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10. Verordenend grafisch plan en  
verordenende stedenbouwkundige voorschriften

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

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0. Algemene voorschriften

 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 
Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht 
van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, 
kwalitatief openbaar domein, zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de 
landschappelijke context, impact op de verkeerssituatie, kwalitatief 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.
De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de functies 
en de bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

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 over 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, ... 

 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.

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

Dit is voor deze site van groot belang: bestaande gebouwen, verharding, de muur 
naar de Grasstraat, de toegang voor de loskades langs de Grasstraat, ... kunnen 
behouden blijven. 
Slechts bij grondige herinrichting van (een deel van) de site kunnen de bepalingen 
in dit RUP worden gerealiseerd. 

 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, infiltratie 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, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

De principes van integraal waterbeheer kunnen bij een bouwvergunning 
afgedwongen worden. Dit is niet mogelijk bij behoud van bestaande gebouwen. 

 Groenvoorzieningen 
Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd worden dat dit 
groen streekeigen, biodiversiteitsrijk en bijenvriendelijk is.

Voor een duurzaam beheer worden streekeigen planten voorgeschreven. Ook om 
te voorkomen de exoten de streekeigen beplanting kunnen aantasten. 
Omwille van het bijentekort wordt er aangeraden om een bijenvriendelijke 
beplanting te voorzien.
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1. zone voor bedrijvigheid Hoofdcategorie:  bedrijvigheid 

 De zone is bestemd voor bedrijvigheid. 

Volgende soorten bedrijvigheid is niet toegelaten: 
•	 Seveso-inrichtingen, als 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 zijn betrokken’.

•	 Bedrijven die alleen en uitsluitend zijn gericht op kleinhandel en/of autonome 
kantoren.

•	 Activiteiten in de zin van luidruchtige recreatie of horeca (bijvoorbeeld dancing, 
feestzaal, karting, schietstand). 

Er geldt geen beperking in perceelsoppervlakte voor de bedrijvigheid op deze site. 
Andere functies dan bedrijvigheid zijn in hoofdbestemming niet toegelaten: 
recreatie, wonen, handel, horeca, ... 
Volgende activiteiten vallen bijvoorbeeld niet onder ‘bedrijvigheid’: karting, 
dancing, feestzaal, ... 

 Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:
•	 Kantoren, detailhandel en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt en 

gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover 
die activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken.  
Toonzalen blijven beperkt tot maximum 300 m² en 25% van de vloeroppervlakte van 
de bijhorende activiteit.  
De ondergeschikte functies kunnen wel gebundeld worden in één gebouw op de site. 

•	 Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 1.000 m³, 
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. In specifieke gevallen kan onder 
bewakingspersoneel ook de eigenaar, een zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, 
voor zover diens aanwezigheid nuttig of nodig is voor de bewaking en voor de 
veiligheid van het bedrijf.  

Voorbeelden van bedrijven met ondergeschikte activiteiten zijn:
•	 Een autoherstelplaats met een ondergeschikte activiteit van een toonzaal als 

verkooppunt van auto’s
•	 Een productiebedrijf met kantoren voor administratie
•	 Een productiebedrijf met een bedrijfswoning

Kantoren kunnen bijvoorbeeld gebundeld worden in functie van het delen van 
ruimte en efficiënt ruimtegebruik. De kantoorfunctie dient echter steeds een link te 
hebben met de activiteiten op de site.  
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 Naast de bedrijven is de zone ook bestemd voor:
•	 (Openbare) wegeninfrastructuur en aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrond-

se en ondergrondse werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, 
het functioneren of aanpassing van die (openbare) wegeninfrastructuur en aanhorig-
heden. 

•	 Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het functioneren 
van een bedrijventerrein.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, stationeer- en parkeerstroken, 
wegsignalisatie en wegbebakening, verlichting, afwatering, beplantingen, 
voetgangers- of fietsvoorzieningen, plaatsing van zitbanken, muurtjes, 
kunstwerken, straatmeubilair.

Voorbeelden van gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen zijn een 
vrachtwagentankstation, een gemeenschappelijk bedrijfsrestaurant, een bank-/
postloket, een gemeenschappelijke parking.

Brandweereisen en het voorzien van voldoende ruimte voor manoeuvreren blijven 
onverkort van toepassing in deze zone. 

 De bouwhoogte is beperkt tot 12 m hoogte. 
Waar de specifieke overdruk aanwezig is, kan de bebouwing slechts 6 m hoog zijn.  
Waar de overdruk met de ster aanwezig is kan de bouwhoogte over een oppervlakte van 
maximum 1.500 m² tot 16 m hoog zijn. 
Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. 

