkhove)

In tegenstelling tot de secundaire wegen I vervullen deze wegen hoofdzakelijk een 
verzamelende en ontsluitende functie voor de verschillende vervoersmodi op lokaal en 
bovenlokaal niveau. Ze zijn slechts in tweede instantie verbindend.

Momenteel werkt de provincie aan een RUP voor de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Waregem. Een deel van Anzegem wordt mee opgenomen 
binnen de afbakeningslijn. Het PRUP in opmaak stelt voor om bijkomende regionale 
bedrijvigheid ondermeer te voorzien aansluitend op het bestaande bedrijventerrein, op 
de site ‘Ter Schagen’. Dit gebied is gelegen op minder dan een kilometer ten noorden 
van het plangebied van Douterloigne. 

4.3  Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

GRS, RD pg. 25-26: 
Streven naar een optimale ontsluiting van verkeersgenererende economische 
activiteiten
De verschillende bedrijventerreinen en bedrijvigheid genereren heel wat vrachtwagen- 
en autoverkeer. Deze vervoersstromen moeten via de N382 en N36 optimaal ontsloten 
worden op een bovenlokaal niveau naar de E17. Er dient ook bijzondere aandacht uit te 
gaan naar de directe erftoegang en ontsluiting van de verschillende bedrijventerreinen 
en van het kleinhandelskoopcentrum Molecule. Ook de erftoegang tot de bestaande 
bedrijvigheid langsheen de Heirbaan-Vichtesteenweg en de Grote Leiestraat moet 
bijzondere aandacht verkrijgen op vlak van verkeersveiligheid.
Landelijke wegen ten dienste van de open-ruimtefuncties
Het sluipverkeer langs landelijke wegen moet geweerd worden. Deze landelijke wegen 
moeten hoofdzakelijk ten dienste staan van de ‘zachte’ open-ruimtefuncties: landbouw 
én recreatie (voetgangers en fi etsers).

GRS, RD pg. 29: 
Lokale weg categorie 1: lokale verbindingsweg (Vichtesteenweg)
- De hoofdfunctie van de weg is verbinden op lokaal en interlokaal niveau (de 

gemeente zelf en direct omliggende gemeenten). Deze lokale verbindingswegen 
verbinden 2 of meerdere dorpskernen of (deel)gemeenten met elkaar. 

- Deze weg heeft geen verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau, wel eventueel een 
aanvullende verzamelende functie op bovenlokaal niveau. 

- Ontsluiten of toegang geven moet niet worden afgebouwd of gescheiden.
- De kwaliteit van doorstroming is ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Binnen 

de dorpskernen moet een doortochtenbeleid worden gevoerd. 

Lokale weg categorie 2: lokale gebiedsontsluitingsweg (Schaagstraat)
- De hoofdfunctie van de weg is ontsluiten (verzamelen) op lokaal en interlokaal 

niveau. De weg heeft slechts in beperkte mate een verbindende functie op lokaal 
niveau. De ontsluitingsfunctie van een bepaald lokaal gebied primeert op deze weg. 

- De ontsluitingsfunctie omvat het verzamelen van het uitgaand verkeer naar een 
weg van hogere orde en de verdeling van het ingaand verkeer in een bepaald lokaal 
gebied. 

- Toegang geven tot percelen is een belangrijke aanvullende functie op lokaal niveau.
- De weg ontsluit een lokaal gebied (bijvoorbeeld dorpskern, buurt, wijk, 

bedrijventerrein of dienstenzone) naar een weg van hogere categorie. Het lokaal 
gebied kan verschillende schaalniveaus en functies (bestemmingen) bevatten, 
wat structuurbepalend zal zijn voor de profi lering en de wegcode. Bijvoorbeeld 
een gebiedsontsluitingsweg doorheen een bedrijventerrein zal van totaal andere 
aard zijn dan een gebiedsontsluitingsweg doorheen een woonwijk óf een landelijke 
gebiedsontsluitingsweg.

GRS, RD pg. 35-36: 
Het GRS stelt als suggestie een zoekzone voor regionale bedrijvigheid voor aan de 
provincie; m.n. ‘Ter Schagen’. 

Op de fi guur van de ‘gewenste ruimtelijke economische structuur: bedrijvigheid en 
kleinhandel’ is de site van het bedrijf Douterloigne aangegeven als een geïsoleerd 
bedrijf. 

GRS, RD pg. 66: 
Bedrijvigheid met groenbuffer
In het deelgebied Heirweg zijn er ook een aantal industriële activiteiten gevestigd. Bij 
deze bedrijvigheid moet er voldoende aandacht uitgaan naar een optimale ontsluiting en 
voldoende parkeervoorzieningen én moeten er groenbuffers worden voorzien voor een 
goede integratie met de woonomgeving en/of het landschap.
De industriezone voor de bestaande weverij geënt op de Stientjesstraat (ten zuiden van 
de Krommebeek) moet volstaan voor de ontwikkeling van deze bedrijvigheid. 
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fi guur 13: GRS
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fi guur 14: GRS

Op de hoek van de Stientjesstraat en de Vichtesteenweg en ten noorden van 
de Vichtesteenweg situeert zich een betonverwerkend bedrijf. Gezien het feit 
dat dit bedrijf duidelijk het lokale niveau overstijgt, behoort het aangeven van 
ontwikkelingsmogelijkheden tot de bevoegdheid van de provincie West-Vlaanderen. 

