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2 BEGRIPPEN 

 

Afvalwater 

Water waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, 
met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater. 

Bebouwde oppervlakte 

Bruto-vloeroppervlakte van het vloerniveau ter hoogte van het maaiveld (voetafdruk) op 
een perceel of terrein, exclusief de terrassen. 

Toelichting : 

zie ook bruto-vloeroppervlakte 

Bedrijf 

Onderneming die zich bezighoudt met handel, dienstverlening, uitoefenen van een 
ambacht of industriële activiteiten. 

Beheer 

Beheer houdt in dat voorschriften worden opgemaakt die gericht zijn op het behoud van 
de ruimtelijke voorwaarden die gecreëerd zijn door bestemming en inrichting. Beheren 
kan ook omschreven worden als zijnde gericht op het behoud van de optima¬le 
ruimtelijke voorwaarden voor het goed functioneren van de toegelaten activiteiten en het 
vrijwaren van de ruimtelijke karakteristieke elementen en eigenschappen van het gebied. 

Toelichting: Deze definitie is overgenomen uit het volgende boek: “Sebreghts, H.C.; Tijs, 
Reiner: Ruimte Ordenen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 347.” 

Beplanting 

Gewas waarmee de grond is beplant, bestaande uit stengel en bladeren, zoals struiken, 
kruidachtigen en bomen.  

Toelichting: Beplanting is in de eerste plaats aangeplante vegetatie, in tegenstelling tot 
spontane of natuurlijke vegetatie. 

Bestemmen 

Toekomstgericht bepalen welke functies en activiteiten in een bepaald gebied toegelaten 
zijn. 

Toelichting: Bestemmen wordt gedefinieerd volgens een uitspraak van de Raad van 
State. nr. 97.348 van 2 juli 2001 in zake VAN DEN BERGH, SEGERS EN NUYTS. 

Bouwhoogte 

Hoogte gemeten vanaf het straatniveau tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, …   

Toelichting: Bouwhoogte wordt gedefinieerd als totale hoogte van het gebouw. Het woord 
“nokhoogte” wordt niet langer gebruikt. 

 

 

 



Pagina 4 van 19 

RUP Zwaantjeshoek 

Bruto-vloeroppervlakte 

De bruto-vloeroppervlakte van een gebouw is de som  van de bruto-vloeroppervlakten 
van alle vloerniveaus. 

Vloerniveaus zijn bij voorbeeld verdiepingen, geheel of gedeeltelijk in de grond, 
verdiepingen boven de grond, verdiepingen voor installaties, dakverdiepingen, 
dakterrassen, zolders. 

De bruto-vloeroppervlakte van ieder vloerniveau volgt uit de buitenomtrek van de aan het 
gebouw begrenzende bouwdelen op vloerhoogte. 

Hierbij zijn de buitenvlakken van de begrenzingen bepalend. 

De oppervlakte van trappen, liften en installatieschachten dienen op elk vloerniveau tot 
de bruto-vloeroppervlakte te worden gerekend. 

Niet tot de bruto-vloeroppervlakte moeten worden gerekend de oppervlakten van: 

 hier en daar uitstekende delen van de buitenwand kleiner dan 0,5 m²; 

 hier en daar aan de buitenzijde van het gebouw voorkomende nissen, gro¬ter 
dan 0,5 m²; 

 hier en daar uitwendige vrijstaande kolommen kleiner dan 0,5 m²; 

 schalmgaten en vides groter dan 4 m²; 

 holle ruimten of kruipruimten tussen het maaiveld en de onderzijde van het 
gebouw; 

 kruipkelders, tenzij deze volledig geconstrueerd zijn en deel uitmaken van het 
gebouw met een hoogte van ten minste 1,5 m; 

 daken en dakterrassen; 

 terrassen; 

 open brand- of vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw.  

 ondergrondse parkeergarages 

 halfondergrondse parkeergarages 

zie ook Vloeroppervlakte 

Buitenruimte 

Onbebouwde, toegankelijke, bovengrondse, niet-overdekte ruimte. 

Detailhandel 

Het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De 
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 
consument. Ook het opslaan daarvan op de plaats van verkoop of op de plaats van 
levering behoort tot detailhandel.  