 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria:
•	 zorgvuldig ruimtegebruik;
•	 een kwaliteitsvolle aanleg van het perceel en afwerking van de gebouwen;
•	 het bouwen in meerdere lagen daar waar de activiteit dit toelaat;
•	 voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren van personen- en 

vrachtwagens op eigen terrein;
•	 maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
•	 impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.
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Iedere economische entiteit is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte, 
stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van het personeel en 
de bezoekers, zowel voor personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens. 
Ondergrondse parkings, parkeergebouwen of parkeerdaken zijn toegelaten.
•	 Voor arbeidsextensieve en bezoekersextensieve bedrijven (bijvoorbeeld opslag, 

groothandel) geldt een minimum van 0,5 parkeerplaatsen per 100 m² bruto- 
vloeroppervlakte. 

•	 Voor activiteiten met een showroom, bezoekerspotentieel geldt een minimum van 1 
parkeerplaats per 100 m² bruto-vloeroppervlakte. 

•	 Voor andere types activiteiten dan hierboven omschreven dient de parkeerbehoefte 
op maat in kaart gebracht te worden. 

Parkeervakken dienen steeds in waterdoorlatende verharding te worden uitgevoerd. 
Waterdoorlatende materialen zijn bijvoorbeeld betongrasdallen met steenslag of 
gras erin; kunststofwapening aangevuld met gras of steenslag, ... 

De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen georganiseerd te worden. 
De opslag in open lucht is slechts beperkt toegelaten onder de volgende voorwaarden:
•	 De opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving schaden. Men 

dient daartoe preventief de passende maatregelen te nemen.
•	 De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende gebouwen en de omgeving.
•	 De opslag mag niet gebeuren aan de voorzijde (zichtbaar vanaf het openbaar domein).
•	 De opslag is maximum 2 m hoog. 

Publiciteit dient maximaal geïntegreerd te zijn in de globale architectuur van de 
inrichtingen en constructies. Dit aspect maakt integraal deel uit van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning.
Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclame en logo’s kunnen als volgt worden 
voorzien: 
•	 1 zuil met gegroepeerde naamaanduidingen per toegang van maximum 1 m breed en 

3 m hoog
•	 Een aanduiding op de voorgevel van het gebouw, niet boven op het gebouw
Lichtreclame is enkel toegelaten aan de zijde van de Oudenaardestraat. 
Bewegende lichtreclame is helemaal niet toegelaten. 

Bij elk van de drie voorziene toegangen kan een zuil met naamaanduidingen 
worden geplaatst. 



gemeente anzegem rup Steverlynck
Leiedal, september  2016

42

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

2. zone voor openbare weg lijninfrastructuur 

Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die openbare 
wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke 
inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-
gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van de 
openbare weg, die is aangepast aan de functie en categorisering van de weg. 
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3 . overdruk: parkeerstrook langs Oudenaardestraat 

 Een strook van 18,50 m breed ten aanzien van de Oudenaardestraat dient te worden 
ingericht zoals weergegeven op de schets hieronder: 

De afmetingen zijn minimale afmetingen. Er kan steeds voor geopteerd worden meer 
ruimte te reserveren. 

De uniformiteit van de aanleg langs de Oudenaardestraat is van belang. De keuze voor 
één type haag, verharding, afmetingen dient voor de ganse zijde van de site langs de 
Oudenaardestraat te worden aangehouden.  

De parkeervakken worden voorzien in waterdoorlatende verharding. 
Per 8 parkeervakken wordt er 1 hoogstammige, streekeigen boom voorzien met een plant-
vak van minstens 2m x 2m. 

De 6 m circulatieruimte tussen twee parkeerplaatsen is een absoluut minimum. Hier 
kan bijvoorbeeld geopteerd worden voor 7 m breedte. 

De inrichting voor de bestaande gebouwen in het westelijk deel kan behouden 
blijven tot een heraanleg aan de orde is of tot vervanging van het gebouw. 

Ook hier dienen de parkeervakken, zoals hoger gesteld, in waterdoorlatende 
materialen te worden voorzien. 
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4. overdruk: open ruimte

Ter hoogte van deze indicatieve pijl dient een open ruimte van minstens 10 m breed 
voorzien te worden over de ganse lengte tussen de Oudenaardestraat en de Grasstraat. 
De ruimte is bouwvrij. 
De pijl kan verschuiven over een afstand van maximum 20 m. 
Het aantal stroken voor open ruimte kan niet wijzigen. 
Aan deze open ruimte-verbindingen dienen voorzieningen voor regenwaterbuffering en/
of infiltratie gekoppeld te worden. Er wordt bij voorkeur in open lucht vertraagd regenwater 
afgevoerd. 
Langsheen de open ruimteverbinding dienen bomen ingeplant te worden, minstens iedere 
15m een hoogstammige boom. 