In functie van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wenst de gemeente Anzegem aan 
de provincie West-Vlaanderen volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven te 
suggereren:  
• De bestaande industriezone ten zuiden van de Vichtesteenweg kan behouden 

blijven. 
• De bedrijfssite ten noorden van de Vichtesteenweg, dat volgens het gewestplan 

deels gelegen is in landelijk woongebied, deels in landschappelijk waardevol gebied, 
kan behouden blijven door een oplossing te bieden voor de zonevreemdheid.  

• Aansluitend bij de bedrijfssite ten noorden van de Vichtesteenweg kunnen 
bijkomende ontwikkelingsperspectieven geboden worden, waarbij het specifi eke 
beleidskader voor zonevreemde bedrijven als toetsingskader dient te worden 
gehanteerd.

Bij het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten op de site ten noorden van de 
Vichtesteenweg dient een grondige afweging te gebeuren naar nieuwe mogelijke 
activiteiten: 
- De vestiging van nieuwe K.M.O.’s of ambachtelijke bedrijven. Een dergelijk 

project dient ook als een suggestie t.a.v. de provincie West-Vlaanderen te worden 
beschouwd. 

- Of de reconversie naar een nieuw ‘centrumgebied’ met hoofdzakelijk 
woonprojecten. Een dergelijk project kan op gemeentelijk niveau worden 
uitgewerkt.

Uit informeel overleg op 30 maart 2009 heeft de provincie kenbaar gemaakt geen 
bezwaar te hebben tegen het gemeentelijk initiatief voor de opmaak van een RUP voor 
het bedrijf, voorzover het RUP louter gericht is op de bestendiging van de bestaande 
bedrijfsactiviteiten.
In het kader van dit RUP wordt enkel een planologische bestendiging voorzien voor de 
bestaande bedrijvigheid ten noorden van de Vichtesteenweg. Het RUP Douterloigne 
voorziet geen uitbreiding. 
Een toetsing aan het specifi ek beleidskader voor zonevreemde bedrijven is derhalve niet 
aan de orde. 

In het RUP wordt geen nabestemming voorzien. Het is aangewezen om op het moment 
dat, en àls de bedrijfsactiviteiten zouden worden stopgezet, een evaluatie van de 
mogelijkheden wordt uitgewerkt rekening houdende met de behoeften en de context 
van dat moment.
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5 .   P l a n n i n g s o p t i e s

5.1  Huidige ruimte-vraag

Douterloigne NV produceert reeds lang betonproducten op deze locatie. Binnen de 
Groep CRH wil het bedrijf deze site ook in de toekomst verder exploiteren en laten 
groeien als productie-eenheid van betonproducten. Daarom wil Douterloigne NV de 
mogelijkheid vrijwaren om hun productiegamma en bijgevolg ook het productie-
apparaat en stockagecapaciteit aan te passen aan de toekomstige noden aan de markt 
waarin het bedrijf opereert, nl. deze van cementgebonden bouwmaterialen. De globale 
aard van de activiteiten wordt dus behouden, met een zekere fl exibiliteit om evoluties in 
de bedrijvigheid mogelijk te maken of om andere gelijkaardige bedrijfsactiviteiten op de 
site mogelijk te maken.

Het bedrijf heeft geen behoefte aan uitbreiding t.o.v. de gronden die ze momenteel 
gebruiken. Wel wenst het bedrijf de achterliggende percelen 224A en 225 binnen het 
plangebied te bestendigen als ‘zone voor bedrijvigheid’. Hierdoor wordt de recent 
verkregen regularisatie voor de asfaltverharding ook planologisch vertaald in het RUP. 

Op korte termijn zal de betoncentrale worden vervangen door een nieuwe centrale, 
waarbij de vrachtwagens niet langer de centrale bevoorraden via een hellend vlak, 
maar waarbij er wordt gewerkt met een overkapte transportband (zie plan hieronder). 
De installatie zelf wordt ook vervangen en zal worden ingepakt in een gebouw dat ruim 
genoeg is om de machines op een veilige en vlotte manier te onderhouden. Het gebouw 
zal worden opgetrokken in sandwichpanelen, wat voldoende garanties biedt voor geluid- 
en stofdemping. Dezelfde bouwhoogte van de oorspronkelijke centrale, namelijk 15m, 
wordt aangehouden. 

De bedrijfsleider wenst op lange termijn de bestaande productiebebouwing op de 
site te vernieuwen/te herschikken/uit te breiden in functie van milieunormen en in 
functie van maatverhoudingen van nieuwe productiemachines, voor zover het globale 
onbebouwd karakter van de site behouden blijft. Naargelang de wereldmarkt, zal de 
productielijn worden aangepast en uitgebreid, op basis van de fi guren hiernaast. Het 
verordende plan moet voldoende uitbreidingsmogelijkheden bieden om de verschillende 
productievragen mogelijk te maken. Deze nieuwe productiehallen vragen een hoogte 
van 10 m. Ze dienen compact en tegenaan de bestaande bedrijfsgebouwen worden 
opgetrokken.

Daarnaast wil het bedrijf ook ruimte voorzien voor de eigen werknemers: een sanitaire 
ruimte, EHBO, een kantine, ... De huidige beschikbare ruimte voldoet niet aan de 
behoefte. 

De bestaande loods op de perceelsgrens werd recent volledig herschikt om het rollend 
materiaal (de bulldozer, de tractor, heftrucks, ... ) op een vlotte manier te stationeren. 
Hier worden ook de gietvormen voor de verschillende betonproducten droog opgeslaan. 
Gezien het gebouw nog in goede conditie is, heeft het bedrijf deze constructie geïnte-
greerd in hun toekomstplannen en hun intern circulatieplan, waarbij de circulatieruimte 
rondom het productiegebouw ten allen tijde moet worden behouden.

