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1. Inleiding
Het afbakeningsplan voor het regionaalstedelijk gebied Turnhout wordt opgemaakt als een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan volgens art. 37, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening1.

2. In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Zowel in de bindende bepalingen als in het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn
elementen opgenomen die relevant zijn bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
regionaalstedelijk gebied Turnhout.

Volgens art. 38, § 1 bevat een ruimtelijk uitvoeringsplan de volgende delen:
§

Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;

§

De erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer;

§

Een weergave van de feitelijke en juridische toestand;

§

De relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is;

§

In voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk
uitvoeringsplan en die opgeheven worden.

Enkel het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben conform het decreet
verordenende kracht.
Deze nota is de toelichtingsnota bij het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
De bijhorende toelichtingsnota heeft als dusdanig geen verordenende kracht, maar behoudt zijn waarde als inhoudelijk
onderdeel van het geheel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grafisch plan en de bijbehorende
stedenbouwkundige voorschriften kunnen steeds in de context van het geheel van het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan bekeken worden.

Leeswijzer
Deze nota is als volgt opgebouwd:
De relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen komt aan bod in het volgende hoofdstuk. Achtereenvolgens
wordt ingegaan op bepalende elementen uit het bindende en richtinggevende gedeelte.
Het verloop en de resultaten van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Turnhout worden in het
derde hoofdstuk gesitueerd aan de hand van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur.
Het omvangrijkste deel van deze nota wordt gevormd door de voorstellen per deelplan. Dit hoofdstuk omvat voor elk
van de deelplannen de decretaal verplichte situering en inhoudelijke toelichting van de elementen die op het grafisch
plan en in de stedenbouwkundige voorschriften zijn opgenomen. De op te heffen voorschriften worden eveneens per
deelplan opgesomd.

A De bindende bepalingen
Turnhout is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als regionaalstedelijk gebied (RSV p. 581). De
regionaalstedelijke gebieden worden door het Vlaams Gewest in samenspraak met de betrokken bestuursniveaus in de
gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend.
Wat betreft de ruimtelijke verdeling van de geraamde behoefte aan bijkomende woongelegenheden tot 2007, moet
de verdeling anno 1991 in het woongelegenhedenbestand tussen de stedelijke gebieden en de gemeenten die tot het
buitengebied behoren ten minste gehandhaafd worden. Dit betekent dat een minimum aantal in de stedelijke gebieden
moet worden gerealiseerd. In de provincie Antwerpen is dit bepaald op 65% = minimum percentage te realiseren
bijkomende woningen in de stedelijke gebieden (RSV p. 582)
Het regionaalstedelijk gebied Turnhout is als stedelijk gebied ook een economisch knooppunt (RSV p. 585).
De behoefte aan uit te rusten bedrijventerreinen in Vlaanderen wordt vastgesteld op 10.000 ha tot 2007 (6000
effectief, 4000 reserve), waarvan 6964 bijkomend af te bakenen. In de provincie Antwerpen dient 83-88 % van de
nieuwe bedrijventerreinen (lokale en regionale, voor historisch gegroeide bedrijven) in de economische knooppunten
(waaronder de stedelijke gebieden) afgebakend te worden. (RSV p. 587).
De E34 werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als een hoofdweg.

B Het richtinggevend gedeelte
B.1

Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Vlaanderen: “Vlaanderen open en stedelijk”

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat het streven naar openheid én stedelijkheid voorop, uitgedrukt in de
metafoor “Vlaanderen: open en stedelijk”. Deze metafoor is niet enkel geïnspireerd door de bestaande ruimtelijke
structuur in Vlaanderen, door de maatschappelijk-economische dynamiek van de samenleving en door de bedreigingen
die negatief inwerken op de ruimtelijke structuur. Deze metafoor drukt tegelijkertijd ook de uitgangshouding van een
duurzame ruimtelijke ontwikkeling uit. (RSV p. 315-318)
Met de metafoor ‘Vlaanderen, open en stedelijk’ wil het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een trendbreuk realiseren
met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling. Deze trendbreuk beoogt de versterking van het buitengebied en het
tegengaan van de versnippering door een optimaler gebruik en beheer van de stedelijke structuur. Daarom wordt het
principe van gedeconcentreerde bundeling vooropgesteld (RSV p. 321). Deze bundeling streeft een selectieve
concentratie na van de groei van het wonen, het werken en de andere maatschappelijke functies in de stedelijke
gebieden en in de kernen van het buitengebied. Vanuit deze optie moeten de stedelijke gebieden worden versterkt
waarbij activiteiten er worden geconcentreerd en gestimuleerd.
B.2

Turnhout als regionaalstedelijk gebied

In de gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen wordt Turnhout geselecteerd als regionaalstedelijk gebied
omwille van haar bestaande en gewenste functioneel-ruimtelijke positie in de Vlaamse stedelijke structuur en de
ruimtelijke potenties die zij heeft ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen. (RSV p. 334-336).
Indicatief wordt aangegeven dat delen van de gemeenten Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar tot het
stedelijk gebied kunnen behoren. In de afbakening wordt concreet aangegeven waar een stedelijk-gebiedbeleid zal
gevoerd worden. Als gevolg van het afbakeningsproces kunnen ook delen van aangrenzende gemeenten bij het
stedelijk gebied worden opgenomen. (RSV p. 342).
1 In deze tekst wordt met het decreet op de ruimtelijke ordening bedoeld: decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van deruimtelijke ordening (B.S.
8.6.1999), gewijzigd door de decreten van 28.9.1999 (B.S. 30.9.1999, Ed. 2), 22.12.1999 (B.S. 30.12.1999, Ed. 2) en 26.4.2000 (B.S. 29.4.2000).
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De regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun verzorgingsniveau, hun stedelijke voorzieningen en hun
economische structuur een belangrijke plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen. Het beleid in de
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regionaalstedelijke gebieden is gericht op het maximaal benutten van de bestaande en toekomstige stedelijke potenties.
Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben regionaalstedelijke gebieden – weliswaar op een lager niveau – in
kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende
woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen. Dit houdt ook in
dat een aanbodbeleid moet gevoerd worden om, behalve de stedelijke ontwikkeling te stimuleren, ook de
lintontwikkeling te stoppen en het buitengebied van stedelijke ontwikkeling te vrijwaren. (RSV p. 341)

Regionaalstedelijk
gebied Turnhout

Volgende ontwikkelingsperspectieven (RSV p. 354-373) voor stedelijke gebieden staan voorop:
−

realiseren van een groter aandeel bijkomende woongelegenheden.

−

streven naar minimale woningdichtheden.

−

differentiëren en verbeteren van de woningvoorraad.

−

versterken van de multifunctionaliteit.

−

concentreren van kantoren aan knooppunten van het openbaar vervoer (station,…).

−

inplanten van (stedelijke) voorzieningen afgestemd op het belang van het regionaalstedelijk gebied.

−

bundelen van kleinhandel op binnenstedelijke locaties en op kleinhandelszones.

−

optimaliseren van de aanwezige recreatieve en toeristische voorzieningen.

−

verzorgen van collectieve en openbare ruimten.

−

behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden.

−

bieden van waarborgen voor stedelijke landbouw.

−

behouden en uitbouwen van cultureel-maatschappelijke en historisch waardevolle elementen.

−

stimuleren van een stedelijk mobiliteits- en locatiebeleid.

B.3

Figuur 01 - Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, schematische weergave van de gewenste ruimtelijke
structuur

Situering van het afbakeningsproces

De algemene methodiek voor het voeren van een afbakeningsproces wordt in het richtinggevend gedeelte van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (p.344-347) beschreven.
Het afbakeningsproces kan onderscheiden worden in twee fases: de voorbereidende fase en de uitvoeringsfase.
In de voorbereidende fase wordt een proces van visievorming op het regionaalstedelijk gebied gevoerd. Om tot
uitspraken over de grenslijn van het stedelijk gebied en het te voeren stedelijk gebied-beleid te komen, is een ruimtelijk
onderzoek uitgevoerd en is ruim overleg gevoerd. Het resultaat van deze voorbereidende fase is een voorstel van
afbakening en een actieplan.
In de uitvoeringsfase wordt dit voorstel van afbakening onder meer vertaald in een gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan met verordenende kracht en naar andere instrumenten. Het gewestelijk uitvoeringsplan bevat
tenminste de grenslijn of de grensgebieden van het betreffende stedelijk gebied met de bijbehorende voorschriften en
desgevallend bestemmings-, inrichtings- en beheersmaatregelen voor specifieke locaties.
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3. Resultaat van de voorbereidende fase, het afbakeningsproces
A Concreet verloop afbakeningsproces Turnhout
Het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Turnhout is op 28.10.98 gestart. Ter ondersteuning van dit
proces en de uitwerking van een voorstel van afbakening heeft de administratie een opdracht toegewezen aan Mens &
Ruimte.
Delen van de opdracht werden door dit studiebureau uitbesteed aan het Centrum voor
Overheidscommunicatie CIBE.
Het afbakeningsproces is verlopen volgens de stappen die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden
voorzien. Het werd gevoerd in nauwe samenwerking tussen de drie bestuursniveaus, met name het Vlaams gewest, de
provincie Antwerpen en de gemeenten Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout, maar ook in overleg met de
betrokken overheidssectoren en met de verschillende maatschappelijke groepen en geledingen.
De samenwerking werd gestructureerd in verschillende overlegorganen, met name het projectteam en de stuurgroep.
In het projectteam zetelden de opdrachthouder, de communicatieverantwoordelijke, gemeentelijke
beleidsverantwoordelijken (burgemeester/schepen) en vertegenwoordigers van de administratie bevoegd voor
ruimtelijke ordening op de drie niveaus. De deelnemers aan de stuurgroep waren beleidsvertegenwoordigers
(ambtelijk en politiek) van de drie bestuursniveaus, vertegenwoordigers van verschillende administraties en
maatschappelijke instellingen, aangevuld met de leden van het projectteam.
De verschillende overlegorganen werden samengesteld op voorstel van AROHM, de betrokken gemeentebesturen, en
het provinciebestuur van Antwerpen. Het projectteam is ongeveer 20 maal samengekomen. De stuurgroep heeft
zeven keer vergaderd. Daarnaast is er bilateraal overleg geweest met de gemeenten en administraties en hebben diverse
informatievergaderingen plaats gevonden voor de betrokken gemeenteraden en provincieraad, en voor een aantal
specifieke gebieden met de betrokken bevolking. Tussentijds werden een aantal nieuwsbrieven verspreid en in de
periode 15.10.01-31.11.01 vond een brede informatiecampagne plaats met vijf toelichtingsvergaderingen, een website
en een tentoonstelling, waarop massaal is gereageerd.
Het resultaat van het afbakeningsproces is de nota 'Voorstel van afbakening' van maart 2002. Deze nota vormt de
basis voor de realisatie van verschillende acties, en is voorgelegd voor formeel advies aan de gemeenteraden,
provincieraad en de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening. Het voorontwerp van het gewestelijk ruimtelijke
uitvoeringsplan werd besproken in een plenaire vergadering op 12.11.02.

B Regionaalstedelijk gebied Turnhout gekaderd in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

1. Het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van een voldoende aantal en gedifferentieerd
woningbestand op gewenste locaties.
2. Uitbouw van de economische troeven
3. Ontwikkelen van het regionaalstedelijk gebied als een centrum met een hoog voorzieningenniveau.
4. Versterken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden
5. Het leefbaar houden van het stedelijk gebied met goede ontsluitingen
B.2

Taakstellingen voor het regionaalstedelijk gebied Turnhout.

Taakstelling voor regionale bedrijvigheid
Concreet wordt binnen de grenslijn van het regionaalstedelijk gebied Turnhout met betrekking tot economische
structuur een taakstelling voor het stedelijk gebied Turnhout berekend die 209 ha bijkomende bedrijventerreinen
bedraagt. Gezien het feit dat de planperiode 1994- 2007 reeds ver gevorderd is, wordt geen onderscheid meer gemaakt
tussen effectieve terreinen en reserveterreinen. Deze behoefte wordt verhoogd doordat een aantal industrieterreinen
beter een andere bestemming krijgen ('bedrijventerrein Anco' ten noorden en zuiden van kanaal, Frans
Seghersreservaat nabij de E34, Foresco). In totaal gaat het hierbij om 16 ha, zodoende bedraagt de taakstelling voor
het regionaalstedelijk gebied 222 ha tot 2007.
Taakstelling voor wonen
De taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied Turnhout werd berekend op 7.297 bijkomende woongelegenheden
voor de periode 1991-2007. Tussen 1991 en 1997 zijn er reeds 2.375 van gerealiseerd. De resterende taakstelling voor
de periode 1997-2007 bedraagt dus 4.922 eenheden. Binnen het bestaande vastliggende juridische aanbod wordt
geschat dat er zo'n 6.300 mogelijkheden zijn voor de realisatie van woningen tot 2007. Het voeren van een
aanbodbeleid inzake woningen is evenwel één van de essentiële opdrachten van het stedelijk gebied beleid. Teneinde
tot een effectief aanbodbeleid te komen werd een bijkomende toetsing van de verschillende grotere gebieden aan de
hypothese van gewenste ruimtelijke structuur gedaan. Op basis van deze afweging wordt bijkomend ruimte
gereserveerd voor zo'n 1.160 woongelegenheden. Dit betekent een totaal van bijna 7.500 mogelijke bijkomende
woningen voor de periode 1997-2007.
B.3

Grensstellende elementen van het buitengebied

Binnen de deelstudie van het buitengebied werden er 6 deelruimten aangehaald: Open Noorderkempen, Turnhouts
Vennengebied, Moerengebied (zones A en B), Nete – gebied, De stuifduinen en Vallei Laakbeek en Diepteloop. Voor
deze 6 deelruimten – open ruimte – werden er concrete grenstellende elementen aangegeven. Deze werden in detail in
de deelstudie besproken en vervolgens samengevat op een overzichtskaart.

De in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgestelde methodiek voor de afbakening van een
regionaalstedelijk gebied werd ook in het afbakeningsproces van Turnhout gevolgd. Vanuit een vertaling van de
gewenste ruimtelijk structuur voor Vlaanderen werd een globale visie met betrekking tot de rol en positie van het
regionaalstedelijk gebied uitgewerkt. Verder werden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen enkele
taakstellingen (voor huisvesting en bedrijvigheid) bepaald voor Turnhout. Tenslotte werd een studie verricht naar de
grensstellende elementen van het buitengebied op Vlaams niveau. Uit dit geheel van elementen werd op een
geïntegreerde wijze een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur opgemaakt. Deze hypothese resulteerde in een
actieprogramma voor de betrokken overheden.
B.1

Visie op de rol en positie van het regionaalstedelijk gebied Turnhout

Het regionaalstedelijk gebied van Turnhout vormt de enige grote concentratie van stedelijke activiteiten temidden van
een uitgestrekt gebied dat de Kempen wordt genoemd. De Kempen is een grensoverschrijdend gebied met belangrijke
natuur-, landbouw- en recreatieve waarden, maar met relatief weinig grote kernen of kernen van culturele en/of
economische betekenis. Het vormt een belangrijke open ruimte op het niveau van de Benelux. Het regionaalstedelijk
Turnhout vervult voor de Kempen dé plaats van stedelijke voorzieningen, zowel op sociaal – cultureel en op
commercieel vlak als op vlak van gemeenschapsvoorzieningen. De afbakening dient er toe bij te dragen dat het
stedelijk gebied haar centrumfunctie in de toekomst beter kan vervullen. Vanuit deze overtuiging is de volgende
“slagzin” geformuleerd: 'regionaalstedelijk gebied Turnhout als stedelijk centrum van de Kempen'. De globale visie
werd in het afbakeningsproces vertaald in vijf beleidskeuzes.
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hinder te voorkomen

KAN AAL
- SC H O T EN

D ESSEL

T U RN H O U T
BEERSE
N 18

N 12

VO SSELAAR
MO L
24

23

22

C Hypothese gewenste ruimtelijke structuur Turnhout
Als tussentijds product in het afbakeningsproces werd een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het
regionaalstedelijk gebied Turnhout uitgewerkt. Deze hypothese vormt de inhoudelijke basis voor concrete acties in
verband met het stedelijk gebiedbeleid en voor de afbakening van het stedelijk gebied. Het is tot stand gekomen
vanuit een confrontatie van de voorgaande elementen ten opzichte van de bestaande ruimtelijke structuur van het
regionaalstedelijk gebied. Het opstellen van de gewenste ruimtelijke structuur is binnen dit proces geen doel op zich
maar moet worden beschouwd als een tijdelijk ‘hulpmiddel’ om de verschillende ruimteaanspraken ten opzichte van
elkaar en van de ruimtelijke draagkracht af te wegen.
Ruimtelijk werden deze keuzes vertaald in een globaal sleutelconcept, een zevental 'raderconcepten' en tenslotte in een
hypothese gewenste ruimtelijke structuur.
SLEUTELCONCEPT
-

KAN AAL
D ESSEL - SC H O T EN

N 12

E34 / A21

N 18

Twee clusters (Turnhout/Oud-Turnhout en
Beerse/Vosselaar), met daartussen een open
ruimteverbinding en stadsbos
Volwaardige ontsluiting voor elke cluster, met
name door selectie N19 en N132 als primaire weg
categorie II

-

Turnhout zwaartepunt op vlak van wonen,
bedrijvigheid en voorzieningen

-

Oost-west structuur tussen kanaal en E34, behalve
te Turnhout aan het kanaal en de
bedrijventerreinen
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VEED IJK
E34 / A21

N 140
N 19
LILLE
G EEL

RAVELS
T ILBU RG

3. Binnenstad Turnhout als commercieel en
cultureel hart van stedelijk gebied
-

Verdichting via vier strategische woonprojecten

-

Diverse puntsgewijze ingrepen ter versterking van
stedelijk
weefsel
en
multifunctionaliteit;
bijvoorbeeld centrum, Blairon-kazerne, Brepols,
Warande, Stationsbuurt, ….

-

N 12

N 119
M ERKSPLAS

N 124

ST ED ELIJK GRO EN G EBIED
KAN AAL
D ESSEL - SC H O T EN
T U RN H O U T
BEERSE
N 12

N 18
VO SSELAAR
MO L

Verbeteren bereikbaarheid via openbaar vervoer
E34 / A21

N 140
N 19
LILLE
G EEL
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RAVELS
RAVELS

T ILBU RG
N 12

4.

N 119
M ERKSPLAS

-

T U RN H O U T

BEERSE

N 18

N 12

VO SSELAAR
MO L

E34 / A21

als een

7. Stedelijke natuurelementen en
randstedelijke vingers en open ruimteverbindingen

N 124

ST ED ELIJK GRO EN GEBIED

KAN AAL
D ESSEL - SC H O T EN

Kanaal Dessel-Schoten
multifunctionele as

M ERKSPLAS

Aa-vallei als groen lint

Wonen aan het water (Turnhout en Beerse)

-

Open ruimte vingers dringen in het
L
stedelijk gebied: vennengebied (1-3),
Bentel, Darisdonk, Gemeente Heide,
Grote Heide, Laakbeekvallei.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande
regionale bedrijven en stimuleren van de
watergebondenheid van de bestaande
regionale bedrijven

LILLE
G EEL

VEN N EN
GEBIED (3)

N 124

BEN T ELVIN GER

ST ED ELIJK GRO EN GEBIED
KAN AAL
D ESSEL - SC H O T EN
TU RN H O U T
BEERSE

AAKBEEKVALLEI

-

N 12

N 119

VEN N EN GEBIED (1)

-

Secundaire waterweg - transportas

N 19

VEN N EN GEBIED (2)

Versterken
groen
en
recreatie
(natuurontwikkeling, fietsen, jachthaven)

-

N 140

T ILBU RG

-

Open ruimteverbinding tussen de twee
clusters van het stedelijk gebied, met een
deel stadsbos als zowel verbindend als
scheidend element

N 12

N 18

S

VO SSELAAR

MO L

FS
G RO TE H EID E
E34 / A21

N 140
N 19
L ILLE
VALLEI VAN D E AA M ET H ET STAD SPARK EN
H ET N ATU URRESERVAAT FRAN S SEGERS

G EEL

G EM EEN T E H EID E

RAVELS
T ILBU RG

5. Ring Turnhout als activiteitenboulevard

N 12
N 119

-

M ERKSPLAS

Ring (R13) als ontsluitingsweg voor Turnhout
en aantakking wegen uit omgeving

-

In noordelijk deel wordt de ring niet gesloten

-

Ontwikkeling
stedelijke
voorzieningen
(Bentel, Melkhoek, kantoren, stadspark)

-

N 124

STED ELIJK GRO EN G EBIED
KAN AAL
D ESSEL - SC H O T EN

LO KALE BED RIJVIGH EID - BEN T EL
TU RN H O U T

KAN T O REN , C O M M ERC IëLE
D IEN ST VERLEN IN G

BEERSE

N 18

N 12

VO SSELAAR
MO L

Ring onderdeel van openbaar vervoeras
E34 / A21

N 140
N 19
LILLE
G EEL

RAVELS

6. Steenwegen als ruggengraat ontsluiting

T ILBU RG
N 12
N 119
M ERKSPLAS

-

Verbindende en ontsluitende functie tussen
delen van het stedelijk gebied

-

Verbindende functie naar gemeenten in de
omgeving

-

N140 wordt een stedelijke ontsluitingsweg
bedrijven en kleinhandel

-

N12 en N18 tussen Beerse en Oud-Turnhout
vormen de openbaarveroeras

N 124

ST ED ELIJK GRO EN G EBIED
KAN AAL
D ESSEL - SC H O T EN

BEERSE
N 18

N 12

VO SSELAAR
MO L
PRIM AIRE W EG II

E34 / A21

N 140
N 19
LILLE
G EEL
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D ARISD O N KVIN GER

−

één belangrijke openruimtecorridor of stedelijk groengebied, dat voor het deel ten noorden van de N12 als
stadsbos zal worden ontwikkeld

−

de multifunctioneel te ontwikkelen as 'kanaal Dessel-Schoten'

−

het natuurgebied Frans Seghersreservaat / Aa-vallei

−

het landbouweiland aan de E34 te Vosselaar

−

de verschillende groene vingers (Vennengebied, Bentel, Darisdonk (1-3), Gemeente Heide, Grote Heide en
Laakbeekvallei).

D Taakstellingen opgenomen in het regionaalstedelijk gebied
Het voorstel van ca. 200 ha vult de gewenste taakstelling van 222 ha ongeveer in. Een verschuiving van
bedrijventerreinen van Turnhout naar Arendonk. De grotere bijkomende bedrijventerreinen zijn Veedijk, Beerse-Zuid
en Bentel. Voor de periode na 2007 wordt de ontwikkeling van een eventueel nieuw regionaal bedrijventerrein
'Waterheide' mogelijk gemaakt door het gebied te vrijwaren van bebouwing.
Op verschillende plaatsen is er sprake van aanpassingen van het gewestplan aan de huidige toestand en beperkte
uitbreidingen van bestaande regionale bedrijven. Dit is met name het geval voor de gebieden Kanaalzone-west,
Kanaalzone-oost en Den Busselen langs het kanaal te Beerse en het bedrijventerrein Beerse- zuid. Ook op het
bedrijventerrein Veedijk is dit het geval, met name ter hoogte van de Bleukenlaan.
De inname van een deel van een recreatiezone met weekendverblijven langsheen de spoorweg biedt
uitbreidingsmogelijkheden voor een aantal bedrijven op Veedijk, meer bepaald langs de Bleukenlaan.
Een pakket van 20 ha (5 ha per gemeente) wordt gereserveerd voor de problematiek van lokale zonevreemde bedrijven
in het buitengebied van de vier gemeenten van het regionaalstedelijk gebied.

Figuur 02 - Synthesekaart hypothese gewenste ruimtelijke structuur stedelijk gebied
Bron - Mens & Ruimte, voorstel van afbakening, maart 2002

Op de kaart met de hypothese gewenste ruimtelijke structuur worden onder meer volgende elementen met
betrekking tot de ontwikkeling van het stedelijk gebied aangegeven:

147,3 ha

Nieuwe regionale bedrijventerreinen – Uitbreidingen van bestaande regionale
bedrijventerreinen

11,6 ha

Uitbreidingsbehoefte van specifieke regionale bedrijven

18,7 ha

Specifieke bedrijventerreinen (kantoren, kleinhandel,…)

20 ha

Zonevreemde bedrijvigheid in buitengebied

Overzicht van de invulling van de taakstelling met betrekking tot regionale bedrijvigheid

−

de twee clusters van het regionaalstedelijk gebied, met name Turnhout / Oud-Turnhout en Beerse / Vosselaar;

−

de regionale en grote lokale bedrijventerreinen (Veedijk, Beers-Zuid, Bentel), een kleinhandelsgebied aan de N140,
en een aantal regionale bedrijven langs het kanaal Dessel-Schoten;

−

voor een eventuele ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein na 2007 wordt het gebied Waterheide
gevrijwaard van bebouwing.

