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1 0 .  v e r o r d e n e n d e  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 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 betreff 
ende zone is dit voorschrift logischerwijs niet van toepassing.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0 . 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, 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 desbetreff ende 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 buff ergroen, 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.

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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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 niet toegestaan.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als 
om de bijgebouwen.

Voor deze site is dit van belang voor de woningen en bijgebouwen aan 
de Beukenhofstraat alsook voor het bestaande bedrijf Dovertex.

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, buff ering 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, buff ervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in 
het decreet en de verordening(en) ter zake.

0.5 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 dat de exoten de streekeigen 
beplanting kunnen aantasten. 
Omwille van het bijentekort wordt er aangeraden om een 
bijenvriendelijke beplanting te voorzien.
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Zone 1: zone voor bedrijvigheid hoofdcategorie: bedrijvigheid

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven. 

De maximale perceelsoppervlakte van één bedrijf bedraagt 5.000 m².  

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
• Grootschalige milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven;
• Distributie en groothandel;
• Afvalverwerking (met inbegrip van recyclage) als hoofdactiviteit;
• Verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoff en;
• 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 
betreff ende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoff en zijn betrokken’;

• Bedrijven die sterk verkeersgenererend zijn;
• 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) 

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.

• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 
1000 m3 in volume, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
In specifi eke 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.

• Beperkte afvalverwerking inherent aan het bedrijfsgebeuren en binnen de 
bedrijfgebouwen is mogelijk 

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

1.2 • Aantal economische activiteiten
Binnen deze zone zijn maximaal 7 bedrijven toegelaten.

Naast het bestaande bedrijf worden op de site maximum 6 
nieuwe bedrijven toegelaten.



45gemeente Anzegem, RUP  KMO MekeirlewegLeiedal, februari 2017

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

1.3 Naast de bedrijven is de zone ook 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. 

• 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 fi etsvoorzieningen, 
plaatsing van zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

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

1.4 Bouwvoorschriften
• De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 7,5 m.
• Aanzetpeil gelijkvloers ligt niet lager dan het peil van de voorliggende 

straatas en niet hoger dan 35 cm boven het peil van het maaiveld, gemeten 
ter hoogte van de voorbouwlijn.

• Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht 
gebruik van een plat dak of van sheddaken. 

• Er mogen geen ramen aan de zijde van het woongebied (Beukenhofstraat of 
Mekeirleweg) worden gemaakt.

• Er moet tot op de zonegrens met buff erzone 2B worden gebouwd (zie 
schema hieronder). 

Bouwvrije stroken: 
• Bouwvrije strook tussen de buitengevels van het bedrijfsgebouw en de 

perceelsgrenzen van minstens 10 m breed.

Om overlast te vermijden van laden, lossen en stapelen moet er 
tot op de grens met de buff erzone 2B worden gebouwd. Hierdoor 
worden alle handelingen en bewegingen op het bedrijventerrein 
aan de binnenzijde gehouden. 

zone voor bedrijvigheid 20 m

bufferzone 2 B

BT
10 cm
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1.5 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:
• Zorgvuldig ruimtegebruik;
• Een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;
• Het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;
• Voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren 

van personen- en vrachtwagens op eigen terrein of gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven;

• Maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
• Impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend 
vermogen wordt ondermeer verwezen naar de gewestelijke 
verordening inzake hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen 
en buff ervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
regenwater. 

1.6 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 de activiteiten die toegelaten zijn in voorschrift 1.1 geldt een minimum 

van 1 parkeerplaatsen per 100 m² bruto-vloeroppervlakte. 

Parkeervakken dienen steeds in waterdoorlatende verharding uitgevoerd te 
worden. 

Elk bedrijf wordt ook verplicht om op eigen privaat terrein voldoende en 
kwaliteitsvolle stallingsruimte te voorzien voor fi etsers, zo dicht mogelijk bij de 
toegang(en) tot het bedrijfsgebouw. Het aantal fi etsstallingsplaatsen moet op 
zijn minst gelijk zijn aan het aantal parkeerplaatsen voor wagens.