Investeringen in nieuwe gebouwen, productiemachines en opslagcapaciteit 
zijn dus noodzakelijk om de goede werking van het bedrijf te behouden en 
toekomstperspectieven te garanderen. Bij elke investering zal rekening worden 
gehouden met het inperken van de hinder naar de buren (stof, geluid, ...) en zal er ook 
rekening worden gehouden met nieuwe technieken voor het beheersen en (her)bruiken 
van (afval)water. 

 
5.2  Stedenbouwkundige randvoorwaarden

De hinder tengevolge van bedrijfsactiviteiten moet minimaal gehouden worden: 
• Bebouwing moet verenigbaar zijn met de woonomgeving inzake bouwhoogte en 

schaal. Hierbij dienen de nieuwe gebouwen zo compact mogelijk aan te sluiten bij 
de bestaande constructies.

• Het terrein moet visueel afgeschermd worden ten aanzien van de woonomgeving 
alsook ten aanzien van de open ruimte door een voldoende hoog en voldoende dicht 
groenscherm. 

• De aard van de bedrijfsactiviteiten mogen geen lawaaihinder veroorzaken. De 
richtwaarden voor het omgevingsgeluid in een woongebied nabij industriegebied 
worden als doelstelling beschouwd (volgens Vlarem-wetgeving). Indien nodig 
moeten voor de bestaande activiteiten geluidsdempende maatregelen worden 
genomen. 

• De aard van de bedrijfsactiviteiten mogen geen stofhinder veroorzaken. Indien 
nodig moeten voor de bestaande activiteiten maatregelen worden genomen om de 
stofhinder op te lossen.

 

5.3  Visie en ruimtelijke concepten

Het behoud van de bedrijfsactiviteiten op deze site staat voorop. Met de opmaak van 
dit RUP wordt gestreefd naar een win-win situatie, waarbij zowel het bedrijf als de 
omwonenden baat hebben bij de realisatie van het RUP.  De meerwaarde voor het 
bedrijf heeft betrekking op rechtszekerheid voor het behoud van de bedrijfsactiviteiten 
en de meerwaarde van de grond door de bestemmingswijziging. Bovendien wordt 
een juridisch kader aangeboden om vergunningen te kunnen goedkeuren, zowel op 
stedenbouwkundig als op milieutechnisch vlak. 

De meerwaarde voor de omwonenden moet erin bestaan dat gezorgd wordt voor een 
betere landschappelijke integratie van het terrein, een betere harmonie tussen de 
bedrijfsgebouwen en de woonomgeving, minder lawaaihinder en minder stof. 

Rekening houdende met de stedenbouwkundige randvoorwaarden worden volgende 
ruimtelijke conceptelementen voor de site voorgesteld: 
• Een dicht groenscherm tussen het bedrijf en de aanpalende woonomgeving;
• Een vervollediging van het groenscherm langs het open landschap;
• Een mogelijkheid om de ingesloten woning langs de Vichtesteenweg mee te 

integreren in het bedrijfsperceel;
• Mogelijkheden om op een compacte manier bijkomende bebouwing te voorzien, 

aansluitend bij de bestaande productiehal en op voldoende afstand van de 
perceelsgrenzen;

• Behoud van het in essentie onbebouwde karakter van het achterliggende deel van 
de bedrijfssite.

15
m

15
m

hoogte van de bestaande betoncentrale

huidige toestand: de betoncentrale wordt bevoorraad via een hellend vlak, 

waarop vrachtwagens op en aanrijden.
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schaal: 1:1.000

optie 1
uitbreiding blokkeninstallatie

optie 2  
verwijderen van de 2e productielijn en nieuw 
te plaatsen productielijn voor voorgespannen 
gewelven. Een moderne installatie voor 
voorgespannen gewelven vraagt een gebouw van 
ongeveer 130m lang. 

optie 3  
verwijderen van de 2e productielijn en nieuw te 
plaatsen productielijn voor gewapende gewelven

optie 2  
combinatie van optie 1 en optie 3

Deze vier opties worden niet letterlijk in het 
verordenend plan vertaald, maar zullen worden 
uitgewerkt in een ruimtelijk aanvaardbaar plan, 
dat ook voldoende uitbreidingsmogelijkheden biedt 
aan het plan.

fi guur 15: Gewenste uitbreiding

optie 1 optie 2

optie 3 optie 4



Gemeente Anzegem, RUP 19-2 Douterloigne Leiedal, december 201320

15m

bouwzone < 15m

bouw
zone < 10m

bouwzone 

< 10m

10m

10m

10m

groene buffering 

mogelijkheid voor behoud van de bestaande loods

Legende

bouwzone voor productiehallen/buitensilo’s

Bebouwing: 
Alle nieuwe bebouwing wordt voorzien binnen het woongebied met landelijk 
karakter (volgens het gewestplan), op minimum 15 m van de perceelsgrens. 
Er worden twee bouwzones aangeduid:
• Er worden mogelijkheden voorzien voor bijkomende productiehallen/buitensilo’s 

aansluitend op de bestaande bebouwing. De uitbreiding laat ruime mogelijkheden 
voor een gedifferentieerde groei van het bedrijf toe.

• De woning die ingesloten wordt door het bedrijf langs de Vichtesteenweg kan 
behouden blijven als woning, maar kan bij verkoop worden opgenomen binnen de 
bedrijfssite van Douterloigne. 