−

een viertal strategisch woonprojecten: Diksmuidestraat (Bouwsen Pad), Wouwerstraat (Begijne Veldekens),
Melkhoek en kanaalzone-noord (Bruyne Strijd);

−

een tweetal strategisch stedelijke projecten (Brepols en Blairon-kazerne)

−

de ontsluiting van het regionaalstedelijk gebied Turnhout via een primaire weg II voor elk van de twee clusters
(N132 en N19), via de ring van Turnhout (R13)

−

de stedelijk ontsluitingswegen als aanvullend ten behoeve van de ontsluiting van vrachtverkeer

-

Kruispunt van de ring en de openbaar vervoeras N12 en idem met de N18 (in bestaand juridisch kader)

−

de stationsomgeving te Turnhout

-

Stationsomgeving

−

de stedelijke openbaar vervoer-corridor as N12-N18 van Beerse tot Oud-Turnhout met daarop kantoorgebieden

-

Blaironkazerne (Graphic Valley)

-

Brepols
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De globaliteit van de ruimtebalans en ruimteboekhouding wordt voor heel Vlaanderen later verrekend.
Verder worden er voorstellen gedaan voor de grootschalige kleinhandel en kantoren.
Grootschalige kleinhandel wordt gesitueerd op volgende locaties:
-

Binnenstad van Turnhout

-

Brepols (een verplicht percentage van een nog te bepalen oppervlakte winkels)

-

Deelplan 12 - gebied langs de N140

-

Bentel - agrarisch verwante kleinhandel in het noordelijk gedeelte

Kantoren worden gesitueerd op plaatsen die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, met name:
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Daarnaast wordt door de gemeenten een actief woonbeleid gevoerd voor een aantal strategische woonprojecten in
woongebied te Turnhout, met name : Diksmuidestraat (Bouwsen Pad), Wouwerstraat (Begijne Veldekens), Melkhoek
en kanaalzone-noord (Bruyne Strijd). De namen tussen de haakjes verwijzen naar de huidige projectnamen.
Anderzijds worden er (delen van) verschillende woonuitbreidingsgebieden niet geschikt geacht voor ontwikkeling voor
2007. Deze woonuitbreidingsgebieden werden in het afbakeningsproces aangeduid als woonreservegebied (of
reservegebied voor stedelijk wonen). Bedoeling van deze gebieden is dat ze na evaluatie en gebiedsgerichte
visievorming in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, na 2007 kunnen worden ontwikkeld als gemengde
stedelijke woongebieden, zonder woningbehoeftestudie.
Tenslotte worden (delen van) verschillende woonuitbreidingsgebieden herbestemd in functie van de realisatie van
opties van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur, met name de zogenaamde open ruimtevingers en het stadsbos.
Op figuur 05 in de bijlage worden de verschillende gebieden op kaart aangegeven.

Vermits een louter kwantitatieve afweging (zie voorgaande tabel) onvoldoende inzicht geeft in de ruimtelijke potenties
en de mogelijkheden om op korte termijn aantrekkelijke woonmilieus te creëren, werd een afweging verricht van de
woonuitbreidingsgebieden op het huidig gewestplan. De gebiedsgerichte keuzes van voorgaande mogelijkheden inzake
wonen worden rechtstreeks verklaard vanuit de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het
regionaalstedelijk gebied Turnhout en de ruimtelijke concepten die de ordening bepalen. Volgende opsomming geeft
een inzicht in de bepalende elementen per woonuitbreidingsgebied dat 1) ontwikkeld wordt, 2) in reserve wordt
geplaatst of 3) geschrapt wordt.
1. Te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden

Figuur 03 -- Gewenste economische structuur voor het regionaalstedelijk gebied
Bron - Mens & Ruimte, voorstel van afbakening, maart 2002

Als uitgangspunt is genomen dat de woonbehoefte opgevangen dient te worden in of aan de bestaande
huisvestingsstructuur. Op deze wijze wordt voorkomen dat er zeer grote nieuwe wijken ontstaan, los van de bestaande
ruimtelijke context, en wordt de bestaande ruimtelijke structuur zoveel als mogelijk versterkt. Voor Beerse en
Vosselaar betekent het dat verschillende binnengebieden in en rond het centrum bebouwd zullen worden om de
versnipperde nederzettingsstructuur nu sprake van is, te versterken, conform het concept om het wonen te
concentreren in twee clusters. Ook het cluster Turnhout-Oud-Turnhout wordt versterkt met de vrijgave van
woonuitbreidingsgebieden.
Beekakkers te Beerse (woonuitbreidingsgebied A deelplan 09A)

7.297

Taakstelling 1991-2007

Gezien de bestaande reserves kan het grootste deel van dit woonuitbreidingsgebied op langere termijn gereserveerd
blijven. Het versnipperde binnengebied ten zuiden van de Beekakkerstraat is reeds aan de straatkanten sterk
ontwikkeld en zal bij vrijgave als stedelijk woongebied de bestaande cluster Beerse-Vosselaar versterken.

2.375

Gerealiseerd tussen 1991 en 1997

Kanaal-Oost (deel Veld) te Beerse (woonuitbreidingsgebied C deelplan 09B)

4.922

Resterende taakstelling 1997-2007

6.300

Juridisch vastliggend aanbod (langs uitgeruste wegen, in goedgekeurde
verkavelingen, in binnengebieden)

Dit woonuitbreidingsgebied is reeds geheel ontwikkeld door vergunde verkavelingen. De omzetting naar stedelijk
woongebied bevestigt het statuut.

1.163

Bijkomende mogelijkheden in goedgelegen woonuitbreidingsgebied

7.463

Totaal aantal mogelijkheden bijkomende woningen 1997-2007

Overzicht berekening taakstelling met betrekking tot het wonen

De ontwikkeling van de bijkomende ruimte gebeurt door herbestemming van verschillende woonuitbreidingsgebieden
naar stedelijke woongebieden. Het is niet aangewezen om daarbij de bijkomende ruimte, vaak op strategische
locaties gelegen in het stedelijk gebied afhankelijk te maken van een bijkomend planningsinitiatief van de overheid.
Ook een woningbehoeftestudie is niet meer nodig. In het stedenbouwkundig voorschrift worden evenwel
mogelijkheden ingebouwd voor een kwalitatieve inrichting van het terrein zonder dat hiervoor een planningsinitiatief
van de overheid vereist is. Desalniettemin kunnen de gemeenten eigen initiatieven nemen en/of bijkomende eisen
stellen naar de gewenste inrichting of een inrichtingsschets aan de initiatiefnemer vragen.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Osseven te Beerse en Vosselaar (woonuitbreidingsgebied F deelplan 09C)
De vrijgave van dit woonuitbreidingsgebied ondersteunt de inbreidingsgerichte ontwikkeling van het bestaande
wooncluster Beerse-Vosselaar met een beperkt woningaanbod. Het grootste deel van dit woonuitbreidingsgebied is
reeds vervat in verkavelingsvergunningen.
Ketssche Velden te Vosselaar (woonuitbreidingsgebied G deelplan 09D)
Een mogelijk bijkomend woningaanbod in dit gebied werkt eveneens versterkend en inbreidend voor het wooncluster
Beerse-Vosselaar. Tweederde van het gebied is reeds ontwikkeld en het niet-ontwikkelde deel is geheel ingesloten door
woningbouw en het huidig sportcentrum. Belangrijke delen zijn opgenomen in geldige verkavelingsvergunningen. Het
bijkomend woningaanbod is gunstig gelegen ten opzichte van het centrum van Vosselaar.
De Bossen te Turnhout (woonuitbreidingsgebied J, deelplan 09F)
Dit inbreidingsgebied verzorgt deels het woningaanbod in het wooncluster Turnhout-Oud-Turnhout, via de
versterking van de woonlob Papenbrugge. Slechts een beperkt woningaanbod kan worden gerealiseerd vermits de
gebied grotendeels bebouwd is.
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Schorvoort te Turnhout (woonuitbreidingsgebied K, deelplan 09G)
Dit gebied sluit aan op de woonlob Schorvoort, als onderdeel van het centrale wooncluster in het regionaalstedelijk
gebied Turnhout. Vermits de Aa-vallei het gebied begrenst en gedeeltelijk ook doorkruist dient behoedzaam worden
omgesprongen met de waterproblematiek.
Schuurhoven te Oud-Turnhout (woonuitbreidingsgebied M, deelplan 09E)
Dit gebied vormt een structuurbepalende begrenzing van de woonlob Oosthoven. De vergunde verkavelingen en
aangelegde infrastructuur bepalen de feitelijke reeds ontwikkelde toestand.
Oostbrooseinde te Oud-Turnhout (woonuitbreidingsgebied N, deelplan 09H)
Gelegen tussen het woongebied van Oud-Turnhout en een gebied voor openbaar nut, als onderdeel van het
regionaalstedelijk gebied, kan dit gebied worden gerekend tot de bestaande structuur van de woonlob Oud-Turnhout
in het centrale wooncluster. Het ontwikkelbaar zuidelijk deelgebied is reeds grotendeels bebouwd en vastgelegd in
goedgekeurde verkavelingen. Het bijkomend aanbod is beperkt.
Darisdonk te Oud-Turnhout (woonuitbreidingsgebied O, deelplan 09I)

3. Omvorming tot woonreservegebieden
Kanaalzone-Noord te Turnhout (woonuitbreidingsgebied I, deelplan 8)
Binnen de planperiode tot 2007 dient in dit gebied geen aanbodbeleid te worden gevoerd. Zolang het onbebouwd blijft
kan het feitelijk blijven functioneren als randstedelijk groengebied, met een agrarische en recreatieve waarde. Op lange
termijn evenwel zal het gebied de belangrijkste versterking worden van het wooncluster Turnhout-Oud-Turnhout,
conform de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur. Om deze opties op lange termijn wordt het gebied als
woonreservegebied aangeduid, hetgeen de stad Turnhout toelaat een weloverwogen inrichtingsplan op te maken.
Oostbrooseinde te Oud-Turnhout (woonuitbreidingsgebied N, deelplan 9H)
Dit gebied functioneert als overgangszone tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. De gemeente OudTurnhout zal een voorstel uitwerken hoe dit gebied op langere termijn als randzone kan worden afgewerkt en ingevuld.
Kanaal-Oost en Beekakkers te Beerse (woonuitbreidingsgebied B en A, deelplan 9B en 9A)
Dit zijn vrij perifeer gelegen gebieden ten opzichte van de kern van Beerse grenzend aan het kanaal Dessel-Schoten.
Gezien de grote reserves nog aanwezig in de kern van Beerse, is het aansnijden van deze gebieden niet noodzakelijk en
kunnen zij beschouwd worden als reservegebieden voor na de planperiode. Op langere kunnen interessante
woonmilieus aan het kanaal worden ontwikkeld.

Dit gebied begrenst het regionaalstedelijk gebied en de woonlob Oud-Turnhout. Ook hier is het ontwikkelbaar aanbod
zeer beperkt, gezien de hoge realisatiegraad van het gebied.

Hoeven te Vossalaar (woonuitbreidingsgebied G, deelplan 9D)

2. Te schrappen woon(uitbreidings)gebieden
Een aantal woon(uitbreidings)gebieden worden volgens de hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur niet
aangesneden. Ook na de planperiode is het om uiteenlopende redenen beter dat de terreinen niet worden gerealiseerd.
De meeste gebieden betreffen groene vingers of grensstellende open ruimtegebieden

Overzicht woonuitbreidingsgebieden met aanduiding van de keuzes

Heieinde te Oud-Turnhout (woonuitbreidingsgebied L, deelplan 18)
Dit gebied in Oosthoven is onderdeel van het openruimtegebied dat als buffer dient voor het natuurreservaat De
Liereman. Het betreft een agrarisch gebied in gebruik door de beroepslandbouw, dat grenstellend werkt aan de
ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Daarom wordt het geschrapt als woonuitbreidingsgebied.
Molenvloet te Beerse (woonuitbreidingsgebied E, deelplan 14)
Dit gebied in Beerse is onderdeel van de open ruimte - vinger van de Laakbeek – Diepteloop. Deze vinger eindigt in
het gemeentelijk park achter het gemeentehuis van Beerse. Het woonuitbreidingsgebied is slechts aan de randen
ontwikkeld. De vergunde verkavelingen blijven hun statuut behouden en worden niet in de schrapping betrokken.

A

Naam van het
gebied

Totale oppervlakte
(ha)

Deelplan
nummer 3

De schrapping van dit gebied in Turnhout ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten wordt verantwoord door de
ligging in een open ruimte vinger en de huidige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Die
kenmerken maken het gebied grensstellend voor het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Het opvangen van een
bijkomend woningaanbod is er dan ook niet gewenst. Dit gebied is in handen van een plaatselijke sociale
bouwmaatschappij en ca. 18 ha groot. Voor het potentieel aan sociale woningen dat hier verloren gaat, dient een
compensatie gezocht in andere sociale woningbouwprojecten in het regionaalstedelijk gebied Turnhout (zie ook
deelplan 13).

Code
woonuitbreiding
sgebied2

Wieltjes te Turnhout (woonuitbreidingsgebied H, deelplan 13)

Omwille van zijn randpositie t.o.v. het bosgebied tussen Vosselaar en Turnhout wordt dit gebied best bewaard als
woonreservegebied.

9.A

Reeds aangesneden
oppervlakte
woonuitbreidingsgebied

Optie i.k.v. RUP met betrekking tot het
woonuitbreidingsgebied

(ha)
*
Beekakkers

45,9

14,1

Gedeelte aan het kanaal - woonreservegebied
Zuidelijk gedeelte - stedelijk woongebied

B

9.B

Beerse Kanaal-oost

13,3

3,1

Woonreservegebied - gehele gebied

C

9.B

Veld

20,8

14,6

Stedelijk woongebied - gehele gebied

D

16

Dijkstraat

11,7

0,7

E

14

Molenvloet

30,3

3,5

Schrappen (stadsbos) - gehele gebied
Herbestemming - gehele gebied

F

9.C

Osseven

10,8

5,5

Stedelijk woongebied - gehele gebied

G

9.D

Ketsche Velden Hoeven

65,4

46,3

Deel grenzend aan bos - woonreservegebied

H

13

Wieltjes

32,1

1,2

Overig gedeelte - stedelijk woongebied
Herbestemming - gehele gebied

I

8

Kanaalzone-noord

118,1

23,4

Strategisch woonproject aan het kanaal
Noordelijk deel – woonreservegebied
Gedeelte buitengebied -herbestemming

J

9.F

De Bossen

7,6

4,2

Stedelijk woongebied - gehele gebied

K

9.G

Schorvoort

17,0

5,9

Stedelijk woongebied - gehele gebied

Dijkstraat te Beerse (woonuitbreidingsgebied D, deelplan 16)

L

18

Heiende

16,7

1,2

Herbestemming - gehele gebied

Dit is een vrij perifeer gelegen gebied ten opzichte van de kern van Beerse grenzend aan het kanaal Dessel-Schoten en
in gebruik als landbouwgebied. Het gebied wordt omwille van de ruimtelijke potenties mee opgenomen in het
stadsbos tussen Vosselaar en Turnhout.

M

9.E

Schuurhoven

12,9

9,8

Stedelijk woongebied - gehele gebied

N

9.H

Oostbrooseinde

17,5

5,0

Noordelijk deel - woonreservegebied

Kanaalzone Noord te Turnhout (woonuitbreidingsgebied I, deelplan 08)

O

09.I

Darisdonk

5,9

3,6

De noordelijke delen van het grote woonuitbreidingsgebied aan de noordzijde van het kanaal te Turnhout hebben geen
woonfunctie in het ontwikkelingsproject voor kanaalzone Noord te Turnhout. De gebieden hebben een rol als
onderdeel van de grensstellende en structuurbepalende open ruimtegehelen ten noorden van Turnhout. Daarom is
schrapping verantwoord.

Zuidelijk deel - stedelijk woongebied
Stedelijk woongebied - gehele gebied

* - AROHM, KUL, GfG, Project 'Inventarisatie realisatiegraad woonuitbreidingsgebieden', 2000

2 In deze tabel zijn enkel de woonuitbreidingsgebieden opgenomen. De woongebieden en de potenties buiten het woongebied zijn er niet in opgenomen. Deze
tabel bevat ook enkel de woonuitbreidingsgebieden die gevat zijn in de hypothese afbakening van het stedelijk gebied.
3 Zoals opgenomen in het afbakeningsvoorstel dd maart 2000.
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E Verdere acties naar aanleiding van het afbakeningsproces
In het laatste hoofdstuk van het ontwerp van afbakening worden de verdere acties naar aanleiding van het
afbakeningsproces aangegeven.

- Betrokkenheid van IAP/BRON in het beheer van gebieden (met name natuurgebieden of het stadsbos).
-

Verder onderzoek inzake de gewenste verkeers- en vervoersstructuur van het regionaalstedelijk gebied door
middel van een streefbeeldstudie (AWV). Een belangrijk actiepunt in het voorstel van afbakening is de opmaak
van een streefbeeldstudie voor de infrastructuur van Vlaams en regionaalstedelijk belang, met name de R13, N19
tussen R13 en A21, N140 tussen A21 en R13, N132 tussen N12 en A21 inclusief de knooppunten met de A21, de
N12 tussen R13 en Nieuwe Dreef en de N18 tussen de R13 en de kern van Oud-Turnhout. De opdracht heeft tot
doel bovenstaande wegen, waarvan de meeste primaire wegen II met verzamelfunctie op Vlaams niveau te
bestuderen en in te passen in zijn ruimtelijke omgeving. Tevens wordt één geïntegreerd concept (streefbeeld)
uitgewerkt van duurzame mobiliteit over het bedoelde wegen. Hierbij staat de bevordering van een multi-modale
en verkeersveilige verbindingsfunctie centraal. Verder is de afspraak gemaakt dat indien nodig naar aanleiding van
het streefbeeld de nodige bestemmingsaanpassingen zullen worden doorgevoerd, al dan niet in een afzonderlijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. In dit verband zal ook de ontsluiting van de bedrijvigheid te Beerse (Beerse-Zuid en de
gebieden langs het kanaal) onderzocht worden. Hierbij kan een oostelijke ontsluiting van de gebieden langs het
kanaal eveneens onderzocht worden.

-

Om de mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieve routes langs het kanaal te vrijwaren, dient ruimte te
worden voorzien voor de inrichting van een fietspad langs het kanaal. Menging met het verkeer/activiteiten van de
bedrijven dient hierbij te worden vermeden. De routes dienen onderzocht te worden door de provincie (cfr. opties
genomen in het provinciaal ruimtelijk structuurplan).

In hoofdlijnen is dit actieplan opgebouwd rond een aantal deelaspecten, met name het wonen, bedrijvigheid,
lijninfrastructuur en stedelijk groen. Voor de verschillende acties wordt ook aangegeven wie en met welk instrument ze
tot uitvoering zal worden gebracht. Ook overleg per actiepunt en het maken van concrete inrichtingsplannen of
streefbeelden behoren tot de mogelijke acties. Als belangrijkste actie wordt evenwel de opmaak van een verordenend
plan voorgesteld, met name een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit plan bevat de afbakeningslijn en
bestemmingswijzigingen, inrichtings- en beheersmaatregelen voor bepaalde gebieden noodzakelijk voor de realisatie
van elementen van de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur.
In de loop van het afbakeningsproces is tussen de verschillende partners tevens een consensus gegroeid rond acties die
het stedelijk gebied-beleid mee vorm kunnen geven. Zij zijn een aanvulling op de bestemmingswijzigingen in het
afbakeningsplan en worden als suggesties naar de verschillende overheden meegegeven. Voorbeelden van dergelijke
acties zijn:
-

Aanduiden van een stedelijke ruimtelijke manager en het voortzetten van de samenwerking tussen de vier
gemeenten (de samenwerking tussen de vier gemeenten (Beerse, Oud-Turnhout, Turhout en Vosselaar) gebeurt
vanaf 1 januari 2003 binnen de projectvereniging ‘Regionaalstedelijk Gebied Turnhout’, dit conform de bepalingen
van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, in plaats van via het
samenwerkingsverband 'regionaalstedelijk gebied Turnhout vzw’). Volgende bewakende en sturende taken zijn aan
de orde:
-

Het opvolgen en coördineren van de verschillende acties

-

Het bijhouden van de evolutie van het aantal woningen in het stedelijk gebied

-

Het beoordelen (adviseren) van belangrijke woonprojecten op basis van elementen van de hypothese van
gewenste ruimtelijke structuur (vb. Woontypologie, dichtheden)

-

Het beoordelen van inrichtingsvoorstellen voor de nieuw aangeduide regionale bedrijventerreinen eveneens op
basis van elementen van de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur

-

Onderzoek naar een geschikte locatie voor woonwagenbewoners binnen het stedelijk gebied

-

Opvolging van de studie naar een ontwikkelingsperspectief voor het kanaal Dessel-Schoten door de provincie
Antwerpen.

F Wijzigingen ten aanzien van het actieplan ten gevolge van de concretisering in een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Naar aanleiding van de opmerkingen over de eindnota 'voorstel van afbakening' van de verschillende gemeenteraden
(Turnhout (24/06), Oud-Turnhout (27/06), Beerse (27/06), Vosselaar (04/07), Kasterlee (28/05) en Lille (22/05); en
de provincieraad van de provincie Antwerpen (25/07) zijn diverse (kleinere) aanpassingen doorgevoerd (bijvoorbeeld
aan begrenzingen van stedelijke woongebieden in functie van bestaande verkavelingen, begrenzing stationsomgeving
enz.). Volgende opties en aanpassingen zijn het gevolg van verder overleg over werkdocumenten van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan en opmerkingen:
-

Beslissing met betrekking tot opname van het gebied rond het bedrijf Adams (Beerse) in functie van de afgifte van
een planologisch attest (conform actieplan)

-

In aansluiting met het voorstel van afbakening maar in tegenstelling met het actieplan wordt geopteerd om een
eenduidige uitspraak te doen over alle woonuitbreidingsgebieden. Een drietal principiële mogelijkheden zijn:
vrijgeven van woonuitbreidingsgebied door herbestemming tot stedelijk woongebied, reserveren van
woonuitbreidingsgebied door herbestemming tot reservegebied voor stedelijk woongebied of schrappen van
woonuitbreidingsgebied door herbestemming tot open ruimte-bestemming. Dit impliceert dat de gehele
woonuitbreidingsgebieden worden herbestemd en dat tevens een drietal (grotendeels gerealiseerde)
woonuitbreidingsgebieden worden vrijgegeven die niet vermeld waren in het actieplan (De Bossen, Darisdonk en
Schuurhoven).
Het gebied rond Anco (Gulden-sporen) werd omwille van recente ontwikkelingen mee
opgenomen in de groep 'stedelijke woongebieden'.
Naar aanleiding van de confrontatie met de voorstellen voor het Vlaams ecologisch netwerk wordt voorgesteld om
de gebieden Frans Seghersreservaat en een gebied nabij Boones Blijk te bestemmen als natuurgebied, dit laatste
gebied wordt tevens voorzien van de overdruk GEN. Dit laat toe om de relatie met het VEN te realiseren in het
stedelijk gebied en samenhangende natuurinrichtingsprojecten te realiseren. Op basis van het overleg met de stad
Turnhout werd de begrenzing aan het Frans Seghersreservaat op detailniveau gewijzigd.
Na overleg met de betrokken gemeenten en de administratie wegen en verkeer, werd geopteerd om twee
ontsluitingsmogelijkheden voor het bedrijventerrein Beerse-Zuid op te nemen in het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Naar aanleiding van een foute vermelding in het actieplan werd in functie van het subsidiariteitsbeginsel het gebied
'Landbouweiland Diepvenneke' (Vosselaar) in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgenomen, in plaats van
bestemmingswijziging op gemeentelijk niveau.
De opties met betrekking tot Bentel, Beerse-Zuid en Veedijk werden op diverse punten verfijnd of aangevuld.
Fundamentele wijzigingen vonden voor deze gebieden niet plaats.