Waterdoorlatende materialen zijn bijvoorbeeld betongrasdallen 
met steenslag of gras erin; kunststofwapening aangevuld met 
gras of steenslag, ... 

1.7 Ieder bedrijf is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de architecturale 
kwaliteit van het geheel van zijn gebouwen. De gebouwen dienen op goede 
wijze geïntegreerd te worden in de ruimere omgeving. 

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen 
en kleur van de verschillende gebouwen. Dit kan onder meer 
gebeuren door:
• Het beperken van het aantal verschillende materialen voor 

de diverse wanden;
• De harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
• Het gebruiken van donkere grijswaarden in hoofdorde in 

combinatie met lichtere grijswaarden in tweede orde.
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1.8 De opslag van goederen dient maximaal binnen het bedrijfsgebouw te worden 
georganiseerd. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt 
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
• De opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving 

schaden. Het bedrijf dient daartoe preventief de passende maatregelen te 
nemen;

• De opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende bedrijven en de 
omgeving;

• De opslag mag niet gebeuren aan de voorzijde (zichtbaar vanaf het 
openbaar domein).

1.9 Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclames en logo’s dienen te worden 
aangebracht tegen de gevel van het gebouw en niet boven op het gebouw.

1.10 Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid of overname van de activiteiten op 
het reeds bebouwde bedrijfsperceel moet aan volgende voorwaarden voldaan 
worden:
-er moet een aparte inrit en een aparte uitrit georganiseerd worden waarop 
gezamenlijk in- en uit gereden kan worden
-de laad- en loskade moet op een andere plaats georganiseerd worden 

De nieuwe bedrijvigheid die zal komen op het onbebouwde perceel moet 
de aansluiting op een gezamenlijke in- en uitrit reeds in acht nemen 
bij de inrichting van het terrein. Dit dient aangetoond te worden in de 
stedenbouwkundige aanvraag/ aanvraag tot omgevingsvergunning.

Eén gezamenlijke in- en uitrit moet de verkeersveiligheid (in het 
bijzonder fi etsverkeer) in de Beukenhofstraat garanderen.  

De huidige bedrijvigheid op het aanpalende perceel wordt 
vandaag uitgevoerd door het bedrijf Dovertex (Flanders 
Decoration Textiles).

Uit het eerste onderzoek bleek dat de doorgang van een 
gezamenlijke in- en uitrit de toegang bemoeilijkt tot de laad- en 
loskade. 

1.11 De nieuwe bedrijvigheid moet vooraf aan de ingebruikname van de in-/uitrit een 
dynamische signalisatie met detectiesysteem (camera of sensoren) installeren 
aan de Beukenhofstraat.

De signalisatie moet de verkeersveiligheid (in het bijzonder 
fi etsverkeer) in de Beukenhofstraat garanderen totdat het 
voorschrift 1.10 kan uitgevoerd zijn.

De installatie van de lichten gebeurt op kosten van de 
ontwikkelaar.
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Zone 2: zone voor buff ergroen hoofdcategorie: bedrijvigheid

2.1 De stroken aangeduid met deze overdruk dienen onverhard en onbebouwd te 
blijven. Enkel in de daarvoor aangeduide zone kunnen paden voor fi etsers en 
voetgangers in waterdoorlatend  materiaal voorkomen (zie beschrijving van de 
deelzone A en B). De zone is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer met 
uitzondering van voertuigen in functie van het onderhoud en beheer van de 
buff er.

Ook het stapelen van goederen is absoluut verboden. Deze zone is bouwvrij 
met uitzondering van inrichtingen en constructies van openbaar nut en 
algemeen belang of kleine constructies in functie van het recreatieve gebruik 
en onderhoud van de openbare groenzone. Reliëfwijzigingen tot 4 m hoog zijn 
mogelijk in functie van de buff ering van mogelijke zicht- of geluidsoverlast. 