Deze open ruimtes creëren doorzichten door het gebied.
De open ruimte kan verhard of onverhard zijn, kan voorzien zijn van bomen, plan-
ten, water, ... 
Dit kan ook de circulatie van het gebied omvatten. 
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5. overdruk: groenzone

De stroken aangeduid met deze overdruk dienen onverhard en onbebouwd te blijven. 
De minimale breedte van het groenscherm bedraagt 4 m.

Delen die op vandaag als brandgang gebruikt worden, kunnen verder op deze manier 
gebruikt worden, tot er vervangbouw gerealiseerd wordt. Bij vervangbouw dient de groen-
zone in acht genomen te worden en dienen eventuele brandgangen hiernaast voorzien te 
worden. 

De groenaanplantingen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
•	 Een streekeigen gemengd bestand van hoogstammige bomen en struiken die een vol-

doende dicht groenscherm creëren (minimaal 1 boom om de 8 m, struiken aangeplant 
in een plantverband van 2x2 meter of kleiner). Struiken dienen een mengeling van 
minimaal vier inheemse soorten te zijn, bomen mogen van dezelfde soort zijn. 

•	 Het beplantingsplan van het groenscherm moet aangeduid worden op een inrichtings-
plan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

•	 De eigenaar/gebruiker van het terrein staat in voor een deskundige aanleg, de bescher-
ming van de aanplant en het verder beheer van de groenzone. Aangeplante struiken 
die afsterven dienen vervangen te worden tot een voldoende dicht groenscherm is 
bekomen. Aangeplante bomen die afsterven dienen steeds vervangen te worden. 
Uiterlijk in het plantseizoen (november-maart) dat voorafgaat aan de realisatie van 
werken, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet de groenzone 
aangelegd en beplant zijn. 

•	 Binnen de 2 jaar na het plantseizoen van de aanleg van de groenzone moeten de strui-
ken binnen de groenzone een gemiddelde hoogte van 2,5 m hebben. Binnen de 5 jaar 
na de aanleg van de groenzone moet het de struiken binnen de groenzone een gemid-
delde hoogte van 5 m hebben. De verdere minimale hoogte van 5 m van de struiken 
dient verder aangehouden worden. De bomen dienen een gemiddelde hoogte te 
bereiken van 7 m binnen de 5 jaar. 

•	 Uitdunningen en snoeien of kortzetten van de struiken dient gefaseerd te verlopen zo-
dat de bufferende werking gegarandeerd blijft. Bomen dienen opgesnoeid te worden 
om een kruinvorming te bevorderen. 

Groen: gras, struiken of bomen.
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6. overdruk: erftoegang voor gemotoriseerd verkeer

Ter hoogte van de aanduidingen met de pijlen kan een toegang genomen worden voor 
gemotoriseerd verkeer. Deze toegangen sluiten aan op de overdruk 4 open ruimte. 
Deze pijlen kunnen verschoven worden over een afstand van maximum 20 m. 
Het aantal pijlen kan niet wijzigen. 
Buiten deze pijlen zijn geen bijkomende toegangen toegelaten voor gemotoriseerd verkeer. 
De erftoegang heeft een maximale breedte op de rooilijn van 6 m, exclusief de nodige 
draaicirkels voor de aansluiting op de Oudenaardestraat. 

Toegangen voor voetgangers en fietsers of voor brandweer kunnen wel onbeperkt langs de 
rooilijnen worden voorzien. 

De bestaande toegang vanop de Grasstraat voor de laad- en loskades kan 
behouden blijven tot er een grondige herinrichting plaats vindt van dit deel van de 
site. 
Er kunnen in elk geval langs de Oudenaardestraat niet meer toegangen worden 
voorzien. 

7. overdruk: beperkte bouwhoogte

In de zone met deze overdruk wordt de bouwhoogte beperkt tot 6 m dakrand. 
Technische installaties zoals afzuiging, liftkokers, ... kunnen hiervan afwijken indien de 
oppervlakte beperkt blijft. 

Een ganse technische verdieping bovenop de 6 m bouwhoogte is bijvoorbeeld niet 
toegelaten. 

8. overdruk: hogere bouwhoogte 

In de zone met deze overdruk is een maximale bouwhoogte tot 16 m toegelaten over een 
maximale oppervlakte van 1.500 m². 

Een hoogte-accent kan op deze plaats voorzien worden.  
Zo kan bovenop een showroom  nog 3 bouwlagen voor ondergeschikte functies 
voorzien worden. 
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