Hierbij wordt ook gedacht om jaarlijks een evaluatierapport op te stellen over het actieprogramma en voor te
leggen aan de verschillende partners van het afbakeningsproces. Eventueel kan dit worden vastgelegd in een
verbintenis die de verschillende partners ondertekenen.
-

-

De programmatie van de sociale huisvesting - De vier gemeenten van het regionaalstedelijk gebied stellen samen
een programmatie op voor sociale woningbouw binnen het stedelijk gebied die 15 % of 740 woningen van de
taakstelling wonen vertegenwoordigt in de periode 1997-2007 en tevens perspectieven biedt voor een zelfde
aandeel na de planperiode. Dit gebeurt in overleg met de plaatselijk actieve sociale huisvestingsmaatschappijen.
Hierbij wordt ook een convenant uitgewerkt voor het opgeven van het woonuitbreidingsgebied De Wieltjes voor
sociale huisvesting

-

In het kader van de het Europees verdrag houdende de bescherming van het archeologisch erfgoed
(Valetta/Malta, 1992) wordt het algemeen principe onderschreven om tijdig het noodzakelijk onderzoek te
verrichten. Dit maakt evenwel geen voorwerp uit van een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar zal bij de
vergunningsaanvraag en de projectrealisatie aan bod komen. Volgende mogelijkheden kunnen daarbij worden
overwogen:

-

- Inschakeling van de Intercommunale archeologische dienst voor de Kempen ADAK bij de realisatie van
projecten
- Vooroverleg met het IAP/BRON (Instituut voor het Archeologisch Patrimonium) voor projecten met
bodemingreep
- Vooronderzoek door middel van proefsleuven (met name door verkavelaars voor projecten in de stedelijke
woongebieden voor advies voor te leggen)
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-

Oostbrooseinde (Oud-Turnhout) – de gemeentelijke begraafplaats en een school worden mee opgenomen in het
stedelijk gebied vermits zij functioneren in aansluiting met de kern Oud-Turnhout in het stedelijk gebied;
Onbebouwd woongebied (Lille) – wordt opgenomen binnen de lijn in functie van latere beslissing gemeente Lille
over aansnijding;
Molenvloet (Beerse) – wordt opgenomen binnen het stedelijk gebied in functie van een ontwikkelingsperspectief
als randstedelijk groengebied;
Oprit 24 (Turnhout) – conform het actieplan wordt ruimte in het stedelijk gebied opgenomen voor de
herstructurering van dit verkeersknooppunt, tevens wordt een aansluitende woonkorrel opgenomen;
Kanaalzone-noord (Turnhout) - op basis van de verdere inrichtingsstudie voor het gebied Kanaalzone/Wieltjes is
de begrenzing aangepast en is tevens een bestaand KMO-gebied mee opgenomen (conform actieplan);
Wieltjes (Turnhout) – met een ontwikkelingsperspectief als randstedelijk groengebied wordt het gebied
opgenomen in het stedelijk gebied omdat de ring van Turnhout bepalend is als grens;
Waterheide – omdat het gebied wordt gevrijwaard als mogelijke toekomstige locatie voor een regionaal
bedrijventerrein, wordt het gebied opgenomen in het stedelijk gebied;
Kanaal-West en Kanaal-Oost – gedetailleerde aanpassing grenslijn in functie van overleg over ruimtebehoefte
bedrijven en toepassing habitatrichtlijn;
Beerse-Zuid – de begrenzing volgt het voorstel van ontsluitingsweg en de bestaande ontsluitingsweg van Janssen
Pharmaceutica;

G Doorwerking van het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR)
De evaluatie van de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen kadert binnen de Europese Seveso II-richtlijn
en het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken.
Aan ondernemingen waar belangrijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, en die daardoor onder de Sevesorichtlijn vallen, kunnen er risico’s van zware ongevallen verbonden zijn. De Seveso II-richtlijn op Europees niveau dient
derhalve toegepast. Daarom werd een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgesteld door een erkend VR-deskundige
overeenkomstig de betrokken regelgeving. Als bijlage is het RVR toegevoegd.
De gebruikte werkwijze gaat, conform de regelgeving, uit van twee mogelijke risico’s:
-

Externe (mens)risico’s: de risico’s van zware ongevallen ten aanzien van de mens in de omgeving van de betrokken
hoge drempel-inrichting, via kwalitatieve en kwantitatieve analyse.

-

Milieurisico’s: de risico’s van zware ongevallen ten aanzien van het milieu in de omgeving van de betrokken hoge
drempel-inrichting via kwalitatieve analyse.
De subselectiemethodiek werd toegepast in de risico-analyse.
De verwijzing naar de ruimtelijke veiligheidsproblematiek in de stedenbouwkundige voorschriften is conform het
opgemaakte ruimtelijk veiligheidsrapport en het advies van de cel Veiligheidsrapportage van AMINAL hierover.

H Onderzoek naar mogelijke waterproblematiek
In de onderzoeksfase van het afbakeningsproces en bij de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is een
inhoudelijke toetsing gebeurd naar de waterproblematiek in de diverse gebieden, op basis van de beschikbare
NOG/ROG – kaarten. Er is bijgevolg geen inname gebeurd van overstromingsgevoelige gronden.
Daarnaast wordt opgemerkt dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied
Turnhout’ reeds voorlopig was vastgesteld voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het decreet van 18 juli
2003 betreffende het algemeen waterbeleid.
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4. Toelichting bij de verschillende deelplannen
Het afbakeningsplan van het regionaalstedelijk gebied Turnhout omvat niet alleen de grenslijn van het
regionaalstedelijk gebied, maar ook gebiedsgerichte voorstellen die essentieel zijn om het stedelijk gebied beleid vorm
te geven. Deze voorstellen worden per deelplan opgenomen.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout omvat volgende deelplannen:
0.

Grenslijn regionaalstedelijk gebied Turnhout

1.

Specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Kanaalzone West (Beerse)

2.

Specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Kanaalzone -Oost (Beerse)

3.

Gemengd regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid (Beerse)

4.

Gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel (Turnhout - Oud-Turnhout)

5.

Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk (Turnhout)

6.

Gemengd regionaal bedrijventerrein Bleukenlaan (Turnhout-Kasterlee)

7.

Specifiek regionaal bedrijventerrein Kantoren aan de N12 (Turnhout)

8.

Kanaalzone -Noord / strategisch woonproject (Turnhout)

9.

Stedelijke woongebieden en reservegebieden voor stedelijk woongebied (10 bieden)

10.

Specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein De Busselen (bedrijf Adams) (Beerse)

11.

Diksmuidestraat - stationsomgeving (Turnhout)

12.

Kleinhandelszone N140 (Turnhout)

13.

Randstedelijk groengebied Wieltjes (Turnhout)

14.

Randstedelijk groengebied Molenvloet (Beerse)

15.

Natuurgebied Frans Seghersreservaat (Turnhout)

16.

Stadsbos Regionaalstedelijk gebied Turnhout (Vosselaar - Turnhout - Beerse)

17.

Stedelijk bouwvrij agrarisch gebied Waterheide en afrittencomplex nr.24 (Turnhout)

18.

Agrarisch gebied Heiende (Oud-Turnhout)

19.

Landbouweiland Diepvenneke (Vosselaar)

beschermde stads- en dorpsgezichten, habitat- en vogelrichtlijngebieden geraadpleegd worden. Met betrekking tot de
grenslijn worden de huidige gewestplanbestemmingen en vigerende BPA’s en de habitatrichtlijngebieden opgenomen.
C. In de tekst wordt een beschrijving opgenomen over de concrete bestaande ruimtelijke structuur en de begrenzing van
het gebied (met name de voor het toekomstbeeld structurerende elementen).
D. Afhankelijk van het concrete deelplan en de opgenomen aspecten voor inrichting en ontwikkeling wordt al of niet
uitgebreid ingegaan op de visie, de doelstellingen en de mogelijke ruimtelijke concepten voor het gebied. Zoals eerder gesteld
heeft dit onderdeel van de toelichting geen juridische waarde. Toch verduidelijkt dit deel op welke manier de gewenste
ontwikkeling van het gebied concreet en kwalitatief kan verlopen.
E. Bij de verantwoording wordt een element toegevoegd dat te maken heeft met de actiegerichtheid - 'maatregelen'. Dit
onderdeel is niet decretaal verplicht, maar het legt de relatie met uitvoeringsgerichte beslissingen.
F. In het daarop volgend gedeelte wordt per deelplan in tabelvorm een (kopie van) de stedenbouwkundige
voorschriften opgenomen. In de eerste kolom wordt per legende-eenheid (meestal een bestemming) aangegeven welke
de essentiële inhoudelijke elementen zijn die zullen vertaald in de voorschriften. De selectie van de elementen die
opgenomen zijn in de stedenbouwkundige voorschriften is bewust vrij beperkt gehouden om er in de toekomst
voldoende flexibel mee te kunnen omgaan. Enkel die elementen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel
worden verordenend vastgelegd.

De verantwoording bij de verschillende deelplannen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening
regionaalstedelijk gebied Turnhout is telkens op dezelfde manier opgebouwd en bevat de noodzakelijke onderdelen
van een ruimtelijk uitvoeringsplan zoals voorzien in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening.
A. In eerste instantie wordt de relatie met het afbakeningsproces voor het regionaalstedelijk gebied Turnhout omschreven.
Dit concretiseert de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangezien het afbakeningsproces kadert in de
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
B. De bestaande feitelijke en juridische toestand wordt voornamelijk op kaarten weergegeven. De bestaande feitelijke
toestand kan worden geconstrueerd aan de hand van een perceleringskaart voor de verschillende deelplannen en een
luchtfoto met aanduidingen van relevante elementen. Op kaart en in tekst kunnen de huidige
gewestplanbestemmingen, vigerende BPA’s, verkavelingsvergunningen, beschermde monumenten en landschappen,
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A

Relatie met het afbakeningsproces

Het aangeven van de afbakeningslijn is één van de finaliteiten van het afbakeningsproces. In het voorstel van
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout werd een hypothese van gewenste ruimtelijk structuur (cf supra)
opgemaakt die de basis vormt voor de afbakening.
De doelstellingen om de lijn in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te nemen zijn de volgende:

omdat de afbakeningslijn bij voorkeur samenhangende ruimtelijke entiteiten omsluit en niet de administratieve grens
van een gebied volgt.
De kern Vlimmeren en de woonparken Hoge Bergen, Kampheidelaan en Zwaneven behoren tot het buitengebied.
In het voorstel afbakening werd een voorstel van grenslijn (en grensgebied) uitgewerkt. De concrete motiveringen
voor de situering van de grenslijn zijn sterk verschillend van plaats tot plaats. Het voorstel voor grenslijn volgt
infrastructuren, waterlopen, gewestplanbestemmingen, hoogtelijnen, morfologische grenzen enz.

−

uitvoering geven aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Deze lijn werd beperkt bijgesteld i.f.v. de juridische vertaling tot op perceelsniveau. De principes bij de aanpassing van
de lijn zijn de volgende.

−

een ruimtelijk stedelijk gebied beleid richten naar een afgebakende plek

−

−

de afbakening een juridisch statuut geven zodat ze ook doorwerkt in overheidsinitiatieven en uitvoeringsplannen
van gemeenten en provincie

Indien de lijn wordt begrensd door woonomgevingen wordt getracht deze zo te definiëren dat over een geheel
woonperceel een eenduidige uitspraak kan worden gedaan (in het stedelijk gebied of erbuiten).

−

Indien het voorstel van lijn in een woonomgeving slechts één zijde van de weg meenam en er is geen ruimtelijk
onderscheid tussen de beide straatzijden op het terrein te merken, wordt dit aangepast. Ofwel worden beide zijden
van de weg opgenomen binnen het stedelijk gebied ofwel wordt de gehele woonomgeving gesitueerd in het
buitengebied.

−

Bij het doorsnijden van nagenoeg continue bebouwing langs een uitloper van de stedelijke ontwikkeling aan een
verbindingsweg (steenweg) wordt gezocht naar logische grenzen. Indien mogelijk wordt doorsneden ter hoogte
van een dwarsweg of een ander terreinkenmerk. Percelen die uitsluitend gericht zijn op de steenweg worden niet
opgenomen.

−

Vertrekkend van het uitgangspunt dat de afbakeningslijn van het stedelijk gebied maximaal op het terrein moet
herkenbaar zijn, is het ook mogelijk een element in het landschap (bomenrij, beek, ..) of een uitgebouwd fietspad
als grens te stellen.

B

Bestaande feitelijke en juridische toestand

Kaart 0.1 Bestaande feitelijke toestand: topografische kaart
Kaart 0.2 Bestaande juridische toestand: gewestplan
Kaart 0.3 Bestaande juridische toestand: gewestplan met aanduiding wijziging
Kaart 0.4 Bestaande juridische toestand: contouren BPA's
Kaart 0.5 Bestaande juridische toestand: habitat- en vogelrichtlijngebieden
Type

In het gebied en grensstellend

Gewestplan

Gewestplan nr.16, Turnhout (KB 30/09/1977)
Wijzigingen BVR 31/07/1992 en BVR 24/07/1996
Industriezone V Haegbemden 10/10/1990
Nieuwstad, wijziging 22/07/1980

BPA – Turnhout

BPA – Oud-Turnhout

De Rist 15/06/1978
Eigen, wijziging 22/07/1980
Sportcentrum 18/04/1978, wijzigingen 10/05/1984 en 26/01/1987
Karpermeer 29/07/1986

BPA - Vosselaar

Kleine landeigendom, wijziging 17/09/1980

BPA - Beerse

Egelspoel 18/04/1978

Vogelrichtlijngebieden

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout (niet integraal, nr.3.8 )

Habitatrichtlijngebieden*

BE 2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen
Kamsalamanderhabitats
BE 2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

* De grenslijn van het stedelijk gebied is een beleidslijn. Zij houdt op zich geen bestemmingswijzigingen in. De
grenslijn heeft geen significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor het beheer van het
gebied zoals bedoeld in de richtlijn 92/43/EEG art. 6 3de lid.

C

Verantwoording van de afbakening

Op basis van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur werd bepaald binnen welke gebieden een stedelijk beleid
zal worden gevoerd. Deze gewenste ruimtelijke structuur werd reeds eerder in deze nota toegelicht.
Samenvattend kan worden gesteld dat belangrijke delen van de gemeenten Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en
Beerse behoren tot het stedelijk gebied.

Onderstaande paragrafen beschrijven de verschillende onderdelen van het voorstel van grenslijn en de aanpassingen in
functie van de juridische vertaling in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Naar aanleiding van de adviesgeving
door de diverse gemeenten zijn eveneens een aantal grotere aanpassingen aangebracht. De aanpassingen zijn in cursief
lettertype aangegeven.

Onderdelen van het voorstel van afbakeningslijn
De nummering verwijst naar de kaarten met de afbakeningslijn op zowel het gewestplan als op de luchtfoto’s.
1-

TURNHOUT NOORD (KAARTBLADEN C6 – B6 – B7)

Turnhout Noord wordt afgebakend op basis van elementen van wonen, lijninfrastructuren en open ruimte /
buitengebied.
Het gebied de Wieltjes wordt op basis van de adviesgeving van de stad Turnhout binnen het stedelijk gebied gesitueerd, met de ring van
Turnhout als infrastructurele grens.
Ten noorden van de Steenweg op Merksplas wordt de grens bepaald door de ontwikkeling op lange termijn van het woonuitbreidingsgebied.
De voorlopige inrichtingsvoorstellen voor het gehele gebied zijn bepalend. Een aantal noordelijk gelegen delen van het huidige
woonuitbreidingsgebied zijn echter structuurbepalend voor het buitengebied en worden buiten het stedelijk gebied gehouden. De grens is
momenteel binnen het landschap niet duidelijk te onderscheiden, echter wanneer het gebied ten noorden van het Kanaal verder zal worden
ontwikkeld, bestaat er de mogelijkheid dat deze visueel duidelijker zal overkomen (inrichting, ontsluiting). Daarom vormen een aantal
kadastrale perceelsgrenzen de afbakeningslijn.
Ten zuiden en oosten van het parkgebied Boones Blijk wordt de grens gevormd door opeenvolgend Heizijde, de
achterste perceelsgrens van enkele bestaande woningen, de oude spoorwegbedding. Via de reservatiestrook van het
spoorwegtracé loopt de grens dan via een bestaand bedrijf en oostelijker is tenslotte de bestaande ringweg opnieuw
bepalend tot aan de aaneensluitende bebouwing van Oosthoven

Kleine delen van de gemeente Kasterlee (ifv bestaande bedrijventerrein en deel van te ontwikkelen gebied Bleukenlaan)
worden eveneens in het stedelijk gebied opgenomen, niet omdat zij nodig zijn om de taakstelling te realiseren, wel
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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De kern van Oosthoven kent een duidelijke afbakening via zowel het gewestplan als via de luchtfoto’s. De
afbakeningslijn loopt grosso modo gelijk met de grens van het woongebied op het gewestplan. De beperkte uitloper
langsheen Heieinde wordt mee opgenomen.
In alle gevallen vormt een straat of de achterliggende perceelgrenzen van woonpercelen de grens. De grens in de
lintbebouwing langsheen de Steenweg op Ravels ligt ter hoogte van het eerste onbebouwde perceel, gelegen in
agrarisch gebied. Ter hoogte van het te schrappen woonuitbreidingsgebied Heiende, wordt de grens voorzien op de
scheiding woongebied en woonuitbreidingsgebied, teneinde een maximale invulling toe te laten van het bestaande
woongebied.
De uitlopende linten langsheen Heieinde en Schuurhoven, gelegen in (landelijk) woongebied, worden binnen de grens
gelegd. Het reeds ontwikkelde woonuitbreidingsgebied Wezelakkers wordt opgenomen in het stedelijk gebied met
grensbepaling op de achterliggende woonperceelsgrenzen.

Voor Zevendijk is een duidelijke grens via het gewestplan (woongebied) terug te vinden. Toch worden de bestaande
woningen tegen de Kapelweg aan mee opgenomen, afgebakend via de kadastrale percelen. Deze woningen zijn
duidelijk een onderdeel van de kern Zevendonk (buffer Kapelweg – Steenweg op Diest, afwerking Kapelweg).
Ten zuiden van de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein loopt de grens via de aardeweg tussen Leiseinde en de
weg Veedijk. Aan het bestaande bedrijventerrein buigt de grens via de straat Veedijk naar de spoorweg. Via de
spoorweg wordt een deel van het recreatiegebied binnen de grens gesitueerd: dit geeft mogelijkheden voor de
uitbreiding van de bestaande bedrijven naar achteren toe. Niet enkel de spoorweg vormt hier een harde grens maar
ook het militair domein. De bestaande bedrijven worden eveneens mee opgenomen binnen het stedelijk gebied.
Vervolgens wordt de grens van het gewestplan (industrieterrein) gevolgd – waar ook de vallei van de Aa is gesitueerd –
tot aan de straat Veedijk. De vallei van de Aa vormt een grens vanuit het buitengebied.
De straat Veedijk en de Steenweg op Gierle vormen een harde grens die de ontsluiting van het bedrijventerrein moeten
garanderen vanaf de hoofdweg E34/A21. Omwille van dit ontsluitingsaspect wordt er dan ook geopteerd om het
kleine gedeelte agrarisch gebied mee op nemen binnen het stedelijk gebied.

3-

8-

2-

KERN OOSTHOVEN (KAARTBLADEN B7 – B8 – A8 – C8)

BENTEL (KAARTBLAD C8)

Ter hoogte van Bentel ligt de grens in principe op de Heerestraat en de aangrenzende woonpercelen.
4-

KERN OUD-TURNHOUT (KAARTBLADEN C8 – D8 – D9 – E9)

De afbakening van de kern van Oud-Turnhout kent veel gelijkenissen met die van de kern van Oosthoven. De grens
ter hoogte van het gemeentelijk recreatiegebied De Hoogt werd vastgesteld op perceelsniveau op vraag van de
gemeente Oud-Turnhout in functie van een mogelijke uitbreiding van het recreatiegebied. Ter hoogte van het lint
langsheen de Draaiboomstraat wordt gekozen het aansluitende landelijk woongebied niet op te nemen in het stedelijk
gebied.
De twee woonuitbreidingsgebieden worden beide opgenomen binnen het stedelijk gebied. De begraafplaats naast het
woonuitbreidingsgebied Oostbrooseinde, het aanpalende instituut en het gebied voor gemeenschapsvoorziening (onder meer waterzuivering)
worden in het stedelijk gebied opgenomen.
Het gebied ter hoogte van de Hendrik van Zellestraat is ingevuld tot aan het tracé van de aardgasleiding. Het deel ten
zuiden van deze leiding is moeilijk ontsluitbaar en wordt niet mee opgenomen (ca. 2 ha). De grens in de doorlopende
bebouwing langsheen Neerstraat wordt gesitueerd aan de Pikloop. De woninggroep in landelijk woongebied aan de
Steenweg op Sevendonk wordt niet in het stedelijk gebied opgenomen.
De zone voor gemeenschapsvoorziening die momenteel grotendeels wordt gebruikt voor waterzuivering wordt binnen
het stedelijk gebied gelegd. Het gevolg is dat het (half gesloten) landbouwgebied ook binnen de lijn is gelegen. Wegens
het gesloten karakter van het landbouwgebied ligt de visueel meest duidelijke grens ten zuiden van de zone voor
gemeenschapsvoorziening.
5-

DARISDONKVINGER (KAARTBLADEN D8 – E8)

De Darisdonkvinger wordt enerzijds afgebakend door de kern van Oud-Turnhout zoals hierboven beschreven en
Schorvoort. Langsheen de zijde van Schorvoort wordt de grens van het woongebied van het gewestplan gebruikt,
weliswaar de percelering volgend.

De E34/A21 vormt een harde grens die het landbouweiland afbakent. Het opnemen van het landbouweiland binnen
het stedelijk gebied biedt de mogelijkheden om in de toekomst het gebied in te richten in functie van het stedelijk
gebied (recreatieve landbouw, vb. manèges, andere vormen van lokale recreatieve voorzieningen, zonder hier afbreuk
te doen aan het openruimtekarakter en aan de aanwezige beroepslandbouw. Het westelijk deel van dit landbouweiland
is minder versnipperd en daarom wordt voorgesteld om de grens op de woonzone van het gewestplan te leggen vanaf
het waterzuiveringsstation.
9-

SCHORVOORT (WATERHEIDE) (KAARTBLADEN E8 – F8 – F7)

Om de opties van Waterheide te vrijwaren op lange termijn wordt een bouwvrije agrarische zone vastgelegd. Vermits dit gebeurt in functie
van toekomstige stedelijke ontwikkeling wordt het gebied Waterheide in het stedelijk gebied gesitueerd. De grens volgt grote gehelen van
bestaande percelen in functie van de aanduiding van een voldoende groot samenhangend gebied. Aan de zuidzijde is de autosnelweg E34
bepalend.
7-

KERN ZEVENDONK – VEEDIJK – VALLEI AA (KAARTBLADEN F7 - G7 - G6 – F5 – F6)

Om de herstructurering van het knooppunt nr. 24 mogelijk te maken werd een reservatie aangebracht waarrond de
grens loopt. De zuidelijk gelegen cluster woningen en plaatselijke (sport-)voorzieningen wordt binnen de grenslijn gesitueerd.
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BEERSE – ZUID (KAARTBLADEN F4 – E4 – F3 – F2 – E2)

Het bosgebied van Beerse-Heide vormt de natuurlijke grens met de woonwijken van Beerse, het bedrijf Janssen
Pharmaceutica en de woonkern van Vosselaar. Het klein stukje nog niet ingevuld woongebied op grondgebied van Lille ter hoogte
van Boskant wordt binnen de grens gehouden. Ten zuiden van Janssen Pharmaceutica wordt de grens gevormd door de
bestaande ontsluitingsweg van het bedrijf. Ten zuiden van het regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid is de voorgestelde nieuwe
ontsluitingsweg grensbepalend (afhankelijk van keuze ontsluiting 1 of 2). Westelijk zijn de voorgestelde bestemmingswijzigingen
ten behoeve van de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein (met onder meer een natuurbuffer) bepalend voor de
grens. Hierdoor vormt de Laakbeek de grens van de uitbreiding van het bedrijventerrein Beerse-Zuid.
10 -

LAAKBEEKVALLEI (KAARTBLADEN E2 – E3 – D3 – D2)

De grenslijn loopt gedeeltelijk langsheen de N12, waarbij de zone voor gemeenschapsvoorzieningen waarin het
technisch instituut voorkomt, wordt opgenomen binnen het stedelijk gebied. Ten noorden van de N12 dringt de
Laakbeekdepressie diep door in het bebouwd weefsel. Het woonuitbreidingsgebied Molenveld dat hiervan een onderdeel vormt,
wordt grotendeels omgevormd tot randstedelijk groengebied. Daarom wordt het Molenveld in het stedelijk gebied gesitueerd. De verkavelde
omgeving van de Kongostraat op het kruispunt van Nieuwe Dreef en Oostmalseweg wordt opgenomen in het
stedelijk gebied.
11 -

6-

E34 / A21 – LANDBOUWEILAND (KAARTBLADEN F5 – F4)

BEERSE KANAALZONE (KAARTBLADEN D2 – D1 – C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6)

Rond het bedrijf Metallo Chimique wordt de aflijning van het industriegebied binnen het gelijknamige BPA gevolgd.
Hier doet zich een ruiloperatie voor tussen een stuk bebost industriegebied, onderdeel van het Ekstergoor langs het
kanaal en een deel natuurgebied, voor een deel reeds ingenomen als bedrijfsparking ten zuiden van het bedrijf.
Ten noorden van het kanaal is de grens in principe het kanaal zelf. Enkel voor enkele regionale bedrijven, gelegen aan
de noordzijde van het kanaal wordt de grens bepaald door uitbreidingsbehoeften. Dit betreft de bedrijven Coramic, Campine,
Adams, Nova en Watco. De grenslijn loopt rondom de bedrijven met nauwkeurig bepaalde uitbreidingsmogelijkheden en
natuurbuffers.
De recent ontwikkelde KMO-zone Abtsheide wordt mee opgenomen binnen de grens evenals de aanpalende
woningen.
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D

Maatregelen

In het kader van het afbakeningsproces zijn in het actieplan van het voorstel van afbakening afspraken gemaakt rond
acties tussen de verschillende partners. Deze werden voor zover het algemene acties betreft reeds besproken in
paragraaf 3.E, en worden verder gebiedsgericht ingevuld.
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E

Essentiële elementen te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

0 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Turnhout

(in overdruk)

Artikel 0.1 Grenslijn
regionaalstedelijk gebied Turnhout

Het gebied wordt beheerd als een stedelijk gebied
Het stedelijk gebied beleid zoals beschreven in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan worden toegepast
op een concreet gebied.
De ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden uit
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gelden conform de
decretale bepalingen op de planning van de diverse
overheden, niet rechtstreeks op het vergunningenbeleid
Het vergunningenbeleid wordt gevoerd op basis van de
geldende aanlegplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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De gebieden binnen de grenslijn behoren tot het regionaalstedelijk gebied Turnhout.