2.2 Het groenscherm moet voldoen aan volgende voorwaarden:
 - Het beplantingsplan van het groenscherm moet aangeduid worden 

op een inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning. 

 - De eigenaar/gebruiker van het terrein staat in voor een deskundige 
aanleg, de bescherming van de aanplant en het verder beheer van 
de groene buff erstrook. 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 groene buff er aangelegd en beplant zijn.

 - Binnen de 2 jaar na het plantseizoen van de aanleg van het 
groenscherm moeten de struiken binnen het groenscherm een 
gemiddelde hoogte van 2,5 m hebben. Binnen de 5 jaar na de aanleg 
van het groenscherm moeten de struiken binnen het groenscherm een 
gemiddelde hoogte van 4 m hebben.” De verdere minimale hoogte van 
5 m van de struiken dient verder aangehouden te 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 zodat de buff erende werking gegarandeerd blijft. Bomen 
dienen opgesnoeid te worden om een kruinvorming te bevorderen.
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2.3 De zone bestaat uit twee deelzones A en B:

deelzone 2A: dit is de buff er aan de zijde van de Beukenhofstraat; deze buff er 
moet de bedrijfsgebouwen aan het zicht onttrekken voor de woningen op de 
Beukenhofstraat. De zone moet 30 m breed zijn, waarbij een minimale strook 
van 5 m beplant moet zijn. 

Beplanting 
De beplante strook moet bestaan uit een streekeigen, wintergroen, gemengd 
bestand van hoogstammige bomen en struiken die een voldoende dicht 
groenscherm creëren (minimaal 1 boom om de 8 m, struiken aangeplant in een 
plantverband van 2*2 meter of kleiner). Struiken dienen een mengeling van 
minimaal vier inheemse soorten te zijn, bomen mogen van dezelfde soort zijn. 
Er mogen geen hoogstammige bomen aangeplant worden in een strook van 
10m breedte die paalt aan de huiskavels in de Beukenhofstraat.

Publiek pad
Een publiek wandelpad dient te worden aangelegd in kleinschalig materiaal 
met aandacht voor waterdoorlaatbaarheid. Het wandelpad dient in eerste 
instantie om het onderhoud en beheer van de buff er mogelijk te maken, maar 
is daarnaast ook publiek toegankelijk. Het pad moet toegang bieden aan de 
buff er en op minimum 6 m afstand worden aangelegd t.o.v. de aangrenzende 
woningen. Het pad moet aangelegd worden wanneer doorsteken naar de 
Mekeirleweg gerealiseerd worden. 

Berm
Een berm van 4 m hoog moet opgericht worden binnen een strook van 
15 m tegen het BT (zone voor bedrijvigheid) aan. Afstromend water moet 
bovengronds worden afgeleid, waarbij de diepte van de greppels maximaal 
10 cm zal zijn.

Het opmetingsplan zal duidelijk de scheiding tussen privé en publiek moeten 
aangeven.

Een buff er behoort tot het bedrijf en moet een overgang vormen 
tussen het bedrijf en de aangrenzende bestemmingen. 

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend 
vermogen wordt ondermeer verwezen naar de gewestelijke 
verordening inzake hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen 
en buff ervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
regenwater.

Na realisatie van het pad wordt het pad overgedragen worden 
aan de overheid. 

30 m

15 m 4 m5 m 6 m

BT

zone voor 

bedrijvigheid berm beplanting publiek pad

10 cm 10 cm
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2.4 deelzone 2B: dit is de buff er aan de zijde van de Mekeirleweg; deze 
buff er heeft een dubbele taak, naast het buff eren van het zicht op de 
bedrijfsgebouwen door middel van een kwalitatieve wintergroene en uniforme 
beplanting, moet het ook het afstromende water van het bedrijventerrein 
buff eren. De buff er moet 20 m breed zijn, waarvan 10 m wordt gebruikt voor 
waterberging. De wadi mag max. 10 cm diep zijn. 