Detailhandelsbedrijf 

Bedrijf dat fysieke goederen voor persoonlijk gebruik levert aan de consument. De 
detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot 
consument. Ook het opslaan van de goederen op de plaats van verkoop of op de plaats 
van levering behoort tot detailhandel.  
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Functie 

Het feitelijk gebruik [de werking] van een onroerend goed of een gedeelte daarvan.  

zie ook: Hoofdfuncties, Nevenfuncties 

Gebouw 

Elk constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is, omsloten door vier 
buitenmuren en/of scheimuren, een fundering en een dak. 

zie ook Meergezinsgebouw, Eengezinsgebouw (huis), Gemengd gebouw, Kamergebouw, 
Te behouden eensgezinsgebouw, Bijgebouw  

Groen 

Onverhard, waterdoorlatend, onbebouwd en begroeid oppervlakte 

Groen terrein 

Onverharde, met vegetatie begroeide oppervlakte. 

Herbouwen 

Afbraak van een bestaand gebouw en de oprichting van nieuwbouw binnen het 
oor¬spronkelijke bouwvolume. 

Hoofdfuncties 

Alle functies, onbeperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied.  

zie ook Functie 

Horeca(zaak) 

Elke horeca-uitbating zoals gedefinieerd onder de NACE - BEL code 55 en 56 en 
handelszaken die in het bezit zijn van de nodige vergunningen om dranken en 
voedingswaren te laten nuttigen. Onder NACE - BEL wordt verstaan: de door het 
Nationaal Instituut van Statistiek vastgelegde lijst met codes waarin alle economische 
activiteiten gecatalogeerd worden.  

Infiltratievoorziening 

Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. 

Inheemse beplanting 

Gewas dat bestaat uit plantensoorten waarvan Vlaanderen in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied ligt. 

Inrichten 

Ordenen via voorschriften die de ruimtelijke voorwaarden creëren voor een goede 
ontwikkeling van de functies en activiteiten die in een bepaald gebied toegelaten zijn. 

Toelichting: Inrichten is gedefinieerd volgens het boek: “Sebreghts, H.C.; Tijs, Reiner: 
Ruimte Orde¬nen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 376.” 

Kantoor 

Bedrijf waar als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening wordt uitgevoerd met 
een hoofdzakelijk beheers- en administratief karakter en een hoge personeelsdensiteit.  
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Kroonlijst 

Horizontale gevelbeëindiging. 

Kroonlijsthoogte 

Hoogte van een bouwwerk die gemeten wordt van het maaiveld tot de bovenkant van de 
deksteen of kroonlijst. 

Logistiek bedrijf 

Bedrijf dat als hoofdactiviteit heeft het ondersteunen van andere bedrijven op 
organisatorisch en materieel gebied wat betreft hun bevoorrading. 

Netto-vloeroppervlakte 

De netto-vloeroppervlakte van een gebouw is de vloeroppervlakte gemeten tussen de 
begrenzende bouwdelen. Ze wordt berekend als het verschil van de bruto-
vloeroppervlakte en de constructieoppervlakte. Enkel de vloeroppervlakte gelegen in een 
zone met een minimale plafondhoogte van 2,60 meter en/of de vloeroppervlakte van een 
bewoonbare zolder komt hierbij in aanmerking. 

Tot de netto-vloeroppervlakte behoren ook: 

 de vloeroppervlakten ingenomen door leidingen, radiatoren en andere 
verwarmingselementen, kastenwand en dergelijke; 

 de oppervlakten ingenomen door deuropeningen, vensternissen, uitsparingen en 
nissen in de verticaal opgaande bouwdelen, zolang de vloeroppervlakte die ze 
creëren groter is dan 0,50 vierkante meter. 

 

Niet tot de netto-vloeroppervlakte behoren: 

 de vloeroppervlakten ingenomen doorschouwen, kolommen, leidingkokers; 

 verblijfsruimten, waarvan de in aanmerking te nemen nettovloeroppervlakte 
kleiner is dan 4,00 vierkante meter; 

 niet bewoonbare kelder en -zolder. 

 

Nevenfuncties 

Alle functies, beperkt toegelaten op een bepaald perceel of in een bepaald gebied. 