Geen

Met uitzondering van de deelplannen waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgesteld
blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en
inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen
door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen of BPA’s worden vervangen.
Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de
relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale
bepalingen in verband met de verbindende waarde van deze ruimtelijke structuurplannen.
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Deelplan 01 - Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal - West
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

In de hypothese voor gewenste ruimtelijke structuur wordt voorgesteld om het kanaal Dessel-Schoten te ontwikkelen als
een multifunctionele as. Voor deze as wordt natuurontwikkeling voorzien op de voormalige kleiontginningen, zachte
vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen. De recreatieve ontwikkeling dient in relatie met het kanaal als secundaire
waterweg te worden bezien.

Tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Rijkevorselsesteenweg zijn er drie industrieterreinen. Aan de westzijde bevindt zich
het bedrijf Campine NV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in metalurgie en dat wereldwijd over een netwerk beschikt voor
de aan- en afvoer van producten. Hun hoofdtaken zijn ‘flame-retirency’ (oxide-productie); compounderen (verwerking van
de oxides in granulen) en recyclage van batterijen/accu’s. Het bedrijf wenst uit te breiden met een tweede hoogoven en
wenst meer complexe materialen te ‘compounderen’. Met het ontginningsgebied heeft het bedrijf geen relatie; wel is de
westzijde van het natuurgebied in hun eigendom. De huidige ontsluiting van het bedrijf gaat via de Lange Kwikstraat, een
klein stukje landelijk woongebied. De inwoners van deze straat ondervinden hinder van het passerende vrachtverkeer. Ten
westen van het industrieterrein is er een verharde parkeerplaats (2.800 m²) aangelegd op een voormalige stortplaats. Ook
staan er twee silo’s die begin jaren 70 zijn gebouwd. Ten noorden van het terrein bevindt zich een gesaneerde stortplaats in
de vorm van een heuvel van twee meter hoogte. Deze doet dienst als buffer in de richting van de woningen. Langs de
stortplaats is er een zandweg die aansluit op de ontsluitingsweg van Terca Beerse. Het bedrijf Campine wenst deze weg te
verharden en te gebruiken als ontsluiting van het bedrijf in plaats van de Lange Kwikstraat.

Volgende elementen uit het afbakeningsproces spelen een rol in de verdere afweging van de voorstellen voor dit gebied:
-

De grens van het regionaalstedelijk gebied wordt in principe gevormd door het kanaal, met als uitzonderingen de drie
geselecteerde regionale bedrijventerreinen, waaronder kanaal-west, met de bedrijven Terca Beerse en Campine NV.
Het natuurlijk waardevol gebied "Open Noorderkempen", waartoe ook de huidige en potentiële waarden van de
voormalige kleiontginningen worden gerekend, wordt beschouwd als grenstellend gebied van het buitengebied.

-

De bedrijven Campine (Campine NV en Campine Recycling NV) en Terca Beerse zijn grote (regionale) bedrijven aan
het kanaal Dessel-Schoten; ze spelen een belangrijke rol in de regio. De bestaande activiteiten van historisch gegroeide
bedrijven van regionaal belang worden niet in hun huidig functioneren belemmerd, dienen evenwel maximaal het
bestaande bedrijventerrein te benutten en kunnen uitbreiden binnen de hier vastgestelde perimeter. Nieuwe
bedrijvigheid wordt aan het kanaal niet voorzien. Bij de berekening van de taakstelling voor het regionaalstedelijk
gebied is voor de voorziene uitbreiding 18 ha inbegrepen.

-

Gelet op de ligging van de bestaande bedrijven aan het kanaal is het versterken van het watergebonden karakter een
belangrijk aandachtspunt.

-

De bestaande regionale bedrijven aan het kanaal zijn op dit ogenblik slecht ontsloten naar het hoofdwegennet. Gevolg
hiervan is dat er in de kern van Beerse verkeersleefbaarheidsproblemen zijn. Daarom wordt gekozen voor het
scheiden van verkeerssoorten en het voorzien in een stedelijke ontsluitingsweg voor de ontsluiting van de bedrijven
ten noorden van het kanaal. Voor deze weg kan ten oosten van Metallo Chimique, ongeveer ter hoogte van de
Waterblokstraat een brede brug worden gecreëerd, die het vrachtverkeer verder zuidelijk afvoert via de Nieuwe Dreef.
De overlast voor de kern van Beerse wordt zo sterk verminderd, terwijl de bedrijven een redelijk directe route richting
Beerse Zuid en de A21 tot hun beschikking krijgen.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand

Figuur 1.6 - bestaande structuurbepalende elementen
De twee oostelijke industrieterreinen zijn eigendom van Terca Beerse (‘Koramic-Terca’ en ‘Sari’ op de luchtfoto). Het zijn
beide steenbakkerijen. De klei wordt betrokken uit het gebied ten noorden van de steenweg, en wordt aangevoerd via een
zandweg door het natuurgebied. Personeel en klanten bereiken het bedrijf via de centrale (geknikte) weg. Productieafval
wordt overeenkomstig de vereiste bepalingen (VLAREM, VLAREA) verwerkt voor nuttige toepassingen. Het bedrijf wil
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Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor
nabijgelegen Kamsalamanderhabitats

Verkavelingsvergunning

en Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en
nabijgelegen Kamsalamanderhabitats

BE 2100019-2 ; BVR 04.05.01

BE 2100019-2 ; BVR 04.05.01

Geen

Geen
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de activiteiten op een rationelere manier organiseren en tevens (beperkt) uitbreiden. Zo wil men het gebied ten noorden
van de bedrijfsgebouwen gebruiken voor de aanvoer van de klei en wil men de afgewerkte producten langs de zuidzijde
afvoeren. Ook wil men ten behoeve van de bezoekers en klanten het zuidelijk deel opnieuw inrichten.
Geen van de bedrijven heeft op dit ogenblik een relatie met het kanaal (aan- en afvoer). Op het meest oostelijke terrein is een
verouderde laad en loskade aanwezig. De inrichting van het deel ten zuiden van de bedrijfsgebouwen en langs het kanaal moet
met andere woorden met zorg gebeuren. Het bestaande (recreatief) fietsverkeer langs het kanaal dient daarbij met zo weinig
mogelijk hinder te kunnen passeren.
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D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

Passende beoordeling ten aanzien van als speciale beschermingszones te beschouwen gebieden

De krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied zijn:

1. Algemeen
Het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan dat –afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of
voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s- een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een
speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende
beoordeling.

• Ontwikkeling van de regionale bedrijven door uitbreiding van de terreinen met aandacht voor het landschap. De
uitbreiding is gericht op de bestaande bedrijven en bestaat uit het ‘samenvoegen’ van de drie bedrijfsterreinen en een
bijkomende strook in het noorden van zo'n 80 m. Deze strook wordt begrensd door het reeds gesaneerde stort bij het
bedrijf Campine en door een vijver ten noorden van het bedrijf Terca Beerse in het westen.
• Versterken van het watergebonden karakter van de bedrijven. Met het oog op het verminderen van de mobiliteitsdruk
en het benutten van de ligging van de betreffende bedrijven aan het kanaal is het noodzakelijk dat het watergebonden
karakter (de gebruikmaking van het water in de toe- en/of afvoer van producten) van de bestaande bedrijven in de
toekomst wordt gestimuleerd, mogelijk door middel van de aanleg van een laad & loskade in samenwerking met de
waterwegbeheerder. Eventuele nieuwe bedrijven dienen alleszins een belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de
basisgrondstoffen en/of (half-) afgewerkte producten over de waterweg te transporteren.
• Creëren van een duidelijke harde grens (buffer) tussen het industriegebied én het woongebied aan de Lange Kwikstraat
om de invloeden van de bedrijfsactiviteiten af te schermen. De inrichting van de buffer dient te gebeuren voor of
tegelijk met de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Ook naar het aanpalende natuurgebied is het aangewezen te
voorzien in een harde grens (bijvoorbeeld een groenscherm of een natuurbuffergebied).
• Scheiding van verkeerssoorten. Dit dient nader onderzocht te worden door de gemeente. De verkeersleefbaarheid in
het gebied (met name in de woonstraten) kan immers aanmerkelijk verbeterd worden door het scheiden van
verkeerssoorten. Het vrachtverkeer dient te worden ontsloten via de zogenaamde Kanaalweg, die als een stedelijke
ontsluitingsweg zal worden ingericht. De Lange Kwikstraat wordt enkel toegankelijk voor bewoners. De bestaande
relatie tussen het bedrijf en de Lange Kwikstraat dient dan te worden afgesloten. Terca Beerse kan van deze zelfde
toegang gebruik maken (1). Voor wat betreft de toegankelijkheid voor personeel en klanten kunnen de bedrijven
Campine en Terca Beerse rechtstreeks ontsloten worden via de ‘geknikte’ weg in het centrum van het gebied. Dit
impliceert de herschikking van de parkeerplaats van Terca Beerse. Ook de kleitoevoer kan langs deze weg plaatsvinden
(2). De meest oostelijke bedrijfssite (voormalig Sari) tenslotte blijft bereikbaar via de Heldenweg (3).
• Om de mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieve routes langs het kanaal te vrijwaren, dient ruimte te worden
voorzien voor de inrichting van een fietspad langs het kanaal. Menging met het verkeer/activiteiten van de bedrijven
dient hierbij te worden vermeden. De routes dienen onderzocht te worden door de provincie.
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De bestaande bedrijven grenzen aan het als speciale beschermingszone te beschouwen gebied BE2100019 (1-5) “Het
Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en de nabij gelegen kamsalamanderhabitats” gelegen in de gemeenten Beerse, Brecht, Malle
en Rijkevorsel.
Dit gebied werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2002 (B.S. 17/08/2002) voorgesteld aan de Europese
Commissie met de mededeling van volgende gegevens:
a) omschrijving: Complex van grotere open waterpartijen gelegen in de microcuesta van de kleien van de Kempen. Deze
waterpartijen bevinden zich in de diverse stadia van verlanding met belangrijke overgangen van de historische
voedselarme heidegronden naar de antropogene waterpartijen. De toponiemen Blak, Kievitsheide, Klokkeven,
Leeuwerik, de Volharding verwijzen enerzijds naar de historische vochtige heide, anderzijds naar de ontginningen.
Zeer omvangrijke populaties van kamsalamander komen voor op tal van plassen.
b) oppervlakte: 697 ha
c) voorgesteld voor volgende habitats en soorten, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken
* aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van de voormelde richtlijn:
habitats
2330 open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)
amfibieën

Kleitoevoer

Woongebied
Lange Kwikstraat

Het gaat met name om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als Speciale
Beschermingszones in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02.05.1979) en de Habitatrichtlijn
(Richtlijn 92/43/EEG van 21.05.1992).
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1160 Kamsalamander (Triturus cristatus)
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Voor de speciale beschermingszones in de zin van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) treden in beginsel strikt juridisch de
rechtsgevolgen van artikel 6, leden 2 tot en met 4 van de Habitatrichtlijn slechts in werking op het ogenblik dat de
Europese Commissie de communautaire lijst heeft vastgesteld. Dit gebeurde tot op heden niet. Toch heeft de lidstaat te
handelen alsof deze gebieden op de communautaire lijst staan. Hiervoor roept de Europese Commissie artikel 10 van het
EG-verdrag (gemeenschapstrouw) in. Gezien het supranationaal karakter van de Europese regelgeving moeten hoe dan
ook de bepalingen van de richtlijn, ook artikel 6, leden 2 tot en met 4 door elke overheid worden toegepast.
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3.
Geen
doorgang

KMO - Ketelaarstraat
Fietspad
recreatief netwerk

KANAAL
DESSEL-SCHOTEN

Laad & loskade

Geen doorgang
Ontsluiting vrachtverkeer
naar de E34

Ook op grond van het voorzorgsbeginsel dient een gebied, dat werd aangemeld als SBZ-H maar nog niet op de lijst van
communautair belang is geplaatst, te worden beschermd opdat de habitats en leefgebieden van soorten waarvoor het
gebied is afgebakend in een gunstige staat van instandhouding kunnen worden behouden.
Dit houdt in dat in de SBZ’s alle instandhoudingmaatregelen moeten toegepast worden die nodig zijn om de natuurlijke
habitats en/of de populaties van de soorten, waarvoor het gebied is aangewezen, in een gunstige staat van instandhouding
te behouden of te herstellen.

Metallo Chimique

Figuur 1.7 - Ruimtelijke visie en inrichtingsprincipes Kanaal-west
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Het gaat hier zowel om beheermaatregelen1 als om beschermingsmaatregelen. Door passende maatregelen te treffen
moeten de Lidstaten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van soorten in de SBZ’s
niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.

-

In totaal wordt er 27 ha natuurgebied herbestemd als specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein, waarvan 8,6
ha droge en vochtige heide (C volgens BWK) en 1,1 ha aan eutrofe plassen (kamsalamanderhabitats).

-

De omgeving rond de bestaande bedrijven is ruimtelijk sterk gedifferentieerd. De diversiteit aan milieu- en
terreingradiënten (voedselrijk – voedselarm, droog – nat, edm) bepaalt de hoge botanische en faunistische waarde van
het gebied. De zone waar de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt voorgesteld, bestaat hoofdzakelijk uit
vergraven terreinen. Na stopzetting van de ontginning hebben zich belangrijke natuurwaarden ontwikkeld.

-

De langdurigst ongemoeid gelaten deelgebieden (open water, drasland, schraal grasland) bezitten naar actuele en
potentiële natuurwaarde een vrij hoge onvervangbaarheid (ongeacht of hun ligging binnen of buiten de SBZ-H). De
verstoorde deelgebieden (aan bebouwing grenzende ruderale terreinen) hebben naar actuele en potentiële
natuurwaarde een geringe vervangbaarheid.

-

De Kamsalamanderhabitats bestaan uit de oude groeves (eutrofe plassen) met min of meerder mate van
natuurontwikkeling. Deze waterpartijen herbergen momenteel talrijke populaties van Kamsalamander.
Het gebied dat overlapt met het als SBZ-H te beschouwen gebied bevindt zich ten noorden van de bestaande
bedrijven, tussen en rond de toegangsweg (de zgn. geknikte weg) en de bestaande kleiopslag. Het heeft een totale
oppervlakte van 6,8 ha.
De site is volgens de Biologische Waarderingskaart van België (BWK) gekarteerd als:
• biologisch zeer waardevol
- Qb: zeer arm zuur eikenbos
- Cm: gedegradeerde heide met dominantie van pijpenstrootje = habitat 4030
- Ao: oligotroof water
• biologisch waardevol
- Pi: jonge naaldhoutaanplant
- Cmb: gedegradeerde heide met dominantie van pijpenstrootje en opslag van berk = habitat 4030
• de ruime omgeving rond de site wordt door de horizontale arceringen avifaunistisch opgewaardeerd.
De aanduidingen op de BWK dateren van 1981–1985. Uit veldwaarnemingen blijkt deze situatie op bepaalde plaatsen
veranderd te zijn. Het zuidelijk deel van de voorgestelde site omvat een gesloten Corsica-aanplant en een sterk
gedegradeerde heide met dominantie van pijpenstrootje en opslag van eik en vliegden. Het noordelijk deel bestaat uit
een vrij grote natte depressie met wilgenstruwelen en opslag van berk. Deze natte depressie loopt verder door naar
het westen.
Met betrekking tot de avifauna, vermelden we specifiek voor de site bij de doortrekkers en pleisteraars o.a. houtsnip,
watersnip, bokje, witgatje en oeverloper. Volgende soorten werden op de site als broedvogel geïnventariseerd: kleine
plevier, dodaars, blauwborst (Bijlage I-soort Vogelrichtlijn), kleine karekiet, wilde eend en meerkoet. Nachtzwaluw
(Bijlage I-soort Vogelrichtlijn) kwam tot begin jaren ’90 tot broeden net ten noorden van de site (2 broedparen).
De inbreiding tussen de bedrijven Campine en Terca en een deel van noordwaartse uitbreiding valt buiten de
afbakening van het als speciale beschermingszone te beschouwen gebied.
Deze terreinen zijn volgens de Biologische Waarderingskaart van België (BWK) gekarteerd (1981-1985) als:
• biologisch zeer waardevol
- Ae: eutrofe plas = leefgebied kamsalamander
- Mr: rietland
- Qb: zeer arm, zuur eikenbos
- Cm: gedegradeerde heide met dominantie van pijpenstrootje = habitat 4030
• biologisch waardevol

-

Figuur 1.8 - Situering van het deelplan ten opzichte van het habitatrichtlijngebied en het VEN

In voorliggend geval zijn het de beschermingsmaatregelen die van naderbij moeten worden bekeken, omdat er in en rond
het gebied ingrepen gaan gebeuren, ook al zijn die voorlopig “louter” planologisch van aard. Beschermingsmaatregelen
betreffen de wijze van beoordelen van ingrepen in de gebieden. Het gaat hier om het beschermingsregime (in de
Habitatrichtlijn aangegeven als een afwegingskader) met een opeenvolging van stappen die in de besluitvorming
zorgvuldig dienen gevolgd te worden bij de beoordeling of een voorgenomen ingreep al of niet significante gevolgen voor
de natuurwaarden van het gebied kan hebben.
Bij negatieve beoordeling en ontstentenis van alternatieve oplossingen, mag een ingreep slechts gerealiseerd worden om
dwingende redenen van groot openbaar belang. Hierbij dienen de Lidstaten verzachtende maatregelen te nemen
(maximaal aantasting voorkomen en beperken) en alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de
algehele samenhang van het NATURA 2000-netwerk in stand blijft.
In overleg tussen AROHM afdeling Ruimtelijke Planning en AMINAL afdeling Natuur, AE afdeling Natuurlijke
Rijkdommen en Energie, het Instituut Natuurbehoud, het studiebureau Aeolus en de betrokken bedrijven werd een
beoordeling gemaakt van de mogelijke invloed van de in het plan voorgestelde werken, handelingen, voorzieningen en
inrichting.
2. Samenvatting van de beoordeling van de mogelijk betekenisvolle aantasting van de bedoelde soorten
A. HET PLAN OF PROJECT

Beheermaatregelen: zijn actieve maatregelen gericht op behoud, herstel en/of ontwikkeling van het gebied. Een beheersplan is hiervoor een geschikt middel. Het kan
zowel gaan om een beheersplan voor het gebied als om een integratie van het beheer van het gebied in andere plannen.
1
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- Sz: opslag van allerlei aard
- Hr: verlaten geruderaliseerd, verlaten mesofiel grasland
• geringe biologische waarde
- Cmb: gedegradeerde heide met dominantie van pijpenstrootje met loofhoutaanplant (Amerikaanse
eik) = habitat 4030
- Kc: groeve
Veldwaarnemingen bevestigen wijziging van deze situatie. Aansluitend op de bebouwde terreinen van het vroegere
Sari (deel van terrein Terca) zijn depots van bouwpuin en ‘misbaksels’ aangelegd. Een kleidepot werd aangelegd op
een gedegradeerd heideterrein. De groeves zijn geëvolueerd tot stilstaande waters met riet. Grote delen van het terrein
zijn ingenomen door spontane houtige opslag van allerlei aard.
B. DE EFFECTEN
Omvorming van natuurgebied tot bedrijventerrein houdt een zeker verlies in van actuele en potentiële natuurwaarden én
heeft een potentieel negatieve impact op betrokken SBZ-H:
-

er is het direct habitatverlies door ruimtebeslag met inschatting van waardeverlies. Binnen de site die overlapt met de
SBZ-H bedraagt de oppervlakte droge en natte heide (C volgens BWK) 2,3 ha. De oppervlakte aan eutrofe plassen
(kamsalamanderhabitat) bedraagt 40 a.

-

Het verlies van de deelgebieden, gelegen tussen de bestaande industriële inplantingen, is ruimtelijk gezien eerder een
beperkt verlies. Deze deelgebieden zijn perifeer gelegen van het grotere en meer aaneengesloten natuurgebied ten
noorden van de bestaande industriële inplantingen. De N-zone aansluitend ten noorden van de bedrijven vormt
daarentegen een duidelijker éénheid met de rest van het aanpalende natuurgebied.

-

er zijn effecten op de nabije omgeving door aantasting van de ecologische infrastructuur.

-

de noordelijke uitbreiding van het bedrijventerrein, in combinatie met het agrarisch gebruik van N-gebied ter hoogte
van de Rijkevorselseweg, deelt de SBZ-H quasi in een westelijke en oostelijke entiteit. Deze versnippering leidt tot een
algehele kwaliteitsdaling.

-

daarnaast is er kwaliteitsdaling van het overblijvende areaal door beperking van het verspreidingsgebied van een aantal
habitats (eilandbenadering).

-

een verhoogde industriële activiteit leidt door de exploitatie (gestegen capaciteit met meer uitstoot en depositie,
toegenomen verkeersdruk door verhoogde aanvoer grondstoffen en afvoer eindproducten, edm) tot een verhoogde
algemene verstoringsdruk.

Ten aanzien van de activiteiten die op en rond de bedrijfsterreinen plaatsvinden worden evenwel een reeks specifieke
maatregelen voorgesteld die moeten vermijden dat deze activiteiten een betekenisvolle aantasting of verstoring van de
bedoelde habitats of soorten kunnen veroorzaken. Deze maatregelen moeten leiden tot een ruimtelijk, economisch en
ecologisch verantwoorde herinrichting van het gebied en zullen zowel kwantitatief als kwalitatief een meerwaarde voor de
natuur in het gebied betekenen. De maatregelen omvatten zowel compensatiemaatregelen voor het verlies van de biotoop
als mitigerende maatregelen ter beperking van de verstoring en de aantasting van de ecologische infrastructuur.
Compenserende en mitigerende maatregelen:
a) verbetering van de kwaliteit van de natuurwaarden in het overig gedeelte van het als speciale beschermingszone te
beschouwen gebied (SBZ-H)
-

toegang voor autoverkeer en kleitoevoer vanaf de steenweg op Merksplas laten samenvallen (hierdoor vervalt een
bestaande toevoerweg);

-

scheiden van verkeer door ontsluiting vrachtverkeer in het zuiden te laten plaatsvinden langs de Kanaalweg (dus
niet meer door het als SBZ-H te beschouwen gebied);

-

verminderen van het volume vrachtverkeer over de weg, onder meer van containers, door gebruikmaking van
alternatieve (meer duurzame) vervoerswijze, met name het water (kanaal Dessel-Schoten); door de gezamenlijke
aanleg van een los- en laadkade door de bedrijven Campine en Koramic-Terca.