Beplanting 
De beplanting van het groenscherm wordt tegen de grens met het BT (zone 
voor bedrijvigheid) geplaatst in een strook van minimum 5 m. In deze strook 
kan ook een pad voor onderhoud worden aangelegd. 

Publiek pad 
Aan de zijde van de aangrenzende woningen moet een publiek voetgangerspad 
worden aangelegd in een strook van 5 m die de omwonenden toegang 
tot de buff er verleent. Paden  in deze zone moeten aangelegd worden in 
waterdoorlatende materialen.

Het opmetingsplan zal duidelijk de scheiding tussen privé en publiek moeten 
aangeven.

20 m

3 m 2 m 10 m

10 cm

2 m3 m

BT

zone voor bedrijvigheid

Na realisatie van het pad wordt het pad overgedragen worden 
aan de overheid. 

zone 3: voor wonen met beperkte nevenfuncties hoofdcategorie: wonen

3.1 Het gebied is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. De hoofdfunctie 
is residentieel wonen. De beperkte nevenfuncties mogen de woonfunctie van de 
omgeving niet in het gedrang brengen.

Er worden in bijgebouwen wel nevenfuncties toegelaten.
Nevenfuncties worden beperkt tot maximum 200 m² vloeroppervlakte per 
perceel. Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: private diensten en kantoren, 
kleinschalige bedrijven en stapelplaatsen. Enkel nevenfuncties, inpasbaar in de 
omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking, worden toegelaten. 

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, 
tuinhuisjes, garages, ...
Nevenfuncties: o.a. kapsalon, verzekeringsmakelaar, 
kinderopvang. 

Bijgebouwen zijn losstaande constructies van het hoofdgebouw. 
Het hoofdgebouw is het hoofdvolume op het perceel met de 
aangebouwde nevenvolumes.

Kleinschalige bedrijven: reclame en belettering, werkatelier voor 
een timmerman, ... 
Milieubelastende bedrijvigheid wordt niet toegelaten. 
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3.2 Naast het wonen en aan het wonen verwante functies is de zone ook bestemd 
voor (groene en verharde) openbare ruimtes. 

Alle boven- en ondergrondse werken, noodzakelijk voor de inrichting, de 
veiligheid en het beheer van het openbaar domein, zijn toegelaten.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. Bij wegenis zal in functie van het type de weg worden 
ingericht met een verbindend of verblijvend karakter. Bij de aanleg van openbaar 
groen zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting.

De ‘zone voor wonen met beperkte nevenfuncties’ omvat 
eveneens de aanleg en het onderhoud van de openbare 
wegenstructuur, buurtspeelpleintjes, de publieke groenaanleg 
(parken) en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.

Openbare verharde ruimten: (garage)straten, pleinen, parken, 
publieke parking, voet- en fi etspaden, …  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, 
bermen, groenvoorziening, …
Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, elektriciteitscabines, rioleringen en 
andere ondergrondse constructies, ...

Bij voorkeur wordt gekozen om het openbaar groen zoveel 
mogelijk te bundelen, zodat het groen kan worden ingericht als 
een veilige speelzone voor de kinderen van de buurt. 

3.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: eengezinswoningen in vrijstaande 
bebouwing.

3.4 Het opsplitsen van een ééngezinswoning is niet toegestaan.  

3.5 Terreinbezetting per huiskavel, met uitsluiting van de zones voorzien van een 
overdruk: 
Som van bebouwing en constructies: maximaal 60%. 
Minimaal 25% van de huiskavel moet bestaan uit tuin- en groenaanleg exclusief 
verhardingen. 

