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1. Op te heffen 
stedenbouwkundige 
voorschriften

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende 
stedenbouwkundige voorschriften opgeheven: 

•	 de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan 
goedgekeurd met K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen 
en gelegen binnen de begrenzing van het plangebied van 
het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan. Het gaat om de 
bestemmingen: 
 - woongebied met landelijk karakter

 - agrarisch gebied

 - gebieden voor milieubelastende industrieën

2. 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.
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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 een omgevingsvergunning 
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... 

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...

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.

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

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling. Voor 
de definitie van vergund (geachte) constructies: zie wetgeving terzake.



SV-4 gemeente ANZEGEM - RUP Furniere

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

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, 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 omgevingsvergunning, 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.

0.5. groenbeheer

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

0.6. Constructies en inrichtingen voor 
hernieuwbare energie

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse 
en ondergrondse constructies en inrichtingen voor 
hernieuwbare energie toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan 
de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. 
De inplanting van grootschalige windturbines is niet 
toegelaten.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen voor hernieuwbare 
energie zijn onder meer fotovoltaïsche panelen, zonneboiler, alternatief 
verwarmingssysteem d.m.v. warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, 
warmtenetten...
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1. zone voor wonen met 
beperkte nevenfuncties

hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

1.1. Bestemming

De zone is bestemd voor wonen met beperkte 
nevenfuncties. Binnen deze zone zijn wonen en de 
bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten 
de hoofdfuncties. De beperkte nevenfuncties mogen de 
woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang brengen. 
Minimum één woning per bouwperceel is verplicht. 

Binnen de zone zijn volgende nevenfuncties toegelaten: 
kantoren en diensten.

De nevenfuncties zijn enkel toegelaten indien deze 
verenigbaar zijn met de woonomgeving. 

De nevenfuncties worden per perceel beperkt tot maximum 
75 m² vloeroppervlakte. Enkel nevenfuncties, inpasbaar in 
de omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking 
worden toegelaten. De nevenfuncties zijn niet toegelaten in 
bijgebouwen. 

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, 
tuinhuisjes, garages, hobbylandbouw... 
 
Kantoren en diensten: vrij beroep, kapsalon, verzekeringsmakelaar, 
apotheek, onthaalmoeder, kinderdagverblijf...

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten 
voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft 
verenigbaar zijn met de omgeving.

1.2.  Woningt ypologie

Volgende woningtypes zijn toegelaten: 

 - eengezinswoningen in aaneengesloten, halfopen, en/of open 
bebouwing
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1.3. Bouwvoorschriften

Aantal bouwlagen

Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een 
gebouw.  
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale bruto-
hoogte van 3,5 m; vanaf de eerste verdieping geldt een 
maximale bruto-hoogte van 3,5 m. Enkel de bovengrondse 
ruimtes tellen mee als bouwlaag. 

In het dakvolume wordt één extra bewoonbare bouwlaag 
toegelaten binnen het voorgestelde gabariet;

 - Hoofdvolume (A): maximum 2 bouwlagen

 - Nevenvolume (B): maximaal 1 bouwlaag

 - Bijgebouwen (C): maximaal 40 m² en maximaal 3,5 m hoog 

Gabariet:

Hoofdvolume (A):

 - Dakvorm is verplicht een hellend dak. Het dak heeft een 
maximale helling van 55°

 - Nokhoogte van maximaal 12 m (Z)

Nevenvolume (B):

 - Verticale gevels: maximum 3,0 m op de perceelsgrens, en onder 

hoek van 30° stijgend tot maximum 5,0 m hoog

Bouwdiepte hoofdgebouw (hoofdvolume A +  
nevenvolume B):

De totale bouwdiepte van het hoofdgebouw (hoofdvolume 
+ nevenvolume) bedraagt maximum 14 m.

De minimum afstand van het hoofdgebouw (hoofdvolume + 
nevenvolume) tot de achterkavelgrens bedraagt 8,0 m.

Bouwvrije strook:

Bij halfopen of open bebouwing geldt een minimale vrije 
zijtuinstrook van 3 m. Binnen de vrije zone van 3 m is een 
carport toegelaten. Hierbij wordt verplicht om de eerste 
2 m van de zijgevel, te meten vanaf de voorgevel van het 
hoofdgebouw, onbebouwd te laten. De carport mag, met 
uitzondering van een dak en zijgevel van het hoofdgebouw, 
geen afgesloten wanden hebben.

Een ‘bewoonbare bouwlaag in het dakvolume’ kan voorzien worden 
onder een hellend dakvolume, maar kan ook toegelaten worden in 
een dakvolume met een plat dak en met teruggetrokken bouwlijn 
(i.c. een ‘penthouse’ onder plat dak). Een dakverdieping met een plat 
dak moet binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak 
blijven.