-

het voorzien van een aantal ecotunnels onder de bestaande centraal gelegen geknikte weg ten behoeve van
migratie van amfibieën (i.c. kamsalamander)
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-

herschikking en verplaatsing van een bestaand (deels in SBZ-H te beschouwen gebied) gelegen kleidepot met
natuurontwikkeling op het vrijgekomen terrein.

-

realisatie van de nabestemming natuur en actief natuurbeheer in de afgewerkte kleiontginningsgebieden ter
hoogte van Absheide, Blakheidestraat en Meergoor.

-

tussen de geplande bedrijven en het als speciale beschermingszone te beschouwen gebied zal actief aan
natuurontwikkeling gedaan worden: o.a. door plas-drassituaties te creëren door een zeer ondiepe uitgraving van
een reeds vroeger ontkleid (en opgevuld) gebied, het afgraven van de toevoerweg (in verhoging) doorheen het als
SBZ-H te beschouwen gebied, edm.

-

opmaak van een beheer- en inrichtingsplan door Campine en Koramic-Terca voor de terreinen in eigendom van
de bedrijven, gelegen in het als SBZ-H te beschouwen gebied, in functie van de habitats en de soorten waarvoor
het gebied werd aangemeld.

b) maatregelen op het bedrijventerrein zelf:
-

ter hoogte van het huidig bedrijf Campine wordt een deel van het als speciale beschermingszone te beschouwen
gebied voorzien als natuurbuffer binnen het bedrijventerrein. Deze natuurbuffer wordt beheerd in functie van de
habitats en de soorten waarvoor het gebied is aangemeld als SBZ-H.

-

ter hoogte van het bedrijf Koramic-Terca (en Sari) wordt langs de grens van het als SBZ-H te beschouwen gebied
een fysische grens gecreëerd door middel van de aanleg van een talud of grondmassief langs de volledige
noordzijde van het bedrijventerrein. Dit gebeurt met de grondspecie die vrijkomt bij de
natuurontwikkelingswerken. Deze wal zal een akoestisch en visueel afschermende functie hebben voor het
werfverkeer op de kleiopslagplaats ten opzichte van het noordelijk gelegen natuurgebied (tevens SBZ-H). Tevens
voorkomt deze wal het stuiven van klei of zand naar het natuurgebied in droge winderige perioden.

-

het uitbouwen van een ecologische infrastructuur binnen het bedrijventerrein kan helpen om de
‘doordringbaarheid’ ervan te verhogen. Een ecologisch verantwoorde inrichting en aangepast beheer van een
aantal restgronden (onder ander vrije ruimten tussen de gebouwen, veiligheidszones, parkings, bermen,
overhoeken en dergelijke) kan helpen om de barrière ‘bedrijventerrein’ voor een aantal soorten vlotter
overbrugbaar te maken. Dit vergt de opmaak van een kwalitatief en aangepast inrichtings- en beheersplan voor
het bedrijventerrein.

De uitvoering van de voorgestelde maatregelen wordt verzekerd door het uitwerken van een beheersovereenkomst tussen
de bedrijven en het Vlaams Gewest (i.c. AMINAL afdeling Natuur).
C. BEOORDELING
De staat van de instandhouding van de natuurlijke habitats droge heide, natte heide en heischraal grasland (door behoud
of herstel) wordt als ‘gunstig’ beschouwd, vermits het geheel van maatregelen voorzien op het bedrijventerrein zelf als in
het overig gedeelte van het als speciale beschermingszone te beschouwen gebied (SBZ-H) een positief effect op
voormelde habitats zal hebben.
Betreffende de staat van instandhouding van de aangemelde soorten (kamsalamander) is eveneens een ‘gunstig’ effect te
verwachten. De bestaande eutrofe waterpartij ten noorden van Campine blijft in de plansituatie behouden (worden
opgenomen in de natuurbuffer). De uitgangssituatie blijft dus behouden. Nieuwe leefgebieden worden gecreëerd via
natuurontwikkeling in de zone tussen de geplande bedrijven en de SBZ-H, alsook in de SBZ-H zelf.
De inname van het als speciale beschermingszone te beschouwen gebied als bedrijventerrein houdt geen significant
negatieve verslechtering in van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de bedoelde habitats of veroorzaakt geen
betekenisvolle verstoring van de bedoelde soorten.
D. DE STAND VAN ZAKEN
Het overleg tussen de bedrijven en de afdeling natuur heeft geleid tot een duidelijke grenslijn. Deze grenslijn tussen het
noordelijk natuurgebied en het bedrijf Terca Beerse wordt in het ruimtelijk uitvoeringsplan gehanteerd.
De garanties voor de compenserende maatregelen zijn vervat in de raamovereenkomst van 24 oktober 2003 tussen de
minister bevoegd voor leefmilieu en de bedrijven Campine en Terca Beerse. Voor het bedrijf Campine betreft het de
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inbeheername door het Vlaamse Gewest (via erfpacht) van bepaalde aangrenzende gronden in natuurgebied (teven VEN
en SBZ-H). Voor Terca Beerse gaat het om een maatregelenpakkeet op aanpalende gronden (faunamaatregelen,
inbeheername natuurgebied door het Vlaams Gewest, andere) én maatregelen op het bedrijventerrein zelf. De
raamovereenkomst voorziet ook ondertekening van een erfpachtovereenkomst.

E Maatregelen ter realisatie
-

Uitvoeren van het maatregelenpakket in de raamovereenkomst van 24 oktober 2003 tussen de minister bevoegd voor
leefmilieu en de bedrijven Campine en Terca Beerse.

-

Relatie met het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de klei-ontginning voor de Kempen garanderen. Concreet betekent dit
dat in dit ruimtelijk uitvoeringsplan de bedrijventerreinen en buffers zelf worden aangeduid. In het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor klei-ontginning worden de overige gebieden aangeduid.

-

Ontsluiting. Ter hoogte van de ambachtelijke zone 'Ketelaarstraat' moet nog worden gezocht naar een passend tracé
tussen de nieuw aan te leggen brug en Polendam: ofwel wordt langs het kanaal de weg doorgetrokken ofwel wordt
een verbinding via 'Ketelaarstraat' gecreëerd. Verder onderzoek met betrekking tot de verbetering van de ontsluiting
van het gebied zal gebeuren bij de opmaak van het streefbeeld dat door AWV-Antwerpen wordt opgemaakt.

-

Relatie met recreatieve ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal Dessel-Schoten door de provincie Antwerpen,
vrijwaren van fietspaden
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F Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

1. Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-West

Bestemming

Artikel 1.1 Specifiek regionaal
bedrijventerrein met watergebonden
karakter Kanaal-West

Het gebied heeft als bestemming specifiek regionaal
bedrijventerrein met watergebonden karakter. Het is dus
bestemd voor bedrijven van regionaal belang waarvan een
belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de
basisgrondstoffen en/of (half-) afgewerkte producten over de
waterweg gebeurt. Diverse bedrijfsactiviteiten zijn mogelijk:
productie en verwerking van goederen, bewerking en
verwerking van grondstoffen en delfstoffen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten die direct verbonden zijn met de
hoofdactiviteiten van het bedrijf en op- en overslag,
voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.
In eerste plaats worden beperkte uitbreidings-mogelijkheden
geboden aan de bestaande regionale bedrijven. het
watergebonden transport geen criterium kan zijn voor het
verlenen van een vergunning voor de bestaande bedrijven
als het (a) (economisch) onhaalbaar is voor de specifieke tak
waarbinnen het bedrijf actief is, en (b) de nodige
infrastructuur (kanaal, laad- en loskade) onvoldoende is
aangepast. De bestaande bedrijven worden aldus niet
verplicht, maar wel gestimuleerd, om gebruik te maken van
de waterweg. Nieuwe bedrijven dienen steeds
watergebonden te zijn. Omschakeling naar kantoren,
kleinhandel e.d. wordt tegengegaan.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen,
onderzocht in een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR),
opgemaakt door een erkend VR-deskundige. Voor het gebied
kanaalzone West is het van belang dat de veiligheidsrisico’s,
verbonden aan nieuwe vergunningen, worden beoordeeld
door de bevoegde administratie (momenteel vel VR).
Kleinhandel, dienstverlenende en commerciële bedrijven en
autonome kantoren zijn eveneens niet toegelaten. Kantoren
en beperkte toonzalen die echter gekoppeld zijn aan de
hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten. Deze
activiteiten mogen geen intensieve loketfunctie hebben.
Inrichtingsaspecten
Er wordt gekozen voor grotere percelen, minimum 5000 m².
Uitzonderingen kunnen hierop worden toegestaan voor
bestaande vergunde bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke
en complementaire voorzieningen en voor een beperkt aantal
percelen die omwille van de globale inrichting van het
bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van
de bedrijfsgebouwen. In functie daarvan kunnen
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§1 Dit gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang waarvan een
belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen en/of
(half-) afgewerkte producten over de waterweg gebeurt, met een van de
volgende hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
- bewerking en verwerking van grondstoffen en delfstoffen
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die direct verbonden zijn met de
hoofdactiviteiten van het bedrijf
- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.

De drie volledige gebieden voor
milieubelastende indrustrie
grenzend aan het kanaal.
Natuurgebied tussen voormelde
gebieden, aansluitend bij het
kanaal en de Heldenweg en
begrensd zoals aangeduid op plan.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel;
- dienstverlenende en commerciële bedrijven;
- autonome kantoren.
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover deze
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen
maar worden toegelaten in zoverre de externe risico’s verbonden aan deze
gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het
advies ingewonnen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van
de voor het Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse
Gemeenschap. De adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van
de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende
adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen
binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het
bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld
aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik
- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften

ondergrondse bouwlagen worden toegelaten. Individuele
parkeerplaatsen per bedrijf kunnen niet worden vermeden en
zijn toegelaten. Het zorgvuldig ruimtegebruik en de
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van
de bedrijfsgebouwen zullen worden getoetst bij de aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning.
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden
beperkt.

Op te heffen voorschriften

§3 De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar het
bedrijventerrein gebeurt via de Kanaalweg.
Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare wegen en/of
nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of (her)ingericht met afzonderlijke
fietspaden. Langsheen het kanaal dient een fietspad te worden gevrijwaard.

Ontsluiting
De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar
het bedrijventerrein dient in de toekomst te gebeuren via de
Kanaalweg naar een aan te leggen brug. Bij de inrichting van
het terrein dienen maatregelen te worden getroffen die een
doorgaande verbinding voor bedrijfsvreemd verkeer langs de
achterzijde van de bedrijven naar het noorden onmogelijk
maken. Conflicten tussen lokaal verkeer en de laad- en
losactiviteiten moeten vermeden worden. Het gebruik van de
centraal in het gebied gelegen, geknikte weg met privékarakter, blijft mogelijk voor de bedrijven.
Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare
wegen en/of nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of
(her)ingericht met afzonderlijke fietspaden. Op deze manier
kan fietsverkeer blijvend langsheen het kanaal toegelaten
worden in functie van de bestaande Fietsroute Vlaanderen
en de provinciale keuzes met betrekking tot fietsroutes.
Bestemming en inrichting

Artikel 1.2 Natuurbuffer Absheide Kanaal-West

Dit gebied is bestemd als bufferzone tussen de bedrijvigheid
van het specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein
Kanaal-West en het natuurgebied Absheide. De buffer vormt
een overgangsgebied tussen functies die moeilijk met elkaar
verenigbaar zijn.

§1 Het gebied is een bouwvrije zone bestemd voor natuurbehoud en
landschapszorg in functie van het bufferen van de functies en activiteiten in
de aangrenzende gebieden.

Natuurgebied begrenst zoals
aangeduid op plan.

Binnen dit buffergebied zijn landschapszorg, natuurbehoud, bosbouw,
recreatief medegebruik en waterbeheersing nevengeschikte functies voor
zover ze de bufferfunctie van het gebied niet in het gedrang brengen.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
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Hier wordt geopteerd voor een natuurbuffer waar enkel
werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen zijn
toegelaten die nodig zijn voor het behoud, de bescherming,
het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden of die
nodig zijn van het beheersen van overstromingen voor zover
zij conform de principes van natuurtechnische milieubouw
worden uitgevoerd en passen binnen een integraal
waterbeheer. Ook de aanleg, het inrichten of uitrusten van
wegen, zoveel mogelijk in waterdoorlatende verharding, voor
recreatief of natuureducatief fietsen of wandelen is
toegelaten, alsmede de bedrijfstoegangsweg naar de
geknikte weg.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar
artikel 2, 10° van het decreet betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar
artikel 3, 7° van het decreet betreffende de landschapszorg
van 16 april 1996.
Aanleg en beheer
De natuurbuffer kan niet gezien worden als een op zich
staande strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de
inrichting van het plangebied. De aanleg en het onderhoud
van de natuurbuffer wordt echter wel onder de bevoegdheid
van het bedrijf geplaatst.
Bestemming en inrichting
(symbolische aanduiding)

Artikel 1.3 Buffer

De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens
van het bedrijventerrein tussen de bedrijvigheid specifiek
regionaal watergebonden bedrijventerrein Kanaal-West en
het natuurgebied Absheide. De buffer vormt een
overgangsgebied tussen functies die moeilijk met elkaar
verenigbaar zijn.
Hier wordt geopteerd voor een talud van ten minste 3 meter
hoogte en ten minste zeven meter breedte. Naast het talud
wordt een gracht aangelegd.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het bufferen van de
functies en activiteiten in de aangrenzende gebieden;
2° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de
landschapszorg;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
5° het aanbrengen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
6° werken , handelingen , voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd
worden.
7° de aanleg van een toegangsweg van de site Campine naar de geknikte
weg.
§2 De natuurbuffer maakt deel uit van het bedrijventerrein. Hij wordt
aangelegd en onderhouden door het bedrijf.

§1 De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens van het
bedrijventerrein tussen twee bestemmingen. Het is een bouwvrije zone.

Geen.

§2 De buffer bestaat uit een talud van ten minste 3 meter hoogte en ten
minste zeven meter breedte. Naast het talud wordt een gracht aangelegd.
§3 De stedenbouwkundige aanvraag voor de voorziene uitbreiding tussen
de huidige bedrijven voorziet in de aanleg van de buffer op de op het
grafische plan symbolisch aangeduide plaats. De buffer wordt door het
bedrijf over de symbolisch aangeduide lengte aangelegd en onderhouden.

Aanleg en beheer
De buffer kan niet gezien worden als een op zich staande
strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de
inrichting van het plangebied. Daarom wordt geopteerd om
de aanleg en het onderhoud van de buffer onder de
bevoegdheid te plaatsen van het bedrijf. Om er bovendien
voor te zorgen dat de buffer wel degelijk aangelegd wordt,
wordt de aanleg van de buffer gekoppeld met de
stedenbouwkundige aanvraag voor de voorziene uitbreiding
tussen de huidige bedrijven.
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Deelplan 02 - Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal - Oost
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

In de hypothese voor gewenste ruimtelijke structuur wordt voorgesteld om het kanaal Dessel-Schoten te ontwikkelen
als een multifunctionele as. Voor deze as wordt natuuronwikkeling voorzien op de voormalige kleiontginningen,
zachte vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen. De recreatieve ontwikkeling dient in relatie met het kanaal als
secundaire waterweg te worden bezien.

Kanaal-Oost betreft een industriegebied waar sinds 1981 aan de oostzijde het bedrijf Sita Noord is gelegen op een site
waar sinds 1871 de firma Steenfabrieken Versteylen was gevestigd. De basisactiviteiten van de Sita Noord, zijn het
ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, de inzameling van afvalstoffen van bedrijven, het sorteren en recycleren en het
behandelen van industriële afvalstromen en gevaarlijke afvalstoffen. Vanuit Beerse worden exploitaties gestuurd in
Antwerpen, Beersel, Burcht, Heist op den Berg, Willebroek en Tienen. Het bedrijf stelt 300 personen te werk en heeft in
de laatste tien jaar voor één miljard Bfr geïnvesteerd. Op het bedrijventerrein Beerse-Zuid zijn verschillende
nevenactiviteiten van het bedrijf gevestigd, zoals de verschillende diensten (transport, milieu, informatica,…).

Volgende elementen uit het afbakeningsproces spelen een rol in de verdere afweging van de voorstellen voor dit
gebied:
-

De grens van het regionaalstedelijk gebied wordt in principe gevormd door het kanaal, met als uitzonderingen de
drie geselecteerde regionale bedrijventerreinen, waaronder kanaal-oost, met de bedrijven Terca-Nova, Sita-Noord
en Van Gorp. Het natuurlijk waardevol gebied "Open Noorderkempen", wordt beschouwd als grenstellend gebied
van het buitengebied.

Het bedrijf Terca-Nova is voornamelijk een steenfabriek dat verbonden is met het achterliggende ontginningsgebied.
Voor dit ontginningsgebied wordt in het kader van de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de
kleiwinning in de Kempen een afzonderlijk plan opgemaakt.

-

De bedrijven Terca-Nova en Sita Noord worden beschouwd als regionale bedrijven aan het kanaal DesselSchoten; ze spelen een belangrijke rol in de regio. De bestaande activiteiten van deze bedrijven van regionaal
belang worden niet in hun huidig functioneren belemmerd, dienen evenwel maximaal het bestaande
bedrijventerrein te benutten en kunnen uitbreiden binnen de hier vastgestelde perimeter. Nieuwe bedrijvigheid
wordt aan het kanaal niet voorzien. Bij de berekening van de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied is de
voorziene uitbreiding ondergebracht in de categorie 'allerhande aanpassingen'.

Geen van de bedrijven heeft op dit ogenblik een relatie met het kanaal (aan- en afvoer), hoewel Koramic Terca alsmede Sita
Noord overwegen om in de toekomst een aanzienlijk deel van de produkten via het water aan - of af te voeren.

-

Gelet op de ligging van de bestaande bedrijven aan het kanaal is het versterken van het watergebonden karakter
een belangrijk aandachtspunt.

-

De bestaande regionale bedrijven aan het kanaal zijn op dit ogenblik slecht ontsloten naar het hoofdwegennet.
Gevolg hiervan is dat er in de kern van Beerse verkeersleefbaarheidsproblemen zijn. Daarom wordt gekozen voor
het scheiden van verkeerssoorten en het voorzien in een stedelijke ontsluitingsweg via de kanaalweg voor de
ontsluiting van de bedrijven ten noorden van het kanaal. Om geen bijkomen de druk te veroorzaken, noch de
verkeerssoorten te mengen impliceert deze keuze dat er geen verbinding wordt voorzien met de ring van
Turnhout.

Aan de achterzijde is er het natuurgebied Nova gelegen. Dit gebied wordt geklemd tussen het bedrijventerrein en het
meer in het noorden gelegen ontginningsgebied. Ook tussen de bedrijventerreinen is een natuurgebied ingeklemd.

De weg langs het kanaal is onlangs gedeeltelijk heringericht. Het wordt tevens gebruikt voor recreatief fietsverkeer.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 02.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 02.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 02.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 02.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 02.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

Geen

Geen
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Figuur 2.6 - foto kanaalweg ter hoogte van Sita Noord
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D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Visie en doelstellingen

Buffering
natuurgebied

Omwille van de toename in te behandelen afvalstoffen is een beperkte uitbreiding van het gebied noodzakelijk. Ook de
VLAREA wetgeving (waar het ongesorteerd storten van afval wordt verboden) impliceert een groter ruimtebeslag. Het
betreft met name ruimte voor de opslag van gerecupereerde materialen en producten. Er wordt dan ook voorzien in
een herbestemming van de bestaande industriegebieden, met een beperkte uitbreidingsmogelijkheid voor een aantal
bestaande regionale bedrijven, met de bedoeling het huidig functioneren van de bedrijven op een meer efficiënte wijze
te kunnen organiseren en te voldoen aan de gewijzigde milieuwetgeving.

Ruimte voor fietspad

Figuur 2.7 - Ruimtelijke visie en inrichtingsprincipes

E Maatregelen ter realisatie
-

Relatie met het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de klei-ontginning voor de Kempen garanderen. Concreet betekent
dit dat in dit ruimtelijk uitvoeringsplan de bedrijventerreinen en buffers zelf worden aangeduid. In het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor klei-ontginning worden de overige gebieden aangeduid.

-

Relatie met recreatieve ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal Dessel-Schoten door de provincie Antwerpen
als onderdeel van het fietsroutenetwerk.

-

Aanleg van fietspaden

-

Verder onderzoek met betrekking tot de verbetering van de ontsluiting van het gebied zal gebeuren bij de opmaak
van het streefbeeld dat door AWV-Antwerpen wordt opgemaakt.

Het bedrijf Terca-Nova kan slechts beperkt uitbreiden in functie van een efficiënter beheer van de opslagruimte.
Ruimtelijke concepten
• Ontwikkeling van bestaande regionale bedrijven door beperkte uitbreiding. Hierdoor wordt het mogelijk om
bestaande activiteiten te herschikken, ruimte te voorzien voor een milieuvriendelijker recyclage van materialen en
voor opslag.
• Maximaal vrijwaren van natuurgebied. Aan de noordzijde en oostzijde van het bedrijf Terca-Nova wordt een
natuurbuffer voorzien die door de beheerder van het terrein dient te worden aangelegd onderhouden in functie van
het behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden. De ruimte tussen de bedrijventerreinen blijft als
natuurgebied behouden; en garandeert een open relatie met de overzijde (stadsbos).

Watergebonden uitbreiding
bedrijventerrein
Ontsluiting naar
Kanaalweg

Voor het vervoer (met name afvoer) van de producten wordt een grotere rol van het kanaal verwacht. Jaarlijks zou dit
een reductie betekenen van vele vrachtwagenritten. Tevens wordt een ontwikkeling gestimuleerd die het
watergebonden karakter van de bedrijvigheid dient te stimuleren.
Het gebied kan worden beschouwd als een regionaal bedrijventerrein gericht op materiaalbewerking en verwerking
zoals recyclage (o.a. in relatie met het afvalverwerkingsterrein van het IOK in het ontginningsgebied). Het bedrijf Sita
Noord kan op twee manieren uitbreiden. Enerzijds vindt er een beperkte correctie plaats van het gewestplan
noordwaarts. Deze gebieden zijn nu reeds grotendeels in gebruik door Sita Noord en Van Gorp. Binnen de bestaande
zone op het gewestplan is er tevens nog mogelijkheid voor Sita Noord om verder oostwaarts uit te breiden. Aan deze
wijze van uitbreiding valt de voorkeur te geven boven een uitbreiding westwaarts doordat op die manier het
omliggende natuurgebied het minst wordt geschaad. Een uitbreiding richting het oosten (ev. via onteigening door de
overheid) is ruimtelijk aanvaardbaar (richting het andere bedrijf). Een uitbreiding westwaarts is slechts mogelijk indien
het gebruik van het Kanaal als transportmiddel in beschouwing wordt genomen in overeenstemming met het beginsel
van best beschikbare technieken.