De specifieke beperkingen van de nevenfuncties moeten samen met de nevenfuncties 
vermeld worden. 

zie ook Functie  

Toelichting: Terwijl een bestemming een aantal mogelijke functies vastlegt in een 
bepaald gebied, met eventuele voorschriften, is de functie het feitelijk gebruik van een 
onroerend goed. Men spreekt pas over een nevenfunctie wanneer er een specifieke 
beperking op een functie is gedefinieerd, anders spreekt men automatisch over een 
hoofdfunctie. Dit om verschillende interpretaties door verschillende overheden en 
gerechtelijke instanties over de beperking van nevenfuncties te vermijden. 

Nieuwbouw 

Als nieuwbouw worden beschouwd ofwel een volledig nieuw op te richten gebouw, ofwel 
een gebouw waaraan een verbouwing is uitgevoerd waarbij meer dan 60% van de 
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buitenmuren zijn gesloopt. Ook een uitbreiding die groter is dan de helft van de 
bestaande oppervlakte wordt beschouwd als nieuwbouw. 

Onderhouds- en instandhoudingswerken 

Werken die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door 
het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 
onderdelen.  

Parkeerplaats 

Plaats waar geparkeerd mag worden. 

Parkeren 

Het langer stilstaan van een voertuig dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen 
of voor het laden en lossen van goederen. 

Perceel 

Afgedeeld stuk grond, al dan niet bebouwd, waaraan een kadastraal nummer is 
toegekend. Elk perceel is vervolgens identificeerbaar door zijn kadastraal nummer. 

Perceelsgrens 

De kadastraal vastgelegde grens tussen twee of meerdere percelen.  

 

Productiebedrijf 

Bedrijf dat de voortbrenging, vervaardiging van materiële goederen als hoofdactiviteit 
heeft. 

Rooilijn 

Huidige of toekomstige scheidslijn tussen de openbare weg en de aangelande 
eigen¬dommen. Zij heeft tot taak de openbare weg op een bepaalde breedte te 
handhaven of te brengen. 

Toelichting: Rooilijn wordt gedefinieerd volgens het boek:”WASTIELS, F.: Handboek 
Wegenrecht. In adm. Lex., 1986, nr. 75, 66. In: Sebreghts, H.C.; Tijs, Reiner: Ruimte 
Ordenen. Het juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 393.” 

Rooilijnplan 

Juridisch plandocument dat de rooilijn vastlegt. 

Terrein 

Door kadastrale of andere grenzen bepaald stuk grond. 

Tuin 

Onbebouwde buitenruimte, met inbegrip van zaken die tot de vaste tuininrichting 
behoren. 

Uitbreiden 

Vergroten van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig 
wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt buiten het bestaande bouwvolume en met 
volumevermeerdering. Als de uitbreiding meer dan de helft van de bestaande oppervlakte 
is, wordt het beschouwd als nieuwbouw.  
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Verbouwen 

Wijzigen van een bestaand bouwwerk, het anders bouwen ervan zonder dat het volledig 
wordt afgebroken of heropgericht. Het gebeurt binnen het bestaande bouwvolume of met 
volumevermindering. Het is een wijziging van het bouwwerk waarbij minstens 40% van 
de bestaande buitenmuren moeten blijven staan. 

Verdieping 

Bouwlaag boven het gelijkvloers. 

Toelichting: Verdieping is gedefinieerd volgens het boek: “Haslinghuis, E.J.; Janse, H.: 
Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en 
bouwhistorie. Primavera Pers, Leiden, 2005, p. 500." 

Verharding 

Kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van 
construc¬tieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en die 
de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt.  

Verhardingscoëfficient 

Verhouding tussen de som van de verharde en bebouwde oppervlakte, en het totale 
terreinoppervlakte. 

Toelichting: Om de waterdoorlaatbaarheid van een bepaald terrein te berekenen moet 
men het oppervlakte kennen waar het water niet rechtstreeks in de grond kan sijpelen, dit 
is de som van de verharde oppervlakte en de bebouwde oppervlakte. 

Vloer 

Bodem van een vertrek of een andere ruimte en het vlak daarvan. 

Vloer-terreinindex (V/T) 

Verhouding tussen de som van de totale bruto-vloeroppervlakten van de boven-grondse 
vloeren en de betrokken terreinoppervlakte. Ondergrondse constructies of 
kelderverdiepingen die niet meer dan 1,5 m boven het maaiveld uitkomen worden niet 
meegerekend in de totale oppervlakte van de bovengrondse vloeren.  

Voortuinstrook 

Strook grond tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn. 

Woning 

Ruimte, bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk gezin. 