Het karakter van de bouwtypologie (open en haflopen bebouwing) 
moet worden gerespecteerd in het straatbeeld. Het bouwen van 
een carport in het verlengde van de voorgevel wordt daarom niet 
toegestaan.
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Dakkapellen:

Indien dakkapellen voorzien worden, dient de totale breedte 
van de dakkapellen kleiner te zijn dan één derde van de 
gevelbreedte.

1.4. Terreinbezetting

Maximum terreinbezetting per perceel: 50%. 

Voor de terreinbezetting wordetalle bovengrondse 
bebouwing (hoofdvolume, nevenvolume, bijgebouw) en alle 
niet-waterdoorlaatbare verharding in rekening gebracht.

De terreinbezetting wordt berekend voor de som van alle 
bebouwing en de niet-waterdoorlatende verhardingen. Ook 
bijbehorende tuinuitrusting zoals tuinhuisjes, zwembaden, carports, 
garages...  rond de woning wordt beschouwd als terreinbezetting.

1.5. Parkeren

Er geldt een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per 
woongelegenheid. Ook voor de nevenfuncties is het 
verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte 
aan te leggen voor alle wagens van het personeel en de 
bezoekers, zowel voor personenwagens als voor bestel- en 
vrachtwagens.

Er mogen maximum 5 openlucht parkeerplaatsen per 
woongelegenheid worden voorzien.

Met 2 parkeerplaatsen wordt bedoeld:

•	 1 overdekte autostelplaats (garage of carport) met oprit 
ervoor

•	 1 openlucht parkeerplaats aangelegd in waterdoorlaatbare 
verharding, bij voorkeur met een groen karakter zoals 
grasdallen
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2. zone voor landbouw

hoofdcategorie: landbouw

subcategorie: agrarisch gebied

2.1. Bestemming

Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig 
of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van 
landbouwbedrijven zijn toegelaten.

Een landbouwbedrijfszetel is niet toegelaten.   

In de zone zijn aan de landbouw verwante bedrijven niet 
toegelaten.

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast landbouw 
in de eigenlijke zin van het woord zijn de volgende activiteiten 
eveneens toegelaten: hoevetoerisme (dat valt onder de noemer 
verblijfsgelegenheid), verkoop van eigen landbouwproducten, 
zorgboerderijen en landbouweducatie voor zover dat een 
integrerend deel uitmaakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op 
niveau van het bedrijf, kleinschalige werken om erosie te vermijden 
of te bestrijden. Een landbouwbedrijf is een werkelijk bedrijf en geen 
hobbylandbouw.

Onder landbouw wordt verstaan: landbouw in de ruime zin van het 
woord, namelijk het beroepsmatig kweken van planten of dieren 
voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder vallen 
veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw... 

Onder aan de landbouw verwante bedrijven worden verstaan: 
bedrijven die alleen aan de landbouwers producten toeleveren 
of van landbouwers afgenomen producten stockeren, sorteren of 
verpakken in verse toestand, tuinaanlegbedrijven die planten of 
bomen kweken of conditioneren over een minimumoppervlakte 
van een halve hectare op grond van artikel 35 van het Veldwetboek. 
Vergunningsaanvragen voor permanente bebossing moeten met 
de nodige omzichtigheid beoordeeld worden aangezien met dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de 
landbouw. Dit geldt in mindere mate voor tijdelijke bebossing.
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3. (overdruk) kleinschalige 
ambachtelijke bedrijven 
zone

3.1. Bestemming

Voor het perceel van de voormalige weverij binnen de 
woonzone 1 worden extra bouwmogelijkheden gecreeërd 
met de overdruk ‘kleinschalige ambachtelijke bedrijven’.

Volgende activiteiten zijn toegelaten binnen de overdruk: 
productie, bewerking en verwerking van goederen. Een 
daaraan gekoppelde kantoorruimte ondergeschikt aan de 
bedrijfsactiviteit, is eveneens toegelaten.

Enkel bedrijven met een beperkte omgevingsimpact zijn 
toegestaan. Deze beperkingen betreffen zowel ruimte, milieu 
als verkeer.

Deze overdruk-bestemming gaat van kracht vanaf de 
goedkeuring van de omgevingsvergunning voor de 
uitvoering van bedrijfsactiviteiten/de bouw van een 
bedrijfloods.

De overdruk is geldig bij zone 1.

3.2. bouwvoorschriften

De architectuur van het gebouwcomplex op een kavel dient 
als één geheel te zijn opgevat:

 - De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 
8 m.

 - Iedere economische entiteit is verplicht 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.

Met een goede integratie wordt bedoeld dat de materiaal- en 
kleurkeuze van de bedrijfsgebouwen niet storend mogen zijn voor 
de omgeving. Er wordt voorgesteld om het kleurenpalet voor de 
grote zichtbare vlakken te beperken tot twee kleuren, waarbij een 
voorkeur gaat naar grijze kleuren of aardtinten.
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3.3. terreinbezetting

De totale terreinbezetting van zone met overdruk: som van 
alle bebouwing, constructies en verharding = 100%.