Open relatie behouden

• Versterken van het watergebonden karakter van de bedrijven. Met het oog op het verminderen van de
mobiliteitsdruk en het benutten van de ligging van de betreffende bedrijven aan het kanaal is het noodzakelijk dat
het watergebonden karakter (de gebruikmaking van het water in de toe- en/of afvoer van producten) van de
bestaande bedrijven in de toekomst wordt gestimuleerd, mogelijk door middel van de aanleg van een laad &
loskade in samenwerking met de waterwegbeheerder. Eventuele nieuwe bedrijven dienen alleszins een belangrijk
deel van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen en/of (half-) afgewerkte producten over de waterweg te
transporteren.
• Ontsluiting van de bedrijven naar de Kanaalweg. Het (vracht)verkeer dient te worden ontsloten via de zogenaamde
kanaalweg, die als een stedelijke ontsluitingsweg zal worden ingericht. Verder onderzoek met betrekking tot de
verbetering van de ontsluiting van het gebied (westelijk of oostelijk) zal gebeuren bij de opmaak van het streefbeeld
dat door AWV-Antwerpen wordt opgemaakt.
• Om de mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieve routes langs het kanaal te vrijwaren dient ruimte te
worden voorzien voor de inrichting van een fietspad langs het kanaal; menging met het verkeer/activiteiten van de
bedrijven dient hierbij te worden vermeden.
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F Essentiële aspecten te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

2. Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Kanaal-Oost

Bestemming

Artikel 2.1 Specifiek regionaal
bedrijventerrein met watergebonden
karakter Kanaal-Oost

Het gebied heeft als bestemming specifiek regionaal
bedrijventerrein met watergebonden karakter. Het is dus
bestemd voor bedrijven van regionaal belang waarvan een
belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de
basisgrondstoffen en/of (half-) afgewerkte producten over de
waterweg gebeurt. Diverse bedrijfsactiviteiten zijn mogelijk:
productie en verwerking van goederen, bewerking en verwerking
van grondstoffen en delfstoffen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten die direct verbonden zijn met de
hoofdactiviteiten van het bedrijf en op- en overslag,
voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.
In eerste plaats worden beperkte uitbreidings-mogelijkheden
geboden aan de bestaande regionale bedrijven. Het
watergebonden transport kan geen criterium zijn voor het
verlenen van een vergunning voor de bestaande bedrijven als
het (a) (economisch) onhaalbaar is voor de specifieke tak
waarbinnen het bedrijf actief is, en (b) de nodige infrastructuur
(kanaal, laad- en loskade) onvoldoende is aangepast. De
bestaande bedrijven worden aldus niet verplicht, maar wel
gestimuleerd, om gebruik te maken van de waterweg. Kades zijn
in principe mogelijk in de contactstrook tussen bedrijventerrein
en waterweg. Nieuwe bedrijven dienen steeds watergebonden te
zijn. Omschakeling naar kantoren, kleinhandel e.d. wordt
tegengegaan.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen, onderzocht
in een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), opgemaakt door een
erkend VR-deskundige. Voor het gebied kanaalzone West is het
van belang dat de veiligheidsrisico’s, verbonden aan nieuwe
vergunningen, worden beoordeeld door de bevoegde
administratie (momenteel cel VR).
Kleinhandel, dienstverlenende en commerciële bedrijven en
autonome kantoren zijn eveneens niet toegelaten. Kantoren en
beperkte toonzalen die echter gekoppeld zijn aan de
hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten. Deze
activiteiten mogen geen intensieve loketfunctie hebben.
Inrichtingsaspecten
Er wordt gekozen voor grotere percelen, minimum 5000 m².
Uitzonderingen kunnen hierop worden toegestaan voor
bestaande vergunde bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke en
complementaire voorzieningen en voor een beperkt aantal
percelen die omwille van de globale inrichting van het
bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
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§1 Dit gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang waarvan een
belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen en/of (half-)
afgewerkte producten over de waterweg gebeurt, met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
- bewerking en verwerking van grondstoffen en delfstoffen
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die direct verbonden zijn met de
hoofdactiviteiten van het bedrijf
- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.

De twee volledige gebieden voor
milieubelastende indrustrie
grenzend aan het kanaal.
Natuurgebied grenzend aan het
kanaal
en
begrensd
zoals
aangeduid op plan.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel;
- dienstverlenende en commerciële bedrijven;
- autonome kantoren.
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover deze
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van 21
juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen maar worden
toegelaten in zoverre de externe risico’s verbonden aan deze gevaarlijke
stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het advies
ingewonnen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van de voor
het Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De
adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving
ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen
binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het
bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan
de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik
- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
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Toelichting bij verordenend voorschrift

Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan kunnen ondergrondse
bouwlagen worden toegelaten. Individuele parkeerplaatsen per
bedrijf kunnen niet worden vermeden en zijn toegelaten. Het
zorgvuldig ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het
plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen worden
getoetst bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied
zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt.
§3 De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar het
bedrijventerrein gebeurt via de Kanaalweg.
Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare wegen en/of
nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of (her)ingericht met afzonderlijke
fietspaden. Langsheen het kanaal dient een fietspad te worden gevrijwaard.

Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.

Ontsluiting
De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar het
bedrijventerrein gebeurt via de bestaande weg, met name de
Kanaalweg. Bij de inrichting van het terrein dienen maatregelen
te worden getroffen die een doorgaande verbinding voor
bedrijfsvreemd verkeer langs de achterzijde van de bedrijven
naar het noorden onmogelijk maken. Conflicten tussen lokaal
verkeer en de laad- en losactiviteiten moeten vermeden worden.
Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare
wegen en/of nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of
(her)ingericht met afzonderlijke fietspaden. Op deze manier kan
fietsverkeer blijvend langsheen het kanaal toegelaten worden in
functie van de bestaande Fietsroute Vlaanderen en de
provinciale keuzes met betrekking tot fietsroutes.
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Toelichting bij verordenend voorschrift

Bestemming en inrichting

Artikel 2.2 Natuurbuffer Nova Kanaal-Oost

Dit gebied is bestemd als bufferzone tussen de bedrijvigheid
van het specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein
Kanaal-Oost en het natuurgebied Paepenheyde. De buffer
vormt een overgangsgebied tussen functies die moeilijk met
elkaar verenigbaar zijn.
Hier wordt geopteerd voor een natuurbuffer waar enkel werken,
handelingen, voorzieningen en inrichtingen zijn toegelaten die
nodig zijn door het behoud, de bescherming, het herstel en de
ontwikkeling van natuurwaarden of die nodig zijn van het
beheersen van overstromingen voor zover zij conform de
principes van natuurtechnische milieubouw worden uitgevoerd
en passen binnen een integraal waterbeheer. Ook de aanleg,
het inrichten of uitrussen van wegen, zoveel mogelijk in
waterdoorlatende verharding, voor recreatief of natuureducatief
fietsen of wandelen is toegelaten.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§1 Het is een bouwvrije zone bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg in
functie van het bufferen van de functies en activiteiten in de aangrenzende
gebieden.

Op te heffen voorschriften

Natuurgebied begrensd zoals
aangeduid op plan.

Binnen het buffergebied zijn landschapszorg, natuurbehoud, bosbouw,
recreatief medegebruik en waterbeheersing nevengeschikte functies voor zover
ze de bufferfunctie van het gebied niet in het gedrang brengen.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:

1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor het bufferen van de functies en activiteiten in de
aangrenzende gebieden;
2° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de landschapszorg
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet
2, 10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het
toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar
of recreatief medegebruik;
artikel 3, 7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 5° het aanbrengen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
16 april 1996.
6° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die
nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de
Aanleg en beheer
technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
De natuurbuffer kan niet gezien worden als een op zich staande
§2 De natuurbuffer maakt deel uit van het bedrijventerrein. Hij wordt aangelegd
strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting
en onderhouden door het bedrijf.
van het plangebied. Vermits de buffer reeds op het terrein
aanwezig is en dus niet meer dient aangelegd te worden, wordt
er geen tijdslimiet opgelegd. De aanleg en het onderhoud van
de natuurbuffer wordt echter wel onder de bevoegdheid van het
bedrijf geplaatst.
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Deelgebied 03 – Gemengd regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid
A
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Relatie met afbakeningsproces en situering
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout een
aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten. Na doorberekening van het vooropgestelde aanbod voor
Vlaanderen, betekent dit een planningsopgave van 225 ha bijkomend bedrijventerrein, te lokaliseren in de gemeenten
deeluitmakend van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.
Eén van de concepten van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur beschrijft de A21/E34 als een economische as
voor het stedelijk gebied. De randvoorwaarden en opties voor de ontwikkeling van de A21/E34 als economische as zijn
als volgt:
1. Concentreren van nieuwe bedrijventerreinen aan bestaande industriële zones en wel ter hoogte van de A21/E34 in
Turnhout en N12 in Beerse (via de N132 direct ontsloten op de A21/E34).
2. Ontsluiting primair richten op de A21/E34, zonder bijkomende op- en afritten. Dit betekent dat de
bedrijventerreinen ter hoogte van Beerse worden ontsloten via afrit 22. De bedrijventerreinen van Turnhout worden
bij voorkeur ontsloten via afrit 23 (Steenweg op Gierle).
3. Aanleggen van bufferzones tussen bedrijventerreinen en woongebieden, zodat wordt voorkomen dat hinder ontstaat
binnen de woongebieden.
Op basis van deze opties en na afweging van verschillende alternatieve locaties ten opzichte van grensstellende elementen
van het buitengebied, met name de Laakbeek in het oosten en het waardevol bosgebied Grote Heide in het zuiden, is het
gebied Beerse-Zuid aangeduid als uit te breiden gemengd regionaal bedrijventerrein. Bij de berekening van de taakstelling
voor het regionaalstedelijk gebied is in het voorstel van afbakening de voorziene uitbreiding 56 ha (bruto) inbegrepen.
Hierin is een natuurbuffer ten opzichte van de vallei van de Laakbeek inbegrepen.
Het bestaande bedrijventerrein Beerse-Zuid dient verdicht en geoptimaliseerd te worden. Een onderzoek naar de nietgebruikte gronden op het bedrijventerrein is noodzakelijk.
De algemene principes voor de gemengd regionale bedrijventerreinen zijn:
§

Ontsluiting richten op de A21 of op een primaire weg. Vrachtverkeer door woonstraten is niet gewenst

§

Stimuleren zuinig ruimtegebruik (bijv. meerlagig bouwen)

§

Strikte fasering in aansnijden

§

Zoveel mogelijk samenwerken in gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen (parkeren, vergaderruimte, water)

§

Aanleg van buffers naar woongebieden en natuur

§

Aandacht voor de landschappelijke en ecologische ontwikkeling van het openbaar en privaat terrein op de nieuwe
bedrijventerreinen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Bos- en heidegebieden ten oosten van
Antwerpen ;

Verkavelingsvergunning

Geen

BE 2100017, BVR 04.05.01
70-05/11/1979

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Het bestaande bedrijventerrein Beerse-Zuid kan worden gesitueerd in de zuidwestelijke hoek van het regionaalstedelijk
gebied tussen N12 en N132. Kenmerkend voor het terrein is het gemengd karakter van het terrein op vlak van
bedrijfsactiviteiten, met een lichte specialisatie op vlak van bouwnijverheid. De bestaande situatie toont zowel kleinere
ambachtelijke bedrijven, als grote bedrijfscomplexen. Kleinere kavels situeren zich voornamelijk aan Beemdenstraat en
Ambachtstraat.
Het plangebied beperkt zich tot de uitbreidingen van het bestaande bedrijventerrein Beerse-Zuid. De grootste
terreinuitbreiding situeert zich tussen N12, Lilsedijk, Rouwbergskens, Beemdenstraat en de Laakbeek. Langsheen de
Laakbeek bestaat het gebied uit laaggelegen weilanden en akkers, zonder noemenswaardige bebouwing. Het gebied wordt
doorkruist door een hoogspanningsleiding, waarvan drie pylonen zich op het terrein bevinden. In het trapeziumvormig
gebied langsheen de N12 bevinden zich zeven woningen, een boerderij, een ruïne, sportvelden, een tuincentrum en een
groot bebost perceel. In het zuiden wordt het deelgebied begrensd door het bosgebied Beerse-Heide.
Een beperktere terreinuitbreiding betreft een recreatiegebied (volgens het gewestplan van 30.09.1977). Dit gedeeltelijk
bebost gebied is gelegen tussen Dennenlaan, Zenitlaan en de gemeentegrens Beerse-Vosselaar.
Tenslotte maken twee gebieden ten noorden van de voorziene reservatie voor de aanleg van de stedelijke ontsluitingsweg
deel uit van het deelgebied Beerse-Zuid.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 03.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 03.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 03.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 03.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 03.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen
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D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Visie en doelstellingen

Verdichting en verdere invulling van ongebruikte terreinen, onder meer door het toelaten van hogere
bebouwingsdensiteiten. Deze optie is vervat in het B.P.A. “Rouwbergskens” (in opmaak) dat een deel van het
bestaand terrein ordent. Een tweetal grote terreinoppervlaktes komen in aanmerking voor verdere invulling en
ontwikkeling. De terreinbeheerder dient de niet aangewende terreinoppervlaktes trachten te ontwikkelen.

De toekomstige ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid voorziet zowel de verdere
opvulling en verdichting van het huidig terrein, alsook een uitbreiding, in totaal bruto 62,5 ha of 50 ha effectief bijkomend
bedrijventerrein. In de uitbreiding wordt voornamelijk ruimte voorzien voor regionale bedrijven met een relatief grote
terreinbehoefte. De aard van bedrijvigheid is gemengd: productie en verwerking van goederen, op- en overslag, fysieke
distributie, bouwnijverheid afvalverwerking enz. Mogelijk kan de specialisatie van het regionaalstedelijk gebied Turnhout
op vlak van farmacie, grafische sector en logistiek zich verder uitbouwen. Bedrijven met een groot veiligheidsrisico,
evenals autonome kantoren en kleinhandel zijn er niet toegelaten.

W O O N KERN BEERSE
STED ELIJKE
O N TSLU ITIN GSW EG
N AAR KAN AAL

Ruimtelijke concepten
Uitbreiding aan de randen

JAN SSEN S
PH ARMACEUTICA

H ALTE O PEN BAAR
VERVO ER

Naast de verdere verdichting en invulling van het bestaande bedrijventerrein, wordt uitbreiding voornamelijk voorzien
langs de west- en de noordzijde. Tevens komt een (kleinere) zone in de zuidoostelijke hoek in aanmerking voor
uitbreiding.

N 12 (O O ST - W EST AS)
O PEN BAAR VERVO ER AS

W O O N KERN VO SSELAAR

2

Ruimte voor kleinere kavels op het (bestaande) regionaal bedrijventerrein

1

De ontwikkeling van het gebied, zoals geformuleerd in het afbakeningsproces, ziet een opdeling in een uitbreiding van het
regionaal bedrijventerrein en een lokaal bedrijventerrein. Omwille van de huidige terreinopdeling en de
uitbreidingsconfiguratie die ontstaat door de natuurbuffer aan de Laakbeek, is het verkiesbaar om het grootste deel van
het terrein voor te behouden aan grote bedrijven (grote terreinblokken met mogelijkheid voor grote kavels). Een deel van
het gebied (ongeveer 15 ha), met name het deel dat aansluit op het bestaande bedrijventerreinen, een strook langs de
industrieweg, wordt evenwel voorbehouden voor kleinere (lokale) bedrijven.

BEERSE-Z U ID

PRIMAIRE W EG II

Figuur 3.8 - Ontsluiting

Ontsluiting van Beerse-Zuid ingepast in globaal ontsluitingsconcept voor de stedelijke bedrijventerreinen
-

Figuur 3.6 - Ontwikkeling van een gemengd
regionaal bedrijventerrein langs de randen

-

Inrichting van de weg als een stedelijke ontsluitingsweg

-

Bundeling met bestaande bedrijventerreinen en bebouwing - dit wil zeggen een ontsluiting bij voorkeur via de Lilsedijk,
langsheen de zuidrand van het bedrijventerrein

-

Slechts één aantakking van de (stedelijke) ontsluitingswegen voor de bedrijventerreinen op de N132, met als gevolg de
noodzaak tot herinrichting van de N132 in functie van de doorstroming naar de E34 en het vermijden van conflicten met
de op- en afritten van de bestaande bebouwing (woningen) tussen de N12 en de E34.

-

Scheiding van verkeersstromen (vrachtverkeer en personenverkeer van de cluster Beerse-Vosselaar) - dit wil zeggen dat
het vrachtverkeer van de bedrijventerreinen langs het kanaal Dessel-Schoten en Beerse-Zuid zoveel mogelijk moet
worden afgescheiden van het andere verkeer. Hierbij heeft de N12 een specifieke betekenis. Om de doelstellingen rond
de steenwegen en de oost-westas N12-N18 te realiseren dient de huidige belasting (van vrachtverkeer) te worden
gereduceerd. Het kruispunt N132 - N12 dient in dat verband te worden beschouwd

-

Een minimaal verlies van bos

Figuur 3.7 - Zuinig ruimtegebruik

Zuinig ruimtegebruik
-

De bedrijventerreinen in het stedelijk gebied ter hoogte van Beerse worden op kwalitatieve wijze ontsloten via de
N132 naar de hoofdweg E34. Janssen Pharmaceutica takt via een bestaande ontsluiting rechtstreeks aan op de N132.
Het vrachtverkeer van en naar de terreinen langsheen het kanaal Dessel-Schoten wordt omheen de kern van Beerse
geleid. Dit verkeer sluit volgens één van volgende twee alternatieve tracé's (Lilsedijk (1) of Dennenlaan (2) aan op een
verbeterde ontsluiting van het bedrijventerrein Beerse-Zuid naar de N132. Hierbij worden volgende (ruimtelijke)
principes vooropgesteld:

Zuinig ruimtegebruik door middel van gecombineerde parkeeroplossingen, meerlagige gebouwen, met name langs de
N12 waar een 'wand' wordt voorzien.
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-

-

Volwaardige buffering van de bestaande woningen

Het rechtstreeks ontsluiten van individuele bedrijven op de N12 is niet mogelijk voor wat de uitbreiding van het
bedrijventerrein betreft, maar moet worden opgevangen binnen de (nieuwe) interne wegenis van het bedrijventerrein.

LAAKBEEK

Dit gebied werd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2002 (B.S. 17.08.2002) voorgesteld aan de Europese
Commissie met mededeling van volgende gegevens:
a)

Omschrijving: Complx van enkele grotere bosgebieden (met heide). Bos van Ranst, Binnenbos en Zoerselbos met Herenbos,
Blommerschot en Bruulbergen. In dit laatste hebben grotere delen een open voedselarm karakter met heide en heischrale
vegetaties. Gebied omvat ook de vallei van de Diepteloop/Visbeek/Kindernouwbeek met aansluitend de Schrieken Berzegem en
Visbeekheide, Halse Hoe-Negenmortelen te Oelegem-Zandhoven, en Vrieselhof en Schijnvallei te Oelegem-Schilde evenals
gebieden met goed ontwikkelde vispopoulaties (Pulderbeek en Visbeek). Het Vrieselhof is de enige gekende groeiplaats in het
Atlantisch deel van België waar Geel Schorpioenmos 'Drepanocladus vernicosus) voorkomt. In de Vallei van de Laarse Beek,
Antitankgracht komen enkele belangrijke populaties van de Kleine Modderkruiper en de Rivierdonderpad voor.

b)

Oppervlakte - 5.240 ha

c)

Voorgesteld voor volgende habitats, vissen en planten, telkens met de vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken
<*> aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn:

N 12

1) habitats :
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : Lobelia, Littorellia en Isoëtes
BO S

3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige
vegetatie op drooggevallen oevers
(Nanocyperetalia)

BO S

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

Figuur 3.9 – Gedifferentieerde begrenzing

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
2) vissen : 1149 Cobitis taenia (Kleine modderkruiper), 1163 Cottus gobio (Rivierdonderpad), 1096 Lampetra planeri (Beekprik);

Gedifferentieerde begrenzing naar de omgeving
Het bedrijventerrein wordt langs vier zijden begrensd naar verschillende types van omgeving. Westelijk wordt het
bedrijventerrein van de Laakbeek gescheiden door een natuurlijk overstroombaar gebied waarin de beek vrij spel heeft,
een gebied dat tevens optreedt als natuurbuffer (ongeveer 12 ha). De zuidelijke begrenzing naar het boscomplex dient zeer
strak en niet overschrijdbaar opgevat, deels als goed afgebakende perceelsranden, deels als ontsluitingsweg. De bestaande
toestand van bedrijfspercelen die de gewestplangrens overschrijden, is aanleiding om deze zuidelijke begrenzing in het
ruimtelijk uitvoeringsplan over te nemen. De geleidelijke overgang naar het oostelijk gelegen villapark wordt gevormd
door bebossing op de perceelsranden. Noordelijk wordt de N12 opgevat als grens waarlangs de architectuur van
bedrijfsgebouwen verzorgd en representatief is, waardoor een bruuske overgang naar het noordelijk woongebied wordt
vermeden.

Passende beoordeling ten aanzien van als speciale beschermingszones te beschouwen gebieden
Het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan dat - afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of
voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s - een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een
als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende
beoordeling.
Het gaat met name om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als Speciale
Beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02.05.1979) en de Habitatrichtlijn
(Richtlijn 92/43/EEG van 21.05.1992).
De voorziene uitbreiding van de bedrijventerreinen is voorzien binnen een afstand van 750 m van de als speciale
beschermingszones te beschouwen gebieden BE2100017 ("Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen).” Onder
meer gelegen in de volgende gemeenten: Beerse, Lille, .Turnhout, Vosselaar en Kasterlee.
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3) planten : 1393 Drepanocladus vernicosus (Geel schorpioenmos), 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree);

In overleg tussen AROHM afdeling Ruimtelijke Planning en AMINAL afdeling Natuur werd een beoordeling gemaakt
van de mogelijke invloed van de in het plan voorgestelde werken, handelingen, voorzieningen en inrichting. Bij de
totstandkoming van de voorstellen voor de uitbreiding is ook regelmatig overleg geweest, onder meer in de stuurgroep.
Hier is gewezen op de grensstellende natuurwaarden van het bosgebied ten zuiden van het bedrijventerrein.
De op deze plaats voorgestelde bestemmingswijziging beperkt zich tot het zone-eigen maken van de vandaag reeds
aanwezige bedrijven en een kleine uitbreiding van bestaande bedrijven op het bedrijventerrein.
Verder is gesteld dat normale niet-milieuhinderlijke bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact op de soorten en habitats
waarvoor de SBZ-H’s zijn aangewezen in de nabijgelegen gebieden. Mogelijke negatieve impact op de SBZ-H’s zou
eventueel kunnen ontstaan wanneer de grondwaterstand gewijzigd wordt door grondwaterwinning of wanneer via lucht of
water stoffen zouden uitgestoten worden die schadelijk zouden kunnen zijn voor de soorten en habitats waarvoor het
SBZ-H is aangewezen. Dergelijke activiteiten zijn milieuverguningsplichtig en worden via een milieuvergunningsprocedure
beoordeeld op hun impact op de SBZ-H’s.
Vandaar dat wordt geconcludeerd dat dit gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan géén betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van één van de bedoelde gebieden kan veroorzaken. De stedenbouwkundige voorschriften
voorzien geen werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen of functiewijzigingen die een betekenisvolle
verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de bedoelde habitats of een betekenisvolle verstoring
van de bedoelde soorten zouden veroorzaken.

E Maatregelen ter realisatie
-

Aanleg natuurbuffer en overstroombaar gebied (bufferbekken);
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-

Eventueel onteigeningsplan

-

Ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor de invulling en verdichting van het bestaand terrein en de integratie van
het (BPA) Janssens Pharmaceutica (opmaak BPA en acties IOK voor ongebruikte terreindelen)

-

Opmaak streefbeeld N132 door AWV-Antwerpen met specifieke aandacht voor de daar aanwezige bebouwing
(woningen), aanleg verbeterde ontsluiting (stedelijke ontsluitingsweg) en halte openbaar vervoer. Eventuele
wijzigingen die optreden naar aanleiding van het streefbeeld geven eventueel aanleiding tot een specifiek ruimtelijk
uitvoeringsplan.
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

3. Gemengd regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid

Bestemming

Artikel 3.1 Gemengd regionaal
bedrijventerrein I Beerse-Zuid

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein. Het is bestemd voor bedrijven van regionaal
belang met een van de volgende hoofdactiviteiten: productie
en verwerking van goederen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer,
groupage en fysieke distributie en bedrijven die
gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen
verzorgen inherent aan het functioneren van een gemengd
regionaal bedrijventerrein.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen,
onderzocht in een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR),
opgemaakt door een erkend VR-deskundige. Voor het gebied
kanaalzone West is het van belang dat de veiligheidsrisico’s,
verbonden aan nieuwe vergunningen, worden beoordeeld door
de bevoegde administratie (momenteel vel VR).
Kleinhandel, en autonome kantoren, individuele woningen zijn
eveneens niet toegelaten. Kantoren en beperkte toonzalen
gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn
toegelaten. Deze activiteiten mogen geen intensieve
loketfunctie hebben. De ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden
voor het bestaande kleinhandelsbedrijf zijn afhankelijk van de
gehele inrichting en terreinconfiguratie van het gemengd
regionaal bedrijventerrein.
Inrichtingsaspecten
Om het regionaal karakter van het bedrijventerrein te
verzekeren, wordt gekozen voor grotere percelen, minimum
5000 m². Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor
bestaande vergunde bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke
en complementaire voorzieningen en voor een beperkt aantal
percelen die omwille van de globale inrichting van het
bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.

§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein I Beerse-Zuid is bestemd voor
bedrijven van regionaal belang met een van de volgende hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen;
-

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;

- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het
functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein zijn toegelaten.