De terreinbezetting wordt berekend voor de som van alle 
bebouwing en constructies. Ook bijbehorende tuinuitrusting 
zoals tuinhuisjes, zwembaden, carports, garages, ...  rond de 
woning wordt beschouwd als terreinbezetting. Deze bijhorende 
tuinuitrusting is enkel toegelaten binnen een zone van 30 m rond 
de woning. (Zwem-)vijvers en pergola’s zijn onderdeel van de 
tuin- en groenaanleg.

3.6 Voortuinstrook
Er geldt een bouwvrije voortuinstrook van 10 m. 
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3.7 Bouwvoorschriften 
Aantal bouwlagen:
• Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen + dakvolume. In het dakvolume 

wordt één extra bouwlaag toegelaten binnen het voorgestelde gabariet.
• Nevenvolumes (B) zijn maximum één bouwlaag hoog. 
• Afzonderlijke bijgebouwen (C) zijn max. 5 m hoog. Indien het bijgebouw op 

de perceelsgrens gebouwd wordt, moet de kroonlijsthoogte beperkt blijven 
tot 3 m of ingeval van een platdak bouwhoogte 3,5 m. 

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-hoogte van 4 m; 
vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto-hoogte van 3,5 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende (half-)ondergrondse 
bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als bewoonbare bouwlaag.

Aanzetpeil inkomdorpel: niet lager dan het peil van de voorliggende straatas en 
niet hoger dan 35 cm boven het peil van het maaiveld, gemeten ter hoogte van 
de voorbouwlijn.

Gabariet:
Gelijkvloers (A+B): maximum bouwdiepte = 20 m
Verdieping (A): maximum bouwdiepte = 12 m

Elke dakvorm is toegelaten. 
Bij hellende daken geldt een maximum helling van 45°. 
De kroonlijsthoogte is max. 7,5 m. De nokhoogte is max. 11 m.

Een afzonderlijk bijgebouw (C) groter dan 15 m² moet op minstens 35 m achter 
de voorbouwlijn geplaatst worden. Indien kleiner dan 15 m² moet het zich achter 
het hoofdvolume bevinden. Indien het bijgebouw op de perceelsgrens wordt 
gebouwd, moet er gebruik gemaakt worden van metselwerk. 

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak of een volume 
met teruggetrokken bouwlijn dat zich binnen de contouren van 
een hellend dak kan inschrijven.

3.8 Vrij tuinstroken + carport
Er moet aan beide zijden van het hoofdgebouw een minimale vrije zijtuinstrook 
van 3 m aanwezig zijn. 
Een carport van max. 3 m op 6 m met een hoogte van 3 m kan binnen 
deze strook tot op 1 m van de perceelsgrens aangebouwd worden aan het 
hoofdgebouw. Op minimaal 6 m van de rooilijn.

3A: vrije tuinstrook van 3 m waarvan 1 m groene haag in de rechtertuinstrook, 
geen carport aan deze zijde.
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3.9 Perceelsafsluitingen
Perceelsbegrenzingen dienen in kwaliteitsvolle materialen te gebeuren. De 
maximale hoogte van de perceelsbegrenzing bedraagt 2 m. 

Vanaf de rooilijn tot de voorgevel is de hoogte van de perceelsbegrenzing 
begrensd tot maximaal 1 m. Dit om de zichtbaarheid ter hoogte van de 
toegangswegen te garanderen.

De perceelsbegrenzing aan de Beukenhofstraat dient uitgevoerd te worden 
als bakstenen muur of als levende haag (eventueel gecombineerd met een 
staaldraadafsluiting).

Bij de inrichting dient met zorg te worden omgegaan met de 
perceelsbegrenzingen. Om deze reden worden geen houten 
panelen, doekafsluiting, kokosmatten, ... toegelaten op de 
grenzen met het openbaar domein. Bij traditionele woningen 
met een voortuin wordt de tuinmuur of de haag bij voorkeur 
laag gehouden (bv. 70 cm). Bij toepassing van een nieuwe 
woontypologie (bv. patiowoningen), zal een uniforme ommuring 
van 2 m bijdragen tot de architecturale kwaliteit van het project.