De maximale terreinoppervlakte per individueel 
bedrijfsgebouw bedraagt 400 m².

In de toelichtende nota bij de aanvraag tot omgevingsvergunning 
kan worden verduidelijkt hoe het project rekening houdt met 
aanpalende percelen. Bij veranderingen op de perceelsgrens 
kunnen de betrokken buren aangeven dat zij akkoord zijn met de 
geplande werken door dit zo te vermelden op de plannen. Indien 
de plannen geen akkoord bevatten van de betrokken buren, kan de 
vergunningverlenende overheid ervoor kiezen de betrokken buren 
in kennis te stellen van de aanvraag.

3.4. Parkeervoorzieningen 

Ieder bedrijf is verplicht op eigen privaat terrein, op collectief 
privaat 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. 

3.5. Fietsstalplaatsen

Er geldt ook een norm van minimum 2 fietsstalplaatsen per 
bedrijfseenheid. Het is belangrijk om de fietsstalplaatsen op 
goed toegankelijke locaties bij de toegang van de gebouwen 
te voorzien.
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4. (overdruk) groene buffer

4.1. Bestemming

Het gebied dat in overdruk is aangeduid, is specifiek 
voorbehouden voor de aanleg, het beheer en onderhoud 
van een groene buffer tussen de bedrijvigheid en het 
aanpalende open landschap. Het gebied dient onverhard en 
onbebouwd te blijven. 
 
Deze overdruk-bestemming gaat van kracht vanaf de 
goedkeuring van de omgevingsvergunning voor de 
uitvoering van bedrijfsactiviteiten/de bouw van een 
bedrijfloods.

De groenaanplantingen moeten voldoen aan volgende 
voorwaarden:

 - Een streekeigen 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 2x2 meter of kleiner). Het beplantingsplan 
van het groenscherm moet aangeduid worden op een 
inrichtingsplan bijgevoegd bij elke aanvraag voor een 
omgevingsvergunning.

 - De eigenaar/gebruiker van het terrein staat in voor een 
deskundige aanleg, de bescherming 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 
omgevingsvergunning vereist is, moet de groenzone aangelegd 
en beplant zijn.

 - Binnen de 2 jaar na het plantseizoen van de aanleg van de 
groenzone moeten de struiken binnen de groenzone een 
gemiddelde hoogte van 2,5 m hebben. Binnen de 5 jaar na 
de aanleg van de groenzone moeten de struiken binnen de 
groenzone een gemiddelde hoogte van 5 m hebben. De verdere 
minimale hoogte van 5 m van de struiken dient verder worden 
aangehouden. 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 bufferende werking 
gegarandeerd blijft. 

Groen: gras, struiken of bomen.
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5. (overdruk) bouwvrij 
strook

Het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies is 
niet toegelaten. 

30% van deze overdruk dient groen aangekleed te worden.

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van 
de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, 
zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen wel 
toegelaten: 

 - het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op 
het toegankelijk maken van de bedrijfszone met inbegrip van 
de bedrijfswoningen (inclusief de nodige draaicirkels voor de 
aansluiting op de Materzeelstraat)

 - het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande 
openbare wegen en nutsleidingen

Groen: minimum gras
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6. (overdruk) verplichte 
bouwlijn 

De globale contour van de individuele woningen, op alle 
verdiepingen, moet op deze verplichte bouwlijn worden 
geplaatst. Er kan in beperkte mate worden ingesprongen ten 
aanzien van deze lijn. Uitbreidingen ten aanzien van deze lijn 
zijn niet toegestaan, ook niet voor wat betreft de terrassen.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld terugtrekken ten aanzien van 
deze verplichte bouwlijn voor de inkom of een beperkte private 
buitenruimte. De volledige voorgevel laten terugspringen is 
bijvoorbeeld niet toegelaten. 
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7. (overdruk - symbolisch) 
erfontsluiting

7.1. Bestemming

Het symbool geeft de aslijn weer voor de aanleg van een 
private erfontsluiting.

Het op het verordenend plan aangeduide tracé is indicatief.  
De ontsluiting mag verschoven worden over de volledige 
rooilijn van het betrokken perceel.  

De ontsluiting moet een veilige en kwalitatieve toegang tot 
de bestaande woning garanderen.  

Alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen 
en wijzigingen voor de aanleg, het functioneren of 
aanpassing van die private erfontsluiting en aanhorigheden 
zijn toegelaten.

7.2. Inrichting

Indien de bodem infiltratiegevoelig is, moeten 
waterdoorlatende materialen worden gebruikt.

Waterdoorlatende materialen, die toch voldoende weerstand bieden 
aan verkeer:

 - Grasdallen

 - Klinkers met open voeg

 - ...