Agrarisch gebied aansluitend bij de
Lilsedijk, Rouwberskens, de
Beemdenstraat en de
Antwerpsesteenweg en begrensd
door de hoogspanningsleiding in
het westen en zoals aangeduid op
plan.
Heel het gebied voor dagrecreatie
aansluitend bij Rouwenbergskens.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel;
- autonome kantoren;
- agrarische productie.
Bestaande kleinhandelsbedrijven zijn een uitzondering en kunnen de
activiteiten voortzetten.
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover deze
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen
maar worden toegelaten in zoverre de externe risico’s verbonden aan deze
gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het
advies ingewonnen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van
de voor het Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse
Gemeenschap. De adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van
de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende
adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen
binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van
het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
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Toelichting bij verordenend voorschrift
Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de
voorschriften al enkele inrichtingsprincipes ingeschreven. Deze
principes zijn echter niet limitatief. Zorgvuldig ruimtegebruik en
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen kunnen op verschillende manieren worden
bereikt. Het bouwen met meerdere bouwlagen, het bouwen op
minstens één perceelsgrens, het maximaal groeperen van
gebouwen, het toelaten van ondergrondse bouwlagen, het
tegengaan van individuele parkeervoorzieningen, rekening
houden met bestaande landschappelijke waarde zijn allen
principes die kunnen worden toegepast.
Inzake architectuur moet vooral aandacht besteed worden aan
de afwerking van de gebouwen langsheen de N12. De
bedrijfsgebouwen langsheen de N12 moeten geschikt worden
tot één architectonisch en stedenbouwkundig geheel. De
individuele publiciteit kan opgenomen worden in de
gebouwarchitectuur en er kan gebruik gemaakt worden van
één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal
per gebouwengroep.
Het zorgvuldig ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van
het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen
worden getoetst bij de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning.
Een samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein
wordt nagestreefd door de opmaak van een inrichtingsstudie
(zie artikel 3.9). Bij voorkeur wordt in de fasering eerst het
gebied tussen N12, Beemdenstraat, Rouwbergskens en
Lilsedijk aangesneden.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld
aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

-

langs de N12 dienen de gebouwen zodanig te worden geschikt dat zij
de indruk van één architectonisch en stedenbouwkundig geheel geven.

-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit toelaat.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden
beperkt.

Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.
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Toelichting bij verordenend voorschrift

Bestemming

Artikel 3.2 Gemengd regionaal
bedrijventerrein II Beerse-Zuid

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein. Het is bestemd voor bedrijven van regionaal
en lokaal belang met een van de volgende hoofdactiviteiten:
productie en verwerking van goederen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer,
groupage en fysieke distributie, bedrijven die
gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen
verzorgen inherent aan het functioneren van een gemengd
regionaal bedrijventerrein en lokale
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.
Kleinhandel, en autonome kantoren, individuele woningen zijn
eveneens niet toegelaten. Kantoren en beperkte toonzalen
gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn
toegelaten. Deze activiteiten mogen geen intensieve
loketfunctie hebben.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen,
onderzocht in een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR),
opgemaakt door een erkend VR-deskundige. Voor het gebied
kanaalzone West is het van belang dat de veiligheidsrisico’s,
verbonden aan nieuwe vergunningen, worden beoordeeld door
de bevoegde administratie (momenteel vel VR).
Inrichtingsaspecten
Aangezien het gemengd regionaal bedrijventerrein zowel voor
regionale als voor lokale bedrijven bestemd is, wordt er geen
minimumgrootte van percelen opgelegd.
Er wordt echter wel gestreefd naar een zorgvuldig
ruimtegebruik en een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied
en afwerking van de bedrijfsgebouwen. In functie daarvan
worden in de voorschriften al enkele inrichtingsprincipes
ingeschreven. Deze principes zijn echter niet limitatief.
Zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle aanleg van het
plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen kunnen op
verschillende manieren worden bereikt. Het bouwen met
meerdere bouwlagen, het bouwen op minstens één
perceelsgrens, het maximaal groeperen van gebouwen, het
toelaten van ondergrondse bouwlagen, het tegengaan van
individuele parkeervoorzieningen, rekening houden met
bestaande landschappelijke waarde zijn allen principes die
kunnen worden toegepast. De individuele publiciteit kan
opgenomen worden in het gebouwarchitectuur en er kan
gebruik gemaakt worden van één dominant esthetisch
verantwoord en duurzaam materiaal per gebouwengroep. Het
zorgvuldig ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het
plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen
worden getoetst bij de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning.
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein II Beerse-Zuid is bestemd voor
bedrijven van regionaal en lokaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
-

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het
functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein en lokale
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn
toegelaten.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel;
- autonome kantoren;
- agrarische productie.

Op te heffen voorschriften

Agrarisch gebied aansluitend bij
Beemdenstraat en begrenst door
de hoogspanningsleiding en zoals
aangeduid op plan.
Gebied voor milieubelastende
industrie aansluitend bij
Industrieweg en Beemdenstraat en
begrenst zoals aangeduid op plan.
Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied begrensd zoals
aangeduid op plan.
Het gebied voor dagrecratie
aansluitend bij Zenithlaan, en
Dennenlaan en begrensd zoals
aangeduid op plan. (of bij GRB+)

Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover deze
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen
maar worden toegelaten in zoverre de externe risico’s verbonden aan deze
gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het
advies ingewonnen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van
de voor het Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse
Gemeenschap. De adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van
de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende
adviesvragen.
§2 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld
aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit toelaat.
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Toelichting bij verordenend voorschrift

Een samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein
wordt nagestreefd door de opmaak van een inrichtingsstudie
(zie artikel 3.9)

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied
zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt.

Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.
Bestemming en inrichting
(in overdruk)

Artikel 3.3 Tijdelijke reservatiestrook
voor stedelijke ontsluitingsweg

Het gebied wordt bestemd als reservatiestrook voor een
stedelijke ontsluitingsweg. Er wordt immers voor geopteerd
geen nieuwe, rechtstreekse ontsluitingen naar de N12 toe te
staan, maar de ontsluiting te voorzien via een nieuwe
ontsluitingsweg naar de N132. Op deze manier wordt het
vrachtverkeer van en naar de terreinen omheen de kern van
Beerse geleid. De nieuwe ontsluitingsweg vormt de enige
nieuwe aantakking op de N132. Alle werken die nodig zijn
voor de aanleg van deze weg met inbegrip van gescheiden
fietspaden kunnen worden toegestaan.
Aanleg en beheer

§1 Deze zone is bestemd voor de aanleg van een stedelijke ontsluitingsweg.
In dit gebied zijn alle handelingen, werken en constructies toegestaan die
nodig zijn of nuttig zijn voor de aanleg van deze weg, met inbegrip van
gescheiden fietspaden. De stedelijke ontsluitingsweg sluit aan op het
gekozen tracé conform artikel 3.4. Tussen deze aansluiting en de N132 zijn
geen andere aantakkingen toegelaten.
Gronden die niet (onmiddellijk) voor de inrichting of exploitatie gebruikt
worden moeten op een kwaliteitsvolle wijze geïntegreerd worden in de
omgeving

Geen.

Na realisatie van de stedelijke ontsluitingsweg, de gescheiden fietspaden en
het volgens artikel 3.4 gekozen tracé van de wegontsluiting voor het
bedrijventerrein, vervalt de bestemming reservatiestrook voor de niet
ingenomen delen van de strook.

De beheerder van het bedrijventerrein staat in voor de
realisatie van de stedelijke ontsluitingsweg op het gemengd
regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid en tussen het
bedrijventerrein naar de N132. De realisatie van de stedelijke
ontsluitingsweg gebeurt minstens gelijktijdig met het begin van
het uitvoeren van de eerste werken of handelingen in functie
van nieuwe bedrijfsgebouwen op dit deel van het gebied en
waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Na
aanleg van de stedelijke ontsluitingsweg, de gescheiden
fietspaden en het gekozen tracé van de wegontsluiting voor
het bedrijventerrein, vervalt de reservatiestrook.

(symbolische aanduiding)

Artikel 3.4 Ontsluiting en interne
wegenis

Er wordt voor geopteerd geen nieuwe, rechtstreekse
ontsluitingen naar de N12 toe te staan, maar de ontsluiting te
voorzien via een nieuwe ontsluitingsweg naar de N132. Op
deze manier wordt het vrachtverkeer van en naar de terreinen
omheen de kern van Beerse geleid. Om de ontsluiting te
voorzien via de N132 moet het verkeer worden opgevangen
binnen de (nieuwe) interne wegenis van het bedrijventerrein.
Voor de ontsluiting van het gemengd regionaal bedrijventerrein
Beerse-Zuid wordt de keuze gelaten tussen twee tracés: een
nieuwe ontsluiting via Lilsedijk of een nieuwe ontsluiting via de
Dennenlaan. De keuze tussen deze twee
ontsluitingsmogelijkheden wordt bepaald in het eerste
inrichtingsstudie dat wordt opgemaakt voor het
bedrijventerrein. Indien de streefbeeldstudie voor ontsluiting
naar N132 een andere ontsluitingsoplossing voorziet, kan de
voorziene reservatiestrook later steeds worden opgeheven.
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Rechtstreekse ontsluiting van bedrijven op de N12 is niet toegelaten.
De wegontsluiting van het gemengd regionaal bedrijventerrein naar de
volgens artikel 3.3 aan te leggen stedelijke ontsluitingsweg, dient te gebeuren
via één der aangeduide tracés 1 en 2.

Geen.
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Toelichting bij verordenend voorschrift
Bestemming en inrichting

Artikel 3.5 Natuurbuffer Beerse-Zuid Laakbeek

Dit gebied is bestemd als bufferzone tussen de bedrijvigheid
van het gemengd regionaal bedrijventerrein Beerse-Zuid en
de Laakbeek. De buffer zorgt voor de vrijwaring van de
Laakbeek.
Hier wordt geopteerd voor een natuurbuffer waar enkel
werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen zijn
toegelaten die nodig zijn door het behoud, de bescherming, het
herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden of die nodig zijn
van het beheersen van overstromingen voor zover zij conform
de principes van natuurtechnische milieubouw worden
uitgevoerd en passen binnen een integraal waterbeheer. Ook
de aanleg, het inrichten of uitrussen van wegen, zoveel
mogelijk in waterdoorlatende verharding, voor recreatief of
natuureducatief fietsen of wandelen is toegelaten.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar
artikel 2, 10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar
artikel 3, 7° van het decreet betreffende de landschapszorg
van 16 april 1996.
Aanleg en beheer
De natuurbuffer kan niet gezien worden als een op zich
staande strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de
inrichting van het plangebied. Daarom wordt de aanleg en het
beheer van de natuurbuffer onder de bevoegdheid van de
terreinbeheerder geplaatst. Een ruimtelijke visie en een
voorstel voor beheer maken deel uit van het inrichtingsstudie
zoals bedoeld in artikel 3.9. Om er bovendien voor te zorgen
dat de buffer wel degelijk aangelegd wordt, wordt een
tijdslimiet opgelegd. De realisatie van de buffer gebeurt ten
laatste gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de eerste
werken of handelingen op het betreffende deel van het
bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning is vereist. Waar mogelijk wordt deze voorwaarde
opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen die worden
afgeleverd voor werken of handelingen op percelen die zijn
gelegen op het bedrijventerrein.
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§1 Het gebied is een bouwvrije zone bestemd voor natuurbehoud en
landschapszorg in functie van het bufferen van de functies en activiteiten in de
aangrenzende gebieden.
De buffer zorgt voor de vrijwaring van de Laakbeek.

Op te heffen voorschriften

Agrarisch gebied begrensd door
de Laakbeek, de
hoogspanningsleiding, de
Antwerpsesteenweg en zoals
aangeduid op plan.

Binnen het buffergebied zijn landschapszorg, natuurbehoud, bosbouw,
recreatief medegebruik en waterbeheersing nevengeschikte functies voor
zover ze de bufferfunctie van het gebied niet in het gedrang brengen.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het bufferen van de functies
en activiteiten in de aangrenzende gebieden;
2° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het natuurbehoud en de
landschapszorg;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie
of recreatief medegebruik;
5° het aanbrengen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
6° werken , handelingen , voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover
de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
§2 De natuurbuffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.
Hij wordt aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of door de
individuele bedrijven die niet
onder het terreinbeheer vallen.
In geval van gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein kan de buffer
per fase worden gerealiseerd: minstens dit deel van de buffer dat grenst aan
het deel van het bedrijventerrein dat zal worden ontwikkeld, dient te worden
gerealiseerd en dit minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op het betreffende deel van het bedrijventerrein
en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.
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Artikel 3.6 Bosbuffer

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Bestemming en inrichting
Dit gebied is bestemd als bufferzone tussen de nieuwe
ontsluitingsweg voor het gemengd regionaal bedrijventerrein
Beerse-Zuid en de bestaande woningen. De buffer vormt een
overgangsgebied tussen functies die moeilijk met elkaar
verenigbaar zijn.
Er wordt hier geopteerd voor bosbuffer (visuele afscherming).
De inrichting van de buffer dient aan te sluiten bij de
bestaande boomgroepen.

§1 Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg in functie
van het bufferen van de functies en activiteiten in de aangrenzende
gebieden.

Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar
artikel 2, 10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar
artikel 3, 7° van het decreet betreffende de landschapszorg
van 16 april 1996.

§2 De bosbuffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.
Hij wordt aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of door de
individuele bedrijven die niet onder het terreinbeheer vallen.
In geval van gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein kan de buffer
per fase worden gerealiseerd: minstens dit deel van de buffer dat grenst aan
het deel van het bedrijventerrein dat zal worden ontwikkeld, dient te worden
gerealiseerd en dit minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op het betreffende deel van het
bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Aanleg en beheer
De bosbuffer kan niet gezien worden als een op zich staande
strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting
van het plangebied. Daarom wordt de aanleg en het beheer
van de bosbuffer wordt onder de bevoegdheid van de
terreinbeheerder geplaatst. Een ruimtelijke visie en een
voorstel voor beheer maken deel uit van het inrichtingsstudie
zoals bedoeld in artikel 3.9. Om er bovendien voor te zorgen
dat de buffer wel degelijk aangelegd wordt, wordt een
tijdslimiet opgelegd. De realisatie van de buffer gebeurt ten
laatste gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de eerste
werken of handelingen op het betreffende deel van het
bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning is vereist. Waar mogelijk wordt deze voorwaarde
opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen die worden
afgeleverd voor werken of handelingen op percelen die zijn
gelegen op het bedrijventerrein.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Op te heffen voorschriften

Bosgebied begrensd zoals
aangeduid op plan.

De buffer is een bouwvrije zone die wordt aangelegd als een bos met
streekeigen soorten.
Binnen dit buffergebied zijn landschapszorg, natuurbehoud, bosbouw,
recreatief medegebruik en waterbeheersing nevengeschikte functies voor
zover ze de bufferfunctie van het gebied niet in het gedrang brengen.
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(Symbolische aanduiding)

Artikel 3.7 Buffer

Bestemming en inrichting
De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens
van het bedrijventerrein tussen het gemengd regionaal
bedrijventerrein Beerse-Zuid en de omliggende woningen. De
buffer vormt een overgangsgebied tussen functies die moeilijk
met elkaar verenigbaar zijn.
Er wordt hier geopteerd voor een groengebied met een
breedte van ten minste 30 meter met streekeigen lage
beplanting. Er worden eveneens werken toegelaten die de
functie van de buffer niet in het gedrang brengen.
Voorbeelden hiervan zijn: bebossing, taluds, wegen voor
fietsen of wandelen (zoveel mogelijk uit te voeren in
waterdoorlatende verharding), toegang voor voertuigen van
hulpdiensten.
Aanleg en beheer
De buffer kan niet gezien worden als een op zich staande
strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting
van het plangebied. Daarom wordt de aanleg en het beheer
van de buffer wordt onder de bevoegdheid van de
terreinbeheerder geplaatst. Een ruimtelijke visie en een
voorstel voor beheer maken deel uit van het inrichtingsstudie
zoals bedoeld in artikel 3.9. Om er bovendien voor te zorgen
dat de buffer wel degelijk aangelegd wordt, wordt een
tijdslimiet opgelegd. De realisatie van de buffer gebeurt ten
laatste gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de eerste
werken of handelingen op het betreffende deel van het
bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning is vereist. Waar mogelijk wordt deze voorwaarde
opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen die worden
afgeleverd voor werken of handelingen op percelen die zijn
gelegen op het bedrijventerrein.
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§1 De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens van het
bedrijventerrein tussen twee bestemmingen. Het is in principe een bouwvrije
zone.

Op te heffen voorschriften

Geen.

§2 De buffer wordt aangeplant over een breedte van ten minste 30 meter met
streekeigen lage beplanting. De beplanting dient onderhouden en gesnoeid
te worden zodat de minimum breedte bewaard blijft zodat de functie van
buffer tussen de bestemmingen permanent gegarandeerd blijft.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° het bebossen van de zones;
2° de eventuele aanleg, en het inrichten van taluds;
3° de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen van de zone door
wegen voor fietsen of wandelen;
4° de aanleg, het inrichten of uitrusten van een doorkruising van de zone
voor toegang voor voertuigen van hulpdiensten met een breedte van
maximum 10 meter.
§3 De buffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.
Hij wordt aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of door de
individuele bedrijven die niet
onder het terreinbeheer vallen.
In geval van gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein kan de buffer
per fase worden gerealiseerd: minstens dit deel van de buffer dat grenst aan
het deel van het bedrijventerrein dat zal worden ontwikkeld, dient te worden
gerealiseerd en dit minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op het betreffende deel van het
bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.
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De bestaande hoofdinfrastructuur, een hoogspanningsleiding,
die het gebied doorsnijdt, wordt behouden.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor het uitbaten van de hoogspanningsleiding, met
inbegrip van het verplaatsen van pylonen, zijn vergunbaar.

Geen.

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de artikelen
3.1 tot en met 3.7, moeten aanvragen tot verkavelingsvergunningen en
stedenbouwkundige vergunningen vergezeld zijn van een samenhangende
inrichtingsstudie.
De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het gemengd
regionaal bedrijventerrein (artikel 3.1 en 3.2), de interne en externe
ontsluiting (artikel 3.3 en 3.4) en de verschillende buffers (artikel 3.5, 3.6 en
3.7). In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier de ordening
van het bedrijventerrein voldoet aan de bepalingen in artikelen 3.1 tot en met
3.7. De studie kan zich ook uitspreken over de fasering in de ontwikkeling
van het bedrijventerrein.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag
van stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning en wordt
aldusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig
de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen.
De
inrichtingsstudie
is
een
informatief
document
voor
de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften van 3.1 tot en met 3.7. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van een
inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet
alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen
binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied bevoegde gewestelijk
planologisch ambtenaar en de terreinbeheerder.

Geen.

Artikel 3.8 Bestaande
hoogspanningsleiding
Inrichtingsstudie en beheer

(in overdruk)
Artikel 3.9 Gemeenschappelijke aspecten
voor de gebieden genoemd in artikel 3.1 tot
en met 3.7

Voor het plangebied binnen de perimeter (in dit geval het
gehele plangebied) wordt bij elke aanvraag tot
verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
een inrichtingsstudie gevoegd. Deze inrichtingsstudie is een
informatief document voor de overheid met het oog op het
beoordelen van de vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie
bevat een voorstel voor de ordening van het gemengd
regionaal bedrijventerrein, de interne en externe ontsluiting en
de verschillende buffers. Tevens kan een fasering worden
voorzien. De Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening heeft
geadviseerd een fasering van oost naar west te voorzien, dit
wil zeggen eerst het gebied tussen N12, Beemdenstraat,
Rouwbergskens en Lilsedijk aansnijden.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op
welke manier voldaan wordt aan de bepalingen van elk
bestemmingsgebied. Latere vergunningsaanvragen binnen
hetzelfde bedrijventerrein kunnen vergezeld gaan van een
inrichtingsstudie, die afwijkt van de vroeger ingediende studie,
maar waarin alleszins rekening wordt gehouden met de reeds
gerealiseerde elementen binnen het gebied.

§2 De realisatie van de buffers, van de stedelijke ontsluitingsweg en van
andere gemeenschappelijke elementen van inrichting van een deel van het
gebied gebeuren minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op dit deel van het gebied waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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In functie van een kwalitatieve inrichting en onderhoud en in
functie van zorgvuldig ruimtegebruik wordt geopteerd om voor
de delen van het bedrijventerrein die eigendom zijn van een
overheidsinstantie een beheerder aan te stellen. Het begrip
overheidsinstantie wordt begrepen in de ruime zin van het
woord. De terreinbeheerder beheerd het bedrijventerrein in
samenspraak met de overheid. Op deze manier wordt
verzekerd dat bij de inrichting het plangebied als geheel wordt
benaderd en niet fragmentarisch.
De terreinbeheerder zal worden aangesteld via een
terreinbeheersovereenkomst, die wordt opgesteld tussen de
terreinbeheerder en de overheid, conform de regels opgelegd
door de bevoegde administratie. In deze
terreinbeheersovereenkomst worden ten minste afspraken
vastgelegd over:
- het volgen van de fasering conform het inrichtingsstudie;
- het uitgiftebeleid in functie van toe te laten bedrijven;
- aanleg en onderhoud van terreindelen (zoals wegenis,
buffers, niet bebouwde delen van percelen);
- de zonevreemde activiteiten;
- contractuele bepalingen bij uitgifte van percelen.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

§3 De delen van het bedrijventerrein die eigendom zijn van een
overheidsinstantie worden beheerd door een terreinbeheerder. De
terreinbeheerder bewaakt de goede ruimtelijke inrichting van het
bedrijventerrein en sluit daarvoor overeenkomsten af.

Concrete zaken omtrent b.v. de aanstelling van de
terreinbeheerder, de termijn van aanvang van zijn mandaat en
de beheersstructuur en -samenstelling dienen te worden
afgesproken in deze terreinbeheersovereenkomst. Zo zou b.v.
de terreinbeheersovereenkomst kunnen toelaten dat de
terreinbeheerder bestaat uit een vereniging van bedrijven, een
beheerscomité of een al dan niet publiek-private
samenwerking is. B.v. in geval van een gefaseerde
ontwikkeling
van
het
bedrijventerrein
zou
de
terreinbeheersovereenkomst
kunnen
voorzien
in
instapmogelijkheden in de beheersstructuur bij ontwikkeling
van een volgende fase. Hoe dan ook dient bij de opstelling
van de terreinbeheersovereenkomst de oorspronkelijke
doelstelling, namelijk ‘benadering van het plangebied bij de
ontwikkeling en het beheer als een geheel’, steeds te worden
gehanteerd als uitgangspunt.
Bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen in het
plangebied dient de vergunningverlenende overheid maximaal
gebruik te maken van artikel 105 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
zodat maximaal gebruik gemaakt wordt van overdracht van
eigendom van gronden waar buffers en wegen in komen.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Deelplan 04 - Gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

Structuurbepalende elementen binnen het gebied zijn: de Bentelloop, de glastuinbouwbedrijven in het noordelijk deel, een
vrij gaaf landbouwgebied in het middendeel, een meer versnipperd zuidelijk deel met de bestaande KMO-zone, het bedrijf
MIKO, aanplantingen en een glastuinbouwbedrijf.

Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout een
aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten. Na doorberekening van het vooropgestelde aanbod voor
Vlaanderen, betekent dit een planningsopgave van 225 ha bijkomend bedrijventerrein, te lokaliseren in de gemeenten
deeluitmakend van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.

De precieze begrenzing van het plangebied volgt de achtertuinen van de woningen langsheen Ring, steenweg op
Oosthoven, Heerestraat, Opstal, Oude Heerestraat, Nadorst, Steenweg op Turnhout. Eveneens grensbepalend is het
Rijkswachtterrein en de bestaande KMO-zone.

Op basis van de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur zijn verschillende alternatieve locaties voor
bedrijventerreinen afgewogen. Naast de gebieden Veedijk en Beerse-Zuid werd Bentel geselecteerd als locatie.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

In het afbakeningsproces werd de ring van Turnhout beschouwd als activiteitenboulevard. De ontwikkeling van stedelijke
voorzieningen die afhankelijk zijn van een goede bereikbaarheid wordt er beoogd. Ter hoogte van de bestaande KMOzone Bentel wordt een uitbreiding voorzien met een regionaal bedrijventerrein voor kleinere en milieuvriendelijke
bedrijven. In het gehele gebied Bentel wordt in de taakstelling 25 à 35 ha bijkomend bedrijventerrein voorzien.
In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur is het behoud en bescherming van een aantal open ruimte vingers
voorzien, waaronder de ‘Bentelvinger’.