3.10 Parkeren
Er geldt een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid.
Het parkeren voor de nevenfuncties dient op eigen terrein te worden opgelost.

zone 4: zone voor toegang

4.1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van een toegangsweg. Voor bepalingen 
in verband met het gebruik van deze toegangsweg wordt verwezen naar 
voorschriften 1.10 en 1.11.

Om de verkeersveiligheid op de Beukenhofstraat werden 
bepalingen in voorschrift 1.10 en 1.11 toegevoegd.

4.2 De nieuwe toegangswegen hebben een breedte van maximum 7 m breed 
waarvan 5 m vrije doorgang.

4.3 De inrichting van de zone dient integraal te worden weergegeven op het 
inrichtingsplan bij de bouwvergunning waarbij een vlotte en veilige aansluiting 
dient te worden gegarandeerd.
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Zone 5: overdruk: groenscherm 
(symbolisch)

5.1 De lijn geeft symbolisch aan waar een dicht groenscherm dient ingeplant te 
worden.

5.2 Het groenscherm moet 1 m dik zijn. De hoogte van het groenscherm moet 2 m 
bedragen. Van de rooilijn tot de voorbouwlijn mag deze enkel 1 m bedragen om 
de zichtbaarheid ter hoogte van de toegangswegen te garanderen.

5.3 De beplanting dient wintergroen en streekeigen te zijn. 

5.4 -Binnen de 2 jaar na het plantseizoen van de aanleg van het groenscherm 
moeten de struiken binnen het groenscherm de hoogte van 2m hebben bereikt. 

-Uitdunning en snoeien of kortzetten van de struiken dient gefaseerd te verlopen 
zodat de buff erende werking gegarandeerd blijft.

Zone 6: overdruk: toegang voor fi ets- en 
wandelverkeer (indicatief)

#

6.1 De pijl geeft aan waar de aansluiting van een fi ets- en wandelverbinding mogelijk 
moet zijn. De aansluiting en inrichting van een pad komende van de Mekeirleweg 
en de paden in de buff er moet ten allen tijd mogelijk blijven. 

Zone 7: overdruk: hoogspanningsleiding 
(indicatief) ! !
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7.1 Er moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de 
hoogspanningsleidingen welke zich in het gebied situeren.

Hoogspanningsleiding: de aanduiding is bestemd voor bestaande en nieuwe 
hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de exploitatie en 
de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden zijn 
toegelaten. De aanvragen voor vergunning voor hoogspanningsleidingen en 
hun aanhorigheden worden beoordeeld rekening houdend met de in grondkleur 
aangegeven bestemming. Deze bestemming is van toepassing in zoverre de 
aanleg, de exploitatie en de wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding 
niet in het gedrang wordt gebracht. 

Voor bovengrondse hoogspanningsleidingen gelden veiligheidsafstanden tot 
constructies. Er moet advies bij Elia ingewonnen worden bij bouw- en/of 
milieuvergunningsaanvragen en bij bouw-, graaf- en constructie-activiteiten in de 
nabijheid.

Bij de uitvoering van werken in de nabijheid van bovengrondse 
hoogspanningslijnen dienen de veiligheidsvoorschriften in acht 
worden genomen. Hiervoor dient steeds contact opgenomen te 
worden met de netbeheerder.

7.2 De pyloon die op de grens staat met het plangebied dient permanent 
toegankelijk te zijn voor controle en onderhoudswerkzaamheden.

Zone 8: overdruk: op te heff en 
verkavelingen

8.1 De verkavelingen in rode stippellijn aangeduid op het afzonderlijke plan worden 
met het van kracht worden van dit RUP opgeheven. 

Dit gaat over volgende verkavelingen: 
v691000011-1, v691000011-2, v620110018-1, v620110018-2