Zone 

Een op plan omlijnd en met een kleur of een grafisch teken aangeduid gebied, waaraan 
een bepaalde bestemming en specifieke stedenbouwkundige voorschrif-ten zijn 
gekoppeld. 

Zonegrens 

Grens van een bestemmingszone. 

Zonering 

Het afbakenen van diverse bestemmingsgebieden met eigen karakteristieken enerzijds, 
en eigen stedenbouwkundige voorschriften anderzijds. De afbakening of indeling heeft tot 
doel een eigen, eenduidige bestemming toe te kennen. De afbakening gebeurt in feite op 
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artificiële wijze, weliswaar op grond van zoveel mogelijk objectieve criteria die steun 
vinden in wetenschappelijke of ruimtelijke kenmerkende elementen. 

Toelichting: Definitie volgens Sebreghts, H.C.; Tijs, Reiner: Ruimte Ordenen. Het 
juridisch kader. Uitgeverij Vanden Broele, 2007, p. 426. 
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3 VOORSCHRIFTEN 

3.1 Algemene voorschriften 

 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is begrensd volgens de aanduidingen van bijgaand 
grafisch plan. De grafische gegevens en de reglementaire voorschriften ervan vullen 
elkaar aan. In geval van tegenstrijdige gegevens hebben de grafische gegevens 
voorrang. 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt het gewestplan en alle bijzondere plannen van 
aanleg binnen het plangebied. Binnen de grenzen van dit ruimtelijk uitvoeringsplan blijven 
de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en de speciale wettelijke 
bepalingen van toepassing, tenzij anders bepaald in dit plan. 

 

3.1.1 Afstemming categorieën van gebiedsaanduiding Vlaamse Codex 

 

In artikel 2.2.3, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd bij besluit 
van de Vlaamse Regering op 15 mei 2009, wordt opgelegd dat een stedenbouwkundig 
voorschrift sorteert onder een categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding. In de 
volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie elke bestemmingszone uit 
voorliggend RUP valt. 

 

Categorie Vlaams Gewest Bestemmingszone RUP Zwaantjeshoek 

Bedrijvigheid Zone voor Groen 2: voortuinstrook 

Zone voor Groen met nabestemming detailhandel 

Zone voor Detailhandel 

Zone voor Wonen met nabestemming bedrijvigheid 

Overig groen Zone voor Groen 1 

 

3.1.2 Archeologisch patrimonium  

 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met terreinwijziging wordt afgetoetst 
aan de aanbevelingen van de stedelijke dienst archeologie en het agentschap onroerend 
erfgoed over de waarschijnlijkheid van archeologische vondsten op het terrein. 

 



Pagina 11 van 19 

RUP Zwaantjeshoek 

3.1.3 Duurzaamheid  

 

Alle nieuwbouw-, vernieuwbouw- of verbouwingswerken moeten op een duurzame wijze 
uitgevoerd worden. De vergunningverlenende overheid bepaalt bij elke aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning of wordt voldaan aan volgende criteria: 

 zorgvuldig ruimtegebruik, minimaliseren ruimtelijke impact; 

 gebruik van duurzame bouw- en aanlegmaterialen; 

 waterhuishouding zoals bepaald in de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

 

3.1.4 Overgangsmaatregelen  

 

De overgangsmaatregelen zijn in de bijzondere voorschriften opgenomen. 



Pagina 12 van 19 

RUP Zwaantjeshoek 

3.2 Bijzondere voorschriften 

3.2.1 Artikel 1: Zone voor Groen 1: bufferzone - (Gr1) 

 

Bestemming: 

De zone is bestemd voor het behoud van de groenbuffer langs de E19 en de op- en afrit. 

Inrichting: 

De breedte van de groenbuffer is 10m gemeten van de kruin van de langsgracht van de 
E19.  

De zone wordt ononderbroken beplant met een combinatie van hoog- en laagstammige 
bomen en struikgewas. Bestaande hoogstammen en struiken worden maximaal 
behouden. 

Beheer: 

Het beheer van de groenbuffer is gericht op het verkrijgen van een dicht scherm met 
hoge natuurwaarde. 

 

3.2.2 Artikel 2: Zone voor Groen 2: voortuinstrook - (Gr2) 

 

Bestemming: 

De zone is bestemd voor de aanleg van een voortuinstrook langs de Kapelsesteenweg. 