• De bestaande bebouwing op de perceelsgrenzen van de woonkavels kunnen 
behouden blijven. Productie is in deze gebouwen uitgesloten. Bij afbraak van 
de bestaande constructies kunnen nieuwe vergelijkbare loodsen enkel nog 
worden opgetrokken binnen de tweede bouwzone. In deze zone is louter 
stockageruimte/garage toegelaten. Ook een dienstgebouw (sanitair, kantine, ...) 
kan hier worden gebouwd. 

• Overige plaatsen op het terrein worden vrij gehouden van bebouwing. 

Landschappelijke inkleding: 
• Een uitbreiding van het bestaand bosje, als landschappelijke afwerking ten aanzien 

van de nieuwe verkaveling in de Schaagstraat.
• De aanleg van een groenscherm als landschappelijke afwerking ten aanzien van 

de bestaande woningen in de Schaagstraat. Dit groenscherm kan gedeeltelijk pas 
aangelegd worden na verwijdering van de bestaande loodsen. 

• Bijkomende buffering van de woningen in de Schaagstraat en in de Vichtesteenweg. 
• Een breed groenscherm langs de Razenheedstraat en de Diepgrondstraat, waarin de 

bestaande bomenrijen worden geïntegreerd.

Afwatering:
Het hemelwater moet worden afgekoppeld van het rioleringstelsel en moet vervolgens 
volgens het concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ op eigen terrein worden verwerkt. 
Prioriteit moet uitgaan naar herbruik, en vervolgens naar infi ltratie boven buffering 
met vertraagde afvoer. Binnen de overdrukzone voor afwatering dient het bedrijf de 
nodige maatregelen te nemen voor een voldoende infi ltratie (prioritair)/waterbuffering 
(secundair) met aansluiting op het grachtenstelsel.

fi guur 16: Clustering van bebouwing op het zuidelijk deel van het plangebied fi guur 17: Afwerking van de landschappelijke buffer + afwatering

mogelijkheid voor behoud van de bestaande woning

bouwzone voor stockageruimte, garage

zone voor stapelen in open lucht en infi ltratie/afwatering
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fi guur 18: Synthese 5.4  Inrichtingsplan

Dit inrichtingsplan wordt louter opgemaakt als suggestie. Op basis van dit 
inrichtingsplan zal geoordeeld worden welke ruimtelijke ingrepen essentieel zijn en een 
vertaling behoeven in het verordenend plan. 

Het inrichtingsplan stelt volgende ingrepen voor: 
• Clustering van bebouwing op het zuidelijk deel van het plangebied 
• Afwerking van de landschappelijke buffer + afwatering

Wat te vertalen in verordenend plan en voorschriften: 

• Plangebied bestemmen als zone voor bedrijvigheid, met beperkingen inzake 
ruimtelijke draagkracht, geldende milieunormen specifi ek m.b.t. afwatering.

• Aanduiden van twee bouwzones voor verschillende functies binnen de 
bedrijfsvoering: productie, stockage en garage.

• Bouwhoogten beperken, rekening houdend met de woonomgeving waarbij centraal 
in het plangebied hogere bouwhoogten mogelijk blijven.

• Mogelijkheden voor kleinschalige constructies en nutsvoorzieningen buiten de 
bouwzone.

• Open ruimte beschikbaar als ruimte voor opslag, parkeren, manoeuvreren.
• Een groene buffer rondom het terrein met bouwverbod.
• De mogelijkheid om bestaande bebouwing te behouden in afwijking van de 

zonevoorschriften tenzij herbouw nodig is; functiemogelijkheden beperken tot 
berging, werknemersruimten, stalplaatsen van voertuigen, andere niet lawaaierige 
activiteiten. 

• De ingesloten woning bestemmen als zone voor bedrijvigheid. Mogelijkheden voor 
de woning volgens de bestemming ‘woongebied met landelijk karakter’ volgens het 
gewestplan.  

• Behoud van de bestaande Diepgrondstraat als weg voor traag verkeer.
• Bestendiging van de toegang tot het bedrijf vanuit de Vichtesteenweg.
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6 .   T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g

6.1  Watertoets

Terreinkenmerken

Het plangebied is niet gevoelig voor erosie. Er zijn geen hellingen op het terrein. De 
ondergrond is matig gevoelig aan grondwaterstromingen en is infi ltratiegevoelig. 

Het terrein is niet van nature overstroombaar en kende geen effectieve overstromingen. 
Er lopen geen waterlopen door of langs het plangebied. Het is niet gelegen in een 
winterbed. 

Het terrein sluit aan op en is gedeeltelijk gelegen in een gebied dat reeds berioleerd 
is of binnenkort zal worden voorzien van riolering en aangesloten wordt op een 
zuiveringsstation. 
 

Plankenmerken

Het RUP voorziet in essentie in een bestendiging van de bestaande toestand. Daarbij 
wordt een zone aangeduid dat bebouwbaar is, en andere zones die onbebouwd dienen 
te blijven. 
Gezien het terrein reeds volledig verhard is, wordt niet in bijkomende verharding 
voorzien. 
Integendeel. In het RUP worden bufferstroken voorzien ten aanzien van de omgevende 
bebouwing. Daarbij wordt aangegeven dat zones waarop nu bebouwing voorzien is, op 
termijn onbebouwd dienen te worden om in te richten als bufferzone. 