In de zone is tevens toegelaten: 

 Inrichtingen in functie van een duurzame waterhuishouding. 

 

Inrichting: 

De breedte van de voortuinstrook is 8m vanaf de rooilijn. 

De zone voor Groen 2 wordt maximaal als groenstrook aangelegd. 

 Constructies zijn niet toegelaten met uitzondering van verhardingen die 
functioneel noodzakelijk zijn voor toegangen. 

 Het aanleggen van maximaal 2 parkeerplaatsen om auto’s te stallen als vorm van 
publiciteit. 

 De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de 
mogelijkheid krijgt om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding 
van het hemelwater naar onverharde delen, of door het gebruik van 
waterdoorlatende materialen. Tenzij dit vanuit andere regelgeving niet 
toegestaan is. 
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3.2.3 Artikel 3: Zone voor Detailhandel 1 - (De1) 

 

Bestemming: 

De zone is bestemd voor het behoud, uitbreiden of bouwen van een detailhandelszaak 
die steeds aan herstel en/of productie gekoppeld moet zijn. De herstel- en/of 
productiefunctie neemt minimaal 30% van de bruto vloeroppervlakte in. 

Bijhorende bij deze zaak zijn volgende ondersteunende functies met een maximum van 
30 % van de bruto vloeroppervlakte toegelaten (niet limitatieve opsomming): 

 Kantoren 

 Kleedruimtes 

 Eetruimtes 

 Horeca 

 

In de zone is tevens toegelaten: 

 Groene en verharde ruimten 

 Inrichtingen in functie van een duurzame waterhuishouding 

 

In de zone is niet toegelaten: 

 Autonome kantoren 

 

Inrichting: 

Buiten de bouwvrije zone mogen constructies worden opgericht. Daarvoor geldt: 

 De bebouwing dient een aaneengesloten geheel te vormen. 

 De vloerterreinindex (V/T) van de bebouwbare zone is 2. 

 De maximum bouwhoogte bedraagt 8m. 

 

De niet-bebouwde ruimte kan worden ingericht als parkeerzone. De aanleg van 
verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid krijgt om 
maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar 
onverharde delen, of door het gebruik van waterdoorlatende materialen. Tenzij dit vanuit 
andere regelgeving niet toegestaan is. 

De ruimte die noch bebouwd wordt, noch wordt ingericht als parkeerplaats moet worden 
ingericht als groene, onverharde ruimte. 

De bestaande rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) moet  behouden blijven . Binnen 
de kroonprojectie van deze boom zijn geen verhardingen toegelaten en mag niet 
geparkeerd worden. 
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Bouwvrije zone (overdruk): 

Binnen het gearceerde deel zijn bebouwing en bovengrondse constructies niet 
toegestaan met uitzondering van openbare nutsvoorzieningen, verhardingen en 
afsluitingen.  

Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen binnen de gearceerde zone mogen 
behouden blijven. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vormen geen 
weigeringsgrond bij de beoordeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bestaande rechtmatig vergunde 
gebouwen, voor zover de aanvraag betrekking heeft op: 

 Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaand bouwvolume; 

 Onderhouds- en instandhoudingswerken aan het bestaand bouwvolume; 

 Aanpassingen in functie van sectorale wetgeving. 

 

3.2.4 Artikel 4: Zone voor Groen met nabestemming detailhandel - (De2) 

 

Bestemming: 

De zone is bestemd voor een groenbuffer tussen de zone voor detailhandel en de 
achterliggende huizen. 

Binnen deze zone zijn bebouwing en bovengrondse constructies niet toegestaan met 
uitzondering van openbare nutsvoorzieningen en afsluitingen.  

Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen mogen behouden blijven. De 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vormen geen weigeringsgrond bij de 
beoordeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning 
met betrekking tot bestaande rechtmatig vergunde gebouwen, voor zover de aanvraag 
betrekking heeft op: 

 Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaand bouwvolume; 

 Onderhouds- en instandhoudingswerken aan het bestaand bouwvolume; 

 Aanpassingen in functie van sectorale wetgeving. 

 

Als de nabestemming van zowel artikel 5: “Zone voor wonen met nabestemming 
bedrijvigheid - (Be1)” als artikel 6: “Zone voor wonen met nabestemming bedrijvigheid - 
(Be2)” in werking zijn getreden, wordt deze zone bestemd als zone voor detailhandel en 
gelden de voorschriften van artikel 3: “Zone voor detailhandel”. 