Conclusie

In alle redelijkheid kan geoordeeld worden dat het plan geen schadelijke invloed zal 
geven op de waterhuishouding in de omgeving van het plangebied. 
Een toepassing van de gewestelijke verordening inzake hemelwater kan eventuele 
effecten ten gevolge van bebouwing opvangen. 

6.2  Buurtwegentoets

In of in de onmiddellijke omgeving rond het plangebied lopen geen buurtwegen. 

6.3  Screening Plan-MER 

Voor het plangebied werd, in kader van de voorgaande RUP-procedure, het onderzoek 
tot milieueffectenrapportage afgerond. 

Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP, rekening houdend 
met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige 
referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing van 
de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi ng te verlenen tot opmaak van een Plan-MER.

De dienst MER heeft op 12/01/2010 formeel beslist dat er geen Plan-MER dient te 
worden opgemaakt.

Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 

werden voor advies gevraagd:
• Bestendige Deputatie West-Vlaanderen – Dienst Ruimtelijke Planning 

St.Andries-Brugge
• Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid – 

Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid – Dienst Hinder en 
Risicobeheer - Brussel

• Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid – 
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid – Dienst Lucht en 
Klimaat - Brussel

• Vlaamse Overheid – Agentschap RO Vlaanderen – Afdeling RO Vlaanderen – 
Brugge

• Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling – Brugge-Assebroek

• Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen – Brugge
• Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Brussel
• Vlaamse Overheid – Agentschap RO Vlaanderen – Afdeling RO West-Vlaanderen 

– Afdeling Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen – Brugge
• Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer - Brussel

• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 12/01/2012,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.

Het voorgaande RUP voor het plangebied van de bedrijfssite werd tijdens de procedure 
stilgelegd na de fase van voorontwerp. 

Gezien de planopties voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf Douterloigne, 
d.m.v. het planologisch attest, concreter zijn geworden en deze passen binnen 
de mogelijkheden van de goedgekeurde screening, werd beslist om geen nieuwe 
screeningsprocedure te doorlopen in kader van dit planproces.

Bij verdere uitwerking van dit RUP werd rekening gehouden met de geformuleerde 
opmerkingen van de VMM en van Duurzame Landbouwontwikkeling.
• VMM: 

In de verordenende voorschriften worden specifi ek in kader van integraal 
waterbeheer een aantal voorschriften opgenomen, zijnde artikels 0.4, 2.1 en 4.1.

• Duurzame Landbouwontwikkeling
zie hoofdstuk 6.4 omtrent de relatie met het herbevestigd agrarisch gebied.



23Gemeente Anzegem, RUP 19-2 DouterloigneLeiedal, december 2013

fi guur 19: Waterhoofdstuk
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Legende

fi guur 20: Waterhoofdstuk
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fi guur 21: Screening Plan-MER
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6.4 Relatie met herbevestigd agrarisch gebied

Het gedeelte van de bedrijfssite dat via het HAG wordt herbevestigd tot agrarisch 
gebied is in dit RUP opgenomen en krijgt de bestemming ‘zone voor stapelen in open 
lucht’, met mogelijkheden voor waterbuffering. 

Met betrekking tot het aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) werd 
een voorwaardelijk gunstig advies door de dienst Duurzame Landbouwontwikkeling 
uitgebracht in kader van de Plan-MER-screening. Ook in kader van het planologisch 
attest werd gevraagd om de inname ervan grondig te motiveren.

De begrenzing van het HAG volgt de bestemmingen van het gewestplan en niet van 
het gebruik van de gronden. De gronden zijn reeds decennia in gebruik door het bedrijf 
als stapelzone. Deze bestemming werd recent juridisch verankerd via een regularisatie 
goedgekeurd door het CBS - beslissing d.d. 03/05/2012 - waarbij de geplaatste 
asfaltverharding en het bijhorend afwateringssysteem kunnen worden behouden. Een 
sanering van deze gronden en een teruggave aan de landbouw is niet langer haalbaar.

De begrenzing van het RUP volgt de eigendomsstructuur van het bedrijf Douterloigne. 
Het perceel is reeds lang niet meer in landbouwgebruik. Met de opmaak van dit RUP 
wordt de gronden met een HAG-zonering mee geïntegreerd in de toekomstvisie voor 
Douterloigne. Immers om, op lange termijn, een vlotte werking van het bedrijf te 
garanderen is een stapelzone noodzakelijk. 

Aangezien de gronden het laagst gelegen zijn, zijn ze tevens geschikt voor het 
opvangen en bufferen van water volgens het principe van ‘hergebruik, infi ltreren, 
bufferen, afvoeren’. Deze maatregel wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij 
ondersteund. Volgend citaat is te lezen in hun advies op het planologisch attest: 
het hemelwater moet maximaal hergebruikt worden, rekening houden met de grote 
potentie bij de betonverwerking. Het overige hemelwater moet maximaal geïnfi ltreerd 
worden en indien dat niet mogelijk is gebufferd en vertraagd afgevoerd zoals 
ook aangegeven in de screeningsnota. ... Het bedrijf ondernam reeds acties voor 
ondergrondse waterbuffering.
Een terug omschakelen naar een landbouwgebruik is dus niet aangewezen gezien het 
perceel geen deel uitmaakt van de agrarische gebruiksruimte. 

Op grond van deze argumentatie kunnen we dus stellen dat de gemeente Anzegem 
het functioneren van de landbouw met dit RUP niet in het gedrang brengt en dus 
in overeenstemming is met de richtlijnen aangaande de herbevestigde agrarische 
gebieden.
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fi guur 22: Screening Plan-MER
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fi guur 23: Planbaten, planschade
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Disclaimer
De kaart planbaten - planschade is het register, zoals 
bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffi ng, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de 
percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffi ng. De 
opname van percelen in dit register houdt dus niet in 
dat sowieso een heffi ng zal worden opgelegd of dat 
een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van 
de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld 
worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over 
de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 
2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. De regeling over de planbatenheffi ng is te 
vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 
kapitaalschade is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende 
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende 
het grond- en pandenbeleid. De regeling over de 
gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 
27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor 
de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 
De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
en van het decreet grond- en pandenbeleid kan 
geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.
be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikerscompensatie kan geraadpleegd 
worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het 
gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt 
de cartografi sche ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. 
Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte 
fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud 
geraadpleegd worden.”
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8 .   O p  t e  h e f f e n  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

Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) wordt opgeheven voor 
onderstaande bestemmingen binnen het plangebied:
• Woongebied met landelijk karakter
• Agrarisch gebied met landschappelijk waardevol karakter

9 .   R u i m t e b a l a n s

Nr Bestemming gewestplan Bestemming RUP Opp (m²)

1 Woongebied met landelijk 
karakter

Zone voor bedrijvigheid 30.874

2 Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied

Zone voor bedrijvigheid 15.143

7 .   P l a n b a t e n ,  p l a n s c h a d e ,  k a p i t a a l -
 s c h a d e ,  g e b r u i k e r s c o m p e n s a t i e

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen 
voor planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag 
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek 
gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komt het gedeelte dat van landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied naar zone voor bedrijvigheid wordt omgezet in aanmerking 
voor planbaten.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komt het gedeelte dat van woongebied met 
landelijk karakter naar zone voor bedrijvigheid wordt omgezet in aanmerking voor 
planschade.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerschade
Gezien er geen actieve landbouw meer aanwezig is in het plangebied is er geen 
kapitaalschade of gebruikerscompensatie. 
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fi guur 24: Verordenend plan
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

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, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, impact op de 
verkeerssituatie, kwalitatief en gepast 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.

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het bundelen, 
stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor aanbrengen van 
buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden nagestreefd door het kwaliteitsvol 
afwerken van gevels, het beperken van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van 
contrasten tussen bebouwing en beplanting.

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 
bestemmingszone. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: straatverlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, hoogspanningsleidingen, 
rioleringen en andere ondergrondse nutsleidingen en constructies, ...

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. 

Bij afbraak van de gebouwen mogen ze niet worden herbouwd.

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 om 
aan de wetgeving terzake te beantwoorden. 

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:
• het hemelwater moet maximaal worden herbruikt, rekening houdend met de grote 

potentie bij de betonverwerking;
• het overige hemelwater moet maximaal worden geïnfi ltreerd en indien dat niet 

mogelijk is gebufferd en vertraagd afgevoerd;
• het hemelwater moet worden afgekoppeld van het rioleringstelsel en moet na 

voldoende buffering worden aangesloten op het grachtenstelsel.

1 0 .  V e r o r d e n e n d  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 
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.



Gemeente Anzegem, RUP 19-2 Douterloigne Leiedal, december 201332

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0.5 parkeren en circulatie
Het bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte, 
stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van het 
bedrijf, het personeel en de bezoekers, zowel voor personenwagens als voor 
bestel- en vrachtwagens.

Er moet een beperkte mobiliteitsstudie worden opgemaakt, waarbij minstens
• wordt weergegeven hoe de parkeerbehoefte wordt opgevangen en 

georganiseerd op het terrein,
• wordt aangegeven hoe de transportbewegingen zullen verlopen op de 

bedrijfssite bij uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. 
Deze studie moet bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden 
gevoegd. Het is een informatief document voor de vergunningsverlenende 
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. 

Er moet worden aangetoond dat er, naast de circulatieruimte op de bedrijfssite 
(noodzakelijk voor alle transportbewegingen), nog voldoende ruimte aanwezig is om het 
parkeren van eigen personeel, bezoekers en bedrijfsvoertuigen op te vangen. De nota 
kan hierbij ruimer worden opgesteld, waarbij de bestaande parkeermogelijkheden op 
de bedrijfssite zuid, aan de overkant van de Vichtesteenweg, als parkeeraanbod wordt 
meegerekend.

0.6 Nabestemming
Bij stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten of bij het verlaten van de 
bedrijfssite dient een planologische evaluatie van het plangebied worden 
opgemaakt, alvorens een nieuwe activiteit kan worden toegestaan.

Nabestemming
Het RUP wordt specifi ek gemaakt om de huidige betonverwerkende activiteiten 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Gezien de grootte van de site, dient bij stopzetting 
van deze bedrijfsactiviteiten, een planologische evaluatie te worden uitgewerkt, waarbij 
een mogelijke nabestemming getoetst wordt op een goede ruimtelijke kwaliteit en 
ordening. 
Een nieuwe bedrijfsactiviteit kan eventueel na planologische evaluatie. Dit betekent dat, 
naargelang de activiteit, bv. bijkomende milieutechnische of ruimtelijk-planologische 
randvoorwaarden, kunnen worden opgelegd. Hierbij dient eveneens te worden onderzocht 
in hoeverre de zone 4 nog langer moet bestendigd worden als onderdeel van de 
bedrijfssite.
Indien geen bedrijfsactiviteit meer wordt voorzien, dan zal een nieuw RUP moeten worden 
opgemaakt dat kadert binnen de ruimere beleidsopties van het GRS Anzegem.