 

Inrichting: 

De breedte van de groenbuffer is 10m ten opzichte van de perceelsgrens tussen de 
bestaande woningen en de zone voor detailhandel. 

De zone wordt ononderbroken beplant met een combinatie van hoog- en laagstammige 
bomen en struikgewas. Bestaande hoogstammen en struiken worden maximaal 
behouden. 
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Beheer: 

Het beheer van de groenbuffer is gericht op het verkrijgen van een dicht scherm. 

 

Bouwvrije zone (overdruk): 

Binnen het gearceerde deel zijn bebouwing en bovengrondse constructies niet 
toegestaan met uitzondering van openbare nutsvoorzieningen, verhardingen en 
afsluitingen.  

Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen binnen de gearceerde zone mogen 
behouden blijven. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vormen geen 
weigeringsgrond bij de beoordeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bestaande rechtmatig vergunde 
gebouwen, voor zover de aanvraag betrekking heeft op: 

 Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaand bouwvolume; 

 Onderhouds- en instandhoudingswerken aan het bestaand bouwvolume; 

 Aanpassingen in functie van sectorale wetgeving. 

 

3.2.5 Artikel 5: Zone voor wonen met nabestemming bedrijvigheid – (Be1) 

 

Hoofdbestemming: 

De zone is bestemd voor wonen.  

Er zijn geen nevenbestemmingen toegestaan. 

Bij het verlijden van een verkoopsakte voor de woning of op verzoek door de aanvrager 
bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, treedt de nabestemming 
bedrijvigheid in werking. 

 

Inrichting: 

Binnen deze zone mogen vergunde of vergund geachte woningen verbouwd, uitgebreid 
en herbouwd worden tot een volume van 1000m³ voor zover dit niet in tegenspraak is 
met de overdruk. Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het huidige aantal.  

Bij de woningen mag maximaal 1/3 van de niet-bebouwde oppervlakte verhard worden. 
De overige niet-bebouwde ruimte wordt groen ingericht.  
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Nabestemming: 

De zone is bestemd voor bedrijvigheid.  

Volgende activiteiten zijn toegelaten (niet limitatieve opsomming): 
 Opslag; 
 Productie, verwerking en bewerking van goederen; 
 Verwerking en bewerking van grondstoffen; 
 Logistiek; 
 Dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten leveren aan andere 

bedrijven). 

 

Bijhorend zijn tot maximum 30% van de bruto vloeroppervlakte volgende ondersteunende 
functies toegelaten: 

 Kantoren 

 Kleedruimtes 

 Eetruimtes 

 

In de zone is tevens toegelaten: 

 Groene en verharde ruimten 

 Inrichtingen in functie van een duurzame waterhuishouding 

 

Zijn niet toegelaten: 

 Seveso-inrichtingen; 

 Autonome kleinhandel; 

 Autonome kantoren. 

 

 

Inrichting: 

Buiten de bouwvrije zone mogen constructies worden opgericht. Daarvoor geldt: 

 De bebouwing dient een aaneengesloten geheel te vormen 

 De vloerterreinindex (V/T) van de bebouwbare zone is 2 . 

 De maximum bouwhoogte bedraagt 8m 

 

De niet-bebouwde ruimte kan worden ingericht als zone voor buitenopslag of 
parkeerzone. De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater 
de mogelijkheid krijgt om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van 
het hemelwater naar onverharde delen, of door het gebruik van waterdoorlatende 
materialen. Tenzij dit vanuit andere regelgeving niet toegestaan is. 

De ruimte die niet wordt bebouwd, en niet als zone voor buitenopslag of parkeerzone 
wordt ingericht, moet worden ingericht als groene, onverharde ruimte. 

 

 



Pagina 17 van 19 

RUP Zwaantjeshoek 

Bouwvrije zone (overdruk): 

Binnen het gearceerde deel zijn bebouwing en bovengrondse constructies niet 
toegestaan met uitzondering van openbare nutsvoorzieningen, verhardingen en 
afsluitingen.  

Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen binnen de gearceerde zone mogen 
behouden blijven. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vormen geen 
weigeringsgrond bij de beoordeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bestaande rechtmatig vergunde 
gebouwen, voor zover de aanvraag betrekking heeft op: 

 Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaand bouwvolume; 

 Onderhouds- en instandhoudingswerken aan het bestaand bouwvolume; 

 Aanpassingen in functie van sectorale wetgeving. 