1.        Zone voor bedrijvigheid hoofdcategorie: bedrijvigheid 

1.1 De zone is bestemd voor bedrijvigheid met de volgende hoofdactiviteiten: 
productie, opslag, bewerking en verwerking van grondstoffen met inbegrip 
van delfstoffen.

Het RUP wordt opgemaakt voor de bestendiging van de activiteiten van het bedrijf 
Douterloigne, dat is gespecialiseerd in de aanmaak van betonproducten, zoals 
betonklinkers, welfsels, voorgespannen liggers, ...

1.2 Volgende activiteiten worden niet toegelaten: 
• handel,
• autonome kantoren,
• seveso-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 

Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen worden betrokken 

1.3 Alle voorzieningen, bovengrondse en ondergrondse constructies in functie van 
integraal waterbeheer en de waterhuishouding van het terrein zijn toegelaten.

1.4 De zone waarop geen overdruk is aangegeven dient in essentie onbebouwd te 
blijven. Maximaal 10% van deze zone kan bebouwd worden. Bebouwing moet 
aan volgende voorwaarden voldoen:
• Constructies moeten op minimaal 15 m van de perceelsgrens verwijderd 

zijn;
• De constructies mogen niet hoger dan 4 m en niet groter dan 300 m² per 

constructie zijn;
• Punt- en/of lijnconstructies met een beperkte visuele hinder zoals silo’s, 

portaalkranen, transportbanden of andere technische installaties die 
noodzakelijk zijn voor de productie mogen de maximale bouwhoogte 
overschrijden. Deze installaties dienen zich qua kleur en materiaalgebruik 
te integreren in de omgeving. 

Op de onbebouwde gronden zal de bestaande helling en de productiehal op korte termijn 
worden vervangen door een nieuwe ruimere productiehal, waarbij de grondstoffen via 
een transportband naar de nieuwe betoncentrale worden gebracht. Deze transportband 
moet een hoogteverschil van ongeveer 12 m overbruggen. Gezien dit lijnelement 
ruimtelijk en visueel een beperkte impact heeft op de omgeving wordt een afwijking 
t.o.v. de toegestane hoogte toegelaten. Deze transportband zal functioneel ook beter zijn, 
aangezien vrachtwagens niet langer de helling dienen op te rijden, maar kunnen laden en 
lossen aan de voet van de transportband. 

Er dient vermeden te worden dat bij de plaatsing van de nieuwe installatie de silo’s in 
schreeuwerige kleuren worden uitgevoerd. Silo’s in grijstinten integreren zich veel beter in 
het landschap.
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• Indien deze constucties, punt- en/of lijnconstructies worden ingezet 
voor het transport van/stockeren van grondstoffen dienen deze stof- en 
geluidsvrij te worden gemaakt.

Stof- en geluidsvrij maken van constructies, punt- en/of lijnconstructies: hierbij wordt 
ondermeer gedacht aan de overkapping van transportband naar de betoncentrale, 
voorzien van een benevelingsinstallatie aan de voet van de transportband waar 
grondstoffen (zand, cement, granulaten, ...) worden gelost, ... Dit om de hinder voor de 
omwonenden tot een minimum te beperken.

2.        Zone voor buffergroen/groenscherm hoofdcategorie: bedrijvigheid

2.1 De zone is bestemd voor groenscherm met het oog op het bufferen van 
de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende woonfunctie en het 
aanpalende landschap. De breedtes zoals aangegeven op het verordenende 
plan zijn van toepassing. Het is een bouwvrije zone. Onderstaande 
handelingen zijn toegelaten:
• Draadafsluitingen zijn overal toegelaten op de perceelsgrenzen. Waar 

de zone paalt aan een perceel dat bestemd is voor wonen, worden ook 
bakstenen muren toegestaan. De hoogte van de afsluitingen is beperkt 
tot 2 m.

• Waar het groenscherm 10 m of meer bedraagt, kunnen maatregelen 
genomen worden in functie van integraal waterbeheer en de 
waterhuishouding van het terrein. 

• Waar het groenscherm 10 m of meer bedraagt, dient een aarden talud te 
worden aangelegd beplant met groen.

• Het groenscherm mag onderbroken worden ter hoogte van de toegangen 
tot de bedrijfssite of bestaande bedrijfsgebouwen.

In het plan wordt een gedifferentieerde breedte van groenbuffer toegepast. Deze breedte 
wordt bepaald door de aangrenzende functie. T.o.v. woonfuncties wordt een minimale 
breedte opgelegd van 10 m. Naar de open ruimte varieert de breedte tussen de 5 m en 
de 10 m. Het bestaande groene bosje wordt bevestigd en meegenomen in het volledige 
groenscherm rond de bedrijfssite.

De zone wordt dicht beplant met streekeigen struiken en bomen waarbij een 
kwalitatieve inrichting voorop staat.  

Het groenscherm moet worden aangelegd en beplant uiterlijk in het 
plantseizoen dat volgt op het verlenen van de eerste stedenbouwkundige 
vergunning in functie van de optimalisatie en/of de uitbreiding van de 
bedrijfsgebouwen.

Het is aangewezen dat voor de keuze beplanting advies wordt gevraagd aan de milieu-
ambtenaar i.s.m. de milieuraad.

3.        Zone voor voetgangers- en fi etsersverbinding, met doorgang
           voor aangelanden

hoofdcategorie: bedrijvigheid

3.1 De zone is bestemd als publieke voetgangers- en fi etsersdoorgang, met 
doorgang voor aangelanden.  

3.2 De zone mag volledig worden verhard

4.        Zone voor stapelen in open lucht hoofdcategorie: bedrijvigheid

4.2 Deze zone is bestemd voor het stapelen van goederen in open lucht.
De volledige zone mag worden verhard, voor zover de waterhuishouding van 
de omgeving hiermee niet wordt aangetast.

4.3 Maximale stapelhoogte: 4 m.

4.1 Binnen de zone voor stapelen kunnen maatregelen genomen worden in 
functie van integraal waterbeheer en waterhuishouding van het terrein. Zowel 
bovengrondse als ondergrondse constructies zijn hiervoor toegelaten.
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5.        Overdruk: bouwzone voor productiehallen

5.1 Grootschalige bebouwing voor productie mag uitsluitend binnen deze 
overdrukzone worden voorzien. 

Kantoren of andere ondersteunende diensten worden in nevenfunctie en 
beperkt in oppervlakte toegelaten.

5.2 Bouwhoogte zone A: maximaal 15 m. 
De overdrukzone A mag volledig worden bebouwd.

Bouwhoogte zone B: maximaal 12 m. 
De overdrukzone B mag volledig worden bebouwd.

Bouwhoogte zone C: maximaal 10 m.
De totale oppervlakte van de overdrukzone C mag 70% worden bebouwd.

Punt- en/of lijnconstructies zoals silo’s, portaalkranen of andere technische 
installaties mogen de maximale bouwhoogte overschrijden. 

Zowel de gebouwen als de installaties dienen zich qua kleur en 
materiaalgebruik te integreren in de omgeving.

Alle constructies binnen de zone dient stof- en geluidsvrij te worden gebouwd.

Binnen de overdrukzone worden drie bouwzones aangeduid, waarbij de bouwhoogte 
verschillend is:
• Het gebouw van de huidige betoninstallatie bedraagt 15 m. Dezelfde hoogte is 

noodzakelijk om een nieuwe installatie te kunnen plaatsen. Deze bouwhoogte wordt 
toegelaten binnen de bouwzone A. De technische installatie van de betoncentrale 
moet worden omhuld met een stof- en geluidsvrije constructie om zo de hinder voor 
de omwonenden tot een minimum te beperken.  Er wordt gedacht om het gebouw uit 
te voeren in sandwichpanelen.

• De twee bestaande loodsen hebben elk een nokhoogte van ongeveer 12 m. 
Deze loodsen worden opgenomen binnen de bouwzone B en behouden dezelfde 
bouwhoogte.

• Naar de randen toe, dichter bij de straat of de woonpercelen wordt een bouwzone 
aangeduid voor nieuwbouw, dit is de bouwzone C waar een maximale bouwhoogte 
van 10 m wordt toegestaan. 

6.        Overdruk: bouwzone voor stockage/garage

6.1 Bebouwing voor stockage/garage mag binnen deze overdrukzone worden 
voorzien. 

Elke vorm van productie is uitgesloten. 

In deze bebouwing wordt enkel stockage (bv. moules) en garage voor rollend materiaal 
(bulldozer, heftrucks, tracktor) toegelaten.

6.2 De overdrukzone mag volledig worden bebouwd.

Bouwhoogte zone: maximaal 8 m.

7.        Overdruk: toegang voor gemotoriseerd verkeer, fi ets- en
           wandelverkeer - symbool

7.1 De bedrijvigheid mag uitsluitend toegang nemen tot de openbare weg langs 
de perceelsrand waarop symbolisch een toegang is aangeduid.

7.2 Toegangen mogen maximaal 8 m breed zijn ter hoogte van de rooilijn.

8.        Overdruk: behoud van bestaande woning - zone

8.1 Deze overdruk zoneert het bestaande woonperceel gelegen binnen het 
plangebied. 

8.2 Zolang op dit perceel een woonfunctie wordt behouden blijft de bestemming 
‘woongebied met landelijk karakter’ en de erbij horende stedenbouwkundige 
voorschriften die zijn vastgesteld in het gewestplan onverminderd van kracht. 

Dit RUP wenst de algemene gewestplanbestemming ‘woongebied met landelijk karakter’ 
te behouden om juridisch niet alles van de kaart te vegen. 

De bepalingen vastgelegd bij het gewestplan en de omzendbrief 8/7/1997 betreffende 
de inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd 
via omzendbrieven 25/1/2002 en 25/10/2002 blijven gelden, zolang het gewestplan niet 
wordt vervangen door een RUP van een hoger niveau (provincie of gewest).

De onderstaande voorschriften hebben geen impact op de bestaande regelgeving binnen 
het woongebied met landelijk karakter.

#
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8.3 Bij stopzetting van de woonactiviteiten mag de vrijgekomen ruimte niet meer 
in gebruik genomen worden in functie van woongebied met landelijk karakter. 
Op het moment van de stopzetting wordt het perceel geïntegreerd binnen de 
bedrijfssite en gelden de voorschriften van de zone voor bedrijvigheid, zoals 
opgenomen in artikel 2.

Dit RUP wil de woonfunctie een uitdovend karakter geven. De functie ‘bedrijvigheid’ wordt 
erkend als hoofdfunctie binnen het plangebied. 

De nabestemming treedt in na stopzetting van de woonactiviteiten, meest plausibel 
bij verkoop aan het bedrijf Douterloigne. De stopzetting is een feitenkwestie en zal 
op dat moment aangetoond moeten worden. Er wordt ook rekening gehouden met de 
eigendomsstructuur van het perceel.
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