 

3.2.6 Artikel 6: Zone voor wonen met nabestemming bedrijvigheid – (Be2) 

 

Hoofdbestemming: 

De zone is bestemd voor wonen.  

Er zijn geen nevenbestemmingen toegestaan. 

Bij het verlijden van een verkoopsakte voor de woning of op verzoek door de aanvrager 
bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, treedt de nabestemming 
bedrijvigheid in werking. 

 

Inrichting: 

Binnen deze zone mogen vergunde of vergund geachte woningen verbouwd, uitgebreid 
en herbouwd worden tot een volume van 1000m³ voor zover dit niet in tegenspraak is 
met de overdruk. Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het huidige aantal.  

Bij de woningen mag maximaal 1/3 van de niet-bebouwde oppervlakte verhard worden. 
De overige niet-bebouwde ruimte wordt groen ingericht. 

 

Nabestemming: 

De zone is bestemd voor bedrijvigheid.  

Volgende activiteiten zijn toegelaten (niet limitatieve opsomming): 

 Opslag; 

 Productie, verwerking en bewerking van goederen; 

 Verwerking en bewerking van grondstoffen; 

 Logistiek; 

 Dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten leveren aan andere 
bedrijven). 
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Bijhorend zijn tot maximum 30% van de bruto vloeroppervlakte volgende ondersteunende 
functies toegelaten: 

 Kantoren 

 Kleedruimtes 

 Eetruimtes 

 

In de zone is tevens toegelaten: 

 Groene en verharde ruimten 

 Inrichtingen in functie van een duurzame waterhuishouding 

 

Zijn niet toegelaten: 

 Seveso-inrichtingen; 

 Autonome kleinhandel; 

 Autonome kantoren. 

 

Inrichting: 

Buiten de bouwvrije zone mogen constructies worden opgericht. Daarvoor geldt: 

 De bebouwing dient een aaneengesloten geheel te vormen 

 De vloerterreinindex (V/T) van de bebouwbare zone is 2 . 

 De maximum bouwhoogte bedraagt 8m 

 

De niet-bebouwde ruimte kan worden ingericht als zone voor buitenopslag of 
parkeerzone. De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater 
de mogelijkheid krijgt om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van 
het hemelwater naar onverharde delen, of door het gebruik van waterdoorlatende 
materialen. Tenzij dit vanuit andere regelgeving niet toegestaan is. 

De ruimte die niet wordt bebouwd, en niet als zone voor buitenopslag of parkeerzone 
wordt ingericht, moet worden ingericht als groene, onverharde ruimte. 

 

Bouwvrije zone (overdruk): 

Binnen het gearceerde deel zijn bebouwing en bovengrondse constructies niet 
toegestaan met uitzondering van openbare nutsvoorzieningen, verhardingen en 
afsluitingen.  

Bestaande vergunde en vergund geachte gebouwen binnen de gearceerde zone mogen 
behouden blijven. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP vormen geen 
weigeringsgrond bij de beoordeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bestaande rechtmatig vergunde 
gebouwen, voor zover de aanvraag betrekking heeft op: 

 Aanpassingen of verbouwingen binnen het bestaand bouwvolume; 

 Onderhouds- en instandhoudingswerken aan het bestaand bouwvolume; 

 Aanpassingen in functie van sectorale wetgeving. 
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3.2.7 Artikel 7: Zone voor ontsluiting - (overdruk, indicatieve aanduiding) 

 

Bestemming: 

De ontsluiting van het plangebied verloopt langs maximaal 1 aansluiting op de 
Kapelsesteenweg.  

De aanduiding is indicatief aangeduid op het plan. De ontsluiting mag niet worden 
aangelegd door “zone voor Groen 1: bufferzone”. De andere bestemmingszones worden 
voor de breedte van de weg overschreven.  

 

Inrichting: 

De aansluiting op de Kapelsesteenweg is maximaal 7m breed.  

De aanleg van de noodzakelijke verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het 
hemelwater de mogelijkheid krijgt om maximaal door te dringen in de ondergrond door 
afleiding van het hemelwater naar onverharde delen, of door het gebruik van 
waterdoorlatende materialen. Tenzij dit vanuit andere regelgeving niet toegestaan is. 
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