Visie en doelstellingen
Het deelplan Bentel wordt ontwikkeld als regionaal bedrijventerrein voor kleinere en milieuvriendelijke bedrijven met de
mogelijkheid voor agrarische verwante kleinhandel in het noordelijk deel. In het middengebied blijft een open ruimte
vinger gevrijwaard.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 04.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 04.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 04.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 04.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 04.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Nieuwstad, Turnhout, 22/07/1980

Nieuwstad, Turnhout, 22/07/1980

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen
311-07/11/1987, 72-14/09/1965

Geen
374-26/02/1990, 302-02/07/1979, 9620/09/1966,
120-23/07/1968, 225-12/02/1971, 31231/01/1980, 257-20/02/1978,16723/06/1970, 45-12/05/1964, 10122/11/1966

Verkavelingsvergunning

Voor het gebied in het noordoostelijke deel is momenteel een BPA ('Veldbraeck') in opmaak. Bedoeling is om het
woongebied verder in te vullen. Afstemming qua bestemming en begrenzing (met name de buffering van de
woningen) dient nog plaats te vinden.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Het gebied is gesitueerd ten oosten van de Ring van Turnhout (R13), gelegen tussen Ring en de kernen Oosthoven en
Oud-Turnhout. Ten oosten ligt een agrarisch gebied dat oostwaarts aansluit bij het Moerengebied en het natuurreservaat
De Liereman. Structuurbepalend is de ligging van het gebied tussen vier infrastructuren: Ring, steenweg op Oosthoven,
Heerestraat, Steenweg op Turnhout.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Figuur 4.6 - ruimtelijk visie voor ontwikkeling van Bentel

Ruimtelijke concepten
Een driedeling van het gebied in:
•

een zuidelijk deel met mogelijkheden voor de vestiging en herlokalisatie van vooral niet-hinderlijke kleinere
bedrijven. De bestemming van het gebied zal tevens toelaten om het aanpalende grote bedrijf MIKO te laten
ontwikkelen indien dit nodig zou blijken. De bestaande glastuinbouw kan evt. worden ingepast ;

•

een open te houden middendeel, deel uitmakend van de Bentelvinger. In de Bentelvinger worden fiets- en
voetgangersverbindingen voorzien tussen het centrum van Turnhout en de Liereman / Oosthoven. Het
middendeel wordt begrensd door een tweetal landbouwwegen, met name de Servitudeweg en de Opstalweg. Het
bestaande bedrijf aan de Heerestraat wordt evenwel in het bedrijventerrein opgenomen. Waardevolle gebieden in
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het centrum (ten zuiden van de knik in de weg) zullen deel uitmaken van de open ruimtevinger. Langs de ring van
Turnhout is er een deel woongebied (op gewestplan). Ter hoogte van de open ruimte vinger zijn er evenwel
verschillende percelen onbebouwd. Deze percelen zijn in eigendom van de Stad Turnhout en worden in het
deelplan Bentel mee afgebakend;
•

een noordelijk deel met mogelijkheden voor de vestiging en herlokalisatie van vooral niet-hinderlijke kleinere
bedrijven. De bestaande glastuinbouw behoudt ontwikkelingsmogelijkheden. Agrarisch verwante kleinhandel kan
er ook zijn plaats vinden en de aanpalende rijkswacht (federale politie) kan indien noodzakelijk verder uitbreiden.
Met die “agrarisch verwante kleinhandel” wordt het volgende bedoeld: het zijn bepaalde kleinhandelsbedrijven
die land- en tuinbouwproducten kunnen verdelen zoals tuincentra. Zij onderscheiden zich van toeleverende en
verwerkende bedrijven doordat ze niet exclusief op de beroepslandbouw gericht zijn.

Voldoende buffering van de bedrijfsgedeelten ten opzichte van de omliggende woongebieden. In het noordelijk gedeelte
bestaat reeds gedeeltelijk een overgang tussen woningen en glastuinbouw. In functie van een gedetailleerde inrichting
dienen de buffertypes en bufferkenmerken bepaald.
Ontsluiting van Bentel via de (eventueel door te trekken) parallelweg langsheen de Ring, enkel aansluitend op de bestaande
knooppunten van de Ring.
Zoals in het afbakeningsplan voorzien en naar aanleiding van het goedgekeurde provinciaal ruimtelijk structuurplan
Antwerpen zal in het uitvoeringsplan tevens de reservatiestrook voor de omleidingsweg van de N12 doorheen Bentel
worden opgeheven.

E Maatregelen ter realisatie
-

De inrichting van de buffers moet gebeuren voor de aanleg van het eigenlijke bedrijventerrein door de
terreinontwikkelaar.

-

Voor het gehele gebied dient bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning over verkaverlingsvergunning een
inrichtingsstudie gevoegd te worden. Deze inrichtingsstudie is een informatief document dat aantoont op welke
manier de aanvraag voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften in het gebied. De buffering van de omliggende
woningen, de ontsluiting, landschappelijke inpassing enz. zijn hierin belangrijke aspecten.

-

De beheerder van het gebied dient te onderzoeken in hoeverre eventuele onteigening en/of verwerving noodzakelijk
is.

-

Realisatie van werken met betrekking tot de ontsluiting van het gebied via de parallelweg naast de Ring. Ontsluiting
via openbaar vervoer en realisatie van de fietsverbinding(en).

Figuur 4.7 - Mogelijke inrichting van het bedrijventerrein, studieopdracht Turnhout / Oud-Turnhout door Stramien, september 2002
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

4. Gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel

Bestemming

Artikel 4.1 Gemengd regionaal
bedrijventerrein Bentel I

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein. Het is bestemd voor bedrijven van regionaal
belang met een van de volgende hoofdactiviteiten: productie
en
verwerking
van
goederen,
onderzoeksen
ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer,
groupage en fysieke distributie, glastuinbouwbedrijven en
bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen inherent aan het functioneren van
een gemengd regionaal bedrijventerrein.
Omwille van de ligging van het bedrijventerrein is het terrein
niet geschikt voor inrichtingen waaraan relevante externe
risico’s verbonden zijn. Het bedrijventerrein is enkel bestemd
voor niet hinderlijke bedrijven. Kleinhandel, en autonome
kantoren, individuele woningen zijn eveneens niet toegelaten.
Kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de
hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten. Deze
activiteiten mogen geen intensieve loketfunctie hebben.
Inrichtingsaspecten
Om het regionaal karakter van het bedrijventerrein te
verzekeren, wordt gekozen voor grotere percelen, minimum
3000 m². Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor
bestaande vergunde bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke
en
complementaire
voorzieningen,
bedrijven
in
bedrijfsverzamelgebouwen (een voorbeeld van een
bedrijfsgebouw waarin meer dan één bedrijf is gehuisvest) en
voor een beperkt aantal percelen die omwille van de globale
inrichting
van
het
bedrijventerrein
een
kleinere
terreinoppervlakte verkrijgen.
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§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel I is bestemd voor
bedrijven van regionaal en lokaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het
functioneren van
een
gemengd regionaal
bedrijventerrein en
glastuinbouwbedrijven zijn toegelaten.

Agrarisch gebied aansluitend bij de
Oude Heerestraat en de Steenweg
op Oosthoven en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Gebied
voor
ambachtelijke
bedrijven en voor kleine en
middelgrote
ondernemingen
begrensd zoals aangeduid op plan.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel
- autonome kantoren
- agrarische productie
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zoverdeze
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, worden niet
toegelaten. Over de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning wordt
voor de beoordeling hiervan het advies ingewonnen van de betrokken dienst
voor veiligheidsrapportage van de voor het leefmilieu bevoegde
administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De adviesvraag wordt
behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving ruimtelijke ordening
over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 3.000 m².
Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde bedrijfsgebouwen
binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het
bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
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Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van
de bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de
voorschriften al enkele inrichtingsprincipes ingeschreven.
Deze principes zijn echter niet limitatief. Zorgvuldig
ruimtegebruik en kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en
afwerking van de bedrijfsgebouwen kunnen op verschillende
manieren worden bereikt. Het bouwen met meerdere
bouwlagen, het bouwen op minstens één perceelsgrens, het
maximaal groeperen van gebouwen, het toelaten van
ondergrondse bouwlagen, het tegengaan van individuele
parkeervoorzieningen, rekening houden met bestaande
landschappelijke waarde zijn allen principes die kunnen
worden toegepast. De individuele publiciteit kan opgenomen
worden in de gebouwarchitectuur en er kan gebruik gemaakt
worden van één dominant esthetisch verantwoord en
duurzaam materiaal per gebouwengroep. Het zorgvuldig
ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied
en afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen worden
getoetst bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld
aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit toelaat.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden
beperkt.

Een samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein
wordt nagestreefd door de opmaak van een inrichtingsstudie
(zie artikel 4.6).
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.
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Bestemming

Artikel 4.2 Gemengd regionaal
bedrijventerrein Bentel II

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal bedrijventerrein.
Het is bestemd voor bedrijven van regionaal en lokaal belang met een
van de volgende hoofdactiviteiten: productie en verwerking van
goederen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, bedrijven die
gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen
inherent aan het functioneren van een gemengd regionaal
bedrijventerrein,
glastuinbouwbedrijven,
agrarisch
verwante
kleinhandel, tuincentra en lokale gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen. Agrarisch verwante kleinhandel zijn
kleinhandelsbedrijven die land- en tuinbouwproducten kunnen verdelen
zoals tuincentra. Zij onderscheiden zich van toeleverende en
verwerkende bedrijven doordat ze niet exclusief op de
beroepslandbouw gericht zijn. De lokale gemeenschapsvoorzieningen
en openbare nutsvoorzieningen kunnen volgende activiteiten inhouden:
mogelijkheid voor eventuele uitbreiding van de Rijkswachtkazerne en
mogelijkheid voor de inplanting van een containerpark.
Omwille van de ligging van het bedrijventerrein is het terrein niet
geschikt voor inrichtingen waaraan relevante externe risico’s verbonden
zijn. Het bedrijventerrein is enkel bestemd voor niet hinderlijke bedrijven.
Kleinhandel, en autonome kantoren, individuele woningen zijn eveneens
niet toegelaten. Kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de
hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten. Deze activiteiten
mogen geen intensieve loketfunctie hebben.
Inrichtingsaspecten
Aangezien het gemengd regionaal bedrijventerrein zowel voor regionale
als voor lokale bedrijven bestemd is, wordt er geen minimumgrootte van
percelen opgelegd.
Er wordt echter wel gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de voorschriften al
enkele inrichtingsprincipes ingeschreven. Deze principes zijn echter niet
limitatief. Zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle aanleg van het
plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen kunnen op
verschillende manieren worden bereikt. Het bouwen met meerdere
bouwlagen, het bouwen op minstens één perceelsgrens, het maximaal
groeperen van gebouwen, het toelaten van ondergrondse bouwlagen,
het tegengaan van individuele parkeervoorzieningen, rekening houden
met bestaande landschappelijke waarde zijn allen principes die kunnen
worden toegepast. De individuele publiciteit kan opgenomen worden in
het gebouwarchitectuur en er kan gebruik gemaakt worden van één
dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal per
gebouwengroep. Het zorgvuldig ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle
aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen
zullen worden getoetst bij de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning.
Een samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt
nagestreefd door de opmaak van een inrichtingsstudie (zie artikel 4.6)
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale regelgeving
terzake toegepast.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein Bentel II is bestemd voor
bedrijven van regionaal en lokaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
-

productie en verwerking van goederen.

-

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Op te heffen voorschriften
Woongebied, agrarisch gebied en
gebied
voor
gemeenschapsvoorzieningen en
openbare
nutsvoorzieningen
begrensd zoals aangeduid op plan.

Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het
functioneren
van
een
gemengd
regionaal
bedrijventerrein,
glastuinbouwbedrijven, agrarisch verwante kleinhandel en lokale
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn
toegelaten.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
-

kleinhandel

-

autonome kantoren

-

agrarische productie

Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover
deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn, worden niet toegelaten. Over de aanvraag van stedenbouwkundige
vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het advies ingewonnen van
de betrokken dienst voor veiligheidsrapportage van de voor het leefmilieu
bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De adviesvraag
wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving ruimtelijke
ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§2 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
-

zorgvuldig ruimtegebruik;

-

een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.

Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
-

het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat

-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit
toelaat.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico
worden beperkt.
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Artikel 4.3 Randstedelijk groengebied
Bentel

Het gebied is bestemd als randstedelijk groengebied en heeft het
doel een groene vinger te realiseren. Recreatie, beroepslandbouw,
hobbylandbouw landschapsontwikkeling, natuureducatie, recreatief
medegebruik en waterbeheersing zijn nevengeschikte functies.
Bestaande landbouwbedrijfszetels kunnen behouden blijven en
kunnen
uitbreiden.
Infrastructuur
voor
laagdynamische
dagrecreatieve activiteiten (grasvelden, fiets- en wandelpaden,
ruiterpaden,...) kan worden aangelegd, voor zover de ruimtelijkecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt.
Luidruchtige en/of gemotoriseerde sporten zijn niet toegelaten
(kleiduifschieten, modelvliegtuigen, motorcross,...). Verharde
wegen of paden moeten zoveel mogelijk aangelegd worden in een
waterdoorlatende verharding.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel
3, 7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april
1996.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§1 Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg. Binnen dit
groengebied zijn landbouw, bosbouw, recreatief medegebruik en
waterbeheersing nevengeschikte functies.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de
landschapszorg;
2° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie
of recreatief medegebruik;
4° het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
5° het herstellen, aanleggen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en nutsleidingen;
6° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die
nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de
technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden;
7° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die bedoeld zijn voor
de aanleg van een buurtpark,
8° het aanbrengen van infrastructuur voor laagdynamische dagrecreatieve
activiteiten;
9° de aanleg, het inrichten of uitrusten van een ventweg langs de R13

Op te heffen voorschriften

Agrarisch gebied aansluitend bij de
Steenweg op Oosthoven en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Woongebied aansluitend bij de
Noord-Brabantlaan
(R13)
en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Woongebied aansluitend bij Opstal
en begrensd zoals aangeduid op
plan.
Reservatiestrook
voor
de
omleidingsweg voor de N12 tussen
de Noord-Brabantlaan en de
Steenweg op Oosthoven.

§2 Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn eveneens vergunbaar:
1° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijziginen die
nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande
landbouwbedrijven. Naast infrastructuur voor hoevetoerisme kunnen op het
landbouwbedrijf beperkte toeleverende of verwerkende activiteiten
voorkomen op voorwaarde dat de relatie met het landbouwbedrijf
substantieel is voor het voortbestaan van de toeleverende of verwerkende
activiteit.
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Bestemming en inrichting

(Symbolische aanduiding)

Artikel 4.4 Buffer

De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens van
het bedrijventerrein tussen het gemengd regionaal bedrijventerrein
Bentel en de omliggende woningen aan de Steenweg op
Oosthoven, Oude Heerestraat, Nadorst en Steenweg op Turnhout.
De buffer vormt een overgangsgebied tussen functies die moeilijk
met elkaar verenigbaar zijn.
Er wordt hier geopteerd voor een groengebied met een breedte van
ten minste 30 meter met streekeigen lage beplanting. Er worden
eveneens werken toegelaten die de functie van de buffer niet in het
gedrang brengen. Voorbeelden hiervan zijn: bebossing, taluds,
verharding voor fietsen of wandelen (zoveel mogelijk in
waterdoorlatende verharding), toegang voor voertuigen van
hulpdiensten.
Aanleg en beheer
De buffer kan niet gezien worden als een op zich staande strook
maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting van het
plangebied. Daarom wordt de aanleg en het beheer van de buffer
wordt onder de bevoegdheid van de terreinbeheerder geplaatst. Een
ruimtelijke visie en een voorstel voor beheer maken deel uit van het
inrichtingsstudie zoals bedoeld in artikel 4.6. Om er bovendien voor
te zorgen dat de buffer wel degelijk aangelegd wordt, wordt een
tijdslimiet opgelegd. De realisatie van de buffer gebeurt ten laatste
gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de eerste werken of
handelingen op het betreffende deel van het bedrijventerrein en
waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. Waar
mogelijk
wordt
deze
voorwaarde
opgelegd
in
de
stedenbouwkundige vergunningen die worden afgeleverd voor
werken of handelingen op percelen die zijn gelegen op het
bedrijventerrein.

Artikel 4.5 Ontsluiting van het gebied

(symbolische aanduiding)

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§1 De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens van het
bedrijventerrein tussen twee bestemmingen. Het is in principe een bouwvrije
zone.

Op te heffen voorschriften

Geen.

§2 De buffer wordt aangeplant over een breedte van ten minste 30 meter met
streekeigen lage beplanting. De beplanting dient onderhouden en gesnoeid
te worden zodat de minimum breedte bewaard blijft zodat de functie van
buffer tussen de bestemmingen permanent gegarandeerd blijft.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° het bebossen van de zones;
2° de eventuele aanleg, en het inrichten van taluds;
3° de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen van de zone door
wegen voor fietsen of wandelen;
4° de aanleg, het inrichten of uitrusten van een doorkruising van de zone
voor toegang voor voertuigen van hulpdiensten met een breedte van
maximum 10 meter.
§2 De buffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.
Hij wordt aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of door de
individuele bedrijven die niet
onder het terreinbeheer vallen.
In geval van gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein kan de buffer
per fase worden gerealiseerd: minstens dit deel van de buffer dat grenst aan
het deel van het bedrijventerrein dat zal worden ontwikkeld, dient te worden
gerealiseerd en dit minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op het betreffende deel van het
bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Er wordt voor geopteerd geen rechtstreekse ontsluitingen naar de
R13 toe te staan. De ontsluiting van het terrein dient via een
parallelweg aan de R13 worden voorzien. Deze parallelweg bestaat
uit een reeds aangelegd deel en eventuele nieuwe delen,
aansluitend op de bestaande kruispunten van de R13 (NoordBrabantlaan) met de Steenweg op Ooshoven en de Steenweg op
Turnhout. Bijkomende ontsluitingen naar de omliggende straten zijn
niet toegelaten.

De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via een parallelweg
langsheen de R13 (Noord-Brabantlaan). Rechtstreekse erftoegangen tot de
R13 zijn niet toegelaten.

Geen.

Er wordt eveneens geopteerd om doorheen het randstedelijk
groengebied , tussen de Heerestraat en de R13, een fietsverbinding
te voorzien.

Doorheen het randstedelijk groengebied Bentel dient één of meerdere aparte
fietspaden te worden aangelegd tussen de Heerestraat en de R13.

Geen.

Artikel 4.5.1 Auto- en vrachtverkeer

(symbolische aanduiding)

Artikel 4.5.2 Fietsverkeer
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Inrichtingsstudie en beheer

(in overdruk)

Artikel 4.6 Gemeenschappelijke aspecten
voor de gebieden genoemd in artikel 4.1
tot en met 4.5

Voor het plangebied binnen de perimeter (in dit geval het gehele
plangebied) wordt bij elke aanvraag tot verkavelingsvergunning of
stedenbouwkundige vergunning een inrichtingsstudie gevoegd.
Deze inrichtingsstudie is een informatief document voor de
overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor
de ordening van het gemengd regionaal bedrijventerrein, inclusief
het randstedelijk groengebied en de buffers.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op welke
manier voldaan wordt aan de bepalingen van elk
bestemmingsgebied.
Latere
vergunningsaanvragen
binnen
hetzelfde bedrijventerrein kunnen vergezeld gaan van een
inrichtingsstudie, dat afwijkt van de vroeger ingediende studie,
maar waarin alleszins rekening wordt gehouden met de reeds
gerealiseerde elementen binnen het gebied.
In functie van een kwalitatieve inrichting en onderhoud en in functie
van zorgvuldig ruimtegebruik wordt geopteerd om voor de delen
van het bedrijventerrein die eigendom zijn van een
overheidsinstantie een beheerder aan te stellen. Het begrip
overheidsinstantie wordt begrepen in de ruime zin van het woord.
De terreinbeheerder beheerd het bedrijventerrein in samenspraak
met de overheid. Op deze manier wordt verzekerd dat bij de
inrichting het plangebied als geheel wordt benaderd en niet
fragmentarisch.
De terreinbeheerder zal worden aangesteld via een
terreinbeheersovereenkomst, die wordt opgesteld tussen de
terreinbeheerder en de overheid, conform de regels opgelegd door
de bevoegde administratie. In deze terreinbeheersovereenkomst
worden ten minste afspraken vastgelegd over:
het volgen van de fasering conform het inrichtingsstudie;
het uitgiftebeleid in functie van toe te laten bedrijven;
aanleg en onderhoud van terreindelen (zoals wegenis, buffers,
niet bebouwde delen van percelen);
de zonevreemde activiteiten;
contractuele bepalingen bij uitgifte van percelen.
Concrete zaken omtrent b.v. de aanstelling van de
terreinbeheerder, de termijn van aanvang van zijn mandaat en de
beheersstructuur en -samenstelling dienen te worden afgesproken
in deze terreinbeheersovereenkomst. Zo zou b.v. de
terreinbeheersovereenkomst
kunnen
toelaten
dat
de
terreinbeheerder bestaat uit een vereniging van bedrijven, een
beheerscomité of een al dan niet publiek-private samenwerking is.
B.v. in geval van een gefaseerde ontwikkeling van het
bedrijventerrein zou de terreinbeheersovereenkomst kunnen
voorzien in instapmogelijkheden in de beheersstructuur bij
ontwikkeling van een volgende fase. Hoe dan ook dient bij de
opstelling van de terreinbeheersovereenkomst de oorspronkelijke
doelstelling, namelijk ‘benadering van het plangebied bij de
ontwikkeling en het beheer als een geheel’, steeds te worden
gehanteerd als uitgangspunt.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de artikelen
4.1 tot en met 4.5, moeten aanvragen tot verkavelingsvergunningen en
stedenbouwkundige vergunningen vergezeld zijn van een samenhangende
inrichtingsstudie.

Op te heffen voorschriften
Geen.

De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het gemengd
regionaal bedrijventerrein, inclusief het randstedelijk groengebied (artikel 4.3)
de buffers (artikel 4.4). In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke
manier de ordening van het bedrijventerrein voldoet aan de bepalingen in
artikelen 4.1 tot en met 4.5. De studie kan zich ook uitspreken over de
fasering in de ontwikkeling van het bedrijventerrein.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag
van stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning en wordt
aldusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig
de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen.
De
inrichtingsstudie
is
een
informatief
document
voor
de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften van 4.1 tot en met 4.5. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van een
inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet
alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen
binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied bevoegde gewestelijk
planologisch ambtenaar en de terreinbeheerder.
§2 De realisatie van de buffers, van de ontsluitingsweg en van andere
gemeenschappelijke elementen van inrichting van een deel van het gebied
gebeuren minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de eerste
werken of handelingen op dit deel van het gebied waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning vereist is.
§3 De delen van het bedrijventerrein die eigendom zijn van een
overheidsinstantie worden beheerd door een terreinbeheerder. De
terreinbeheerder bewaakt de goede ruimtelijke inrichting van het
bedrijventerrein en sluit daarvoor overeenkomsten af.

Bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen in het
plangebied dient de vergunningverlenende overheid maximaal
gebruik te maken van artikel 105 van het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening zodat
maximaal gebruik gemaakt wordt van overdracht van eigendom
van gronden waar buffers en wegen in komen.
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Deelplan 05 - Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk
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A Relatie met afbakeningsproces en situering
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout een
aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten. Na doorberekening van het vooropgestelde aanbod voor
Vlaanderen, betekent dit een planningsopgave van 225 ha bijkomend bedrijventerrein, te lokaliseren in de gemeenten
deeluitmakend van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.
Eén van de concepten van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur beschrijft de A21/E34 als een economische
as voor het stedelijk gebied. De randvoorwaarden en opties voor de ontwikkeling van de A21/E34 als economische as
van het regionaalstedelijk gebied zijn als volgt:
1. Concentreren van nieuwe bedrijventerreinen aan bestaande industriële zones en wel ter hoogte van de A21/E34 in
Turnhout en N12 in Beerse (via de N132 direct ontsloten op de A21/E34).
2. Ontsluiting primair richten op de A21/E34, zonder bijkomende op- en afritten. Dit betekent dat de
bedrijventerreinen ter hoogte van Beerse worden ontsloten via afrit 22. De bedrijventerreinen van Turnhout
worden bij voorkeur ontsloten via afrit 23 (Steenweg op Gierle).
3.

Aanleggen van bufferzones tussen bedrijventerreinen en woongebieden, zodat wordt voorkomen dat hinder ontstaat binnen
de woongebieden. Er wordt voorzien in een volwaardige buffer tussen Zevendonk en het terrein zelf en dienen de
noodzakelijke randvoorwaarden in acht te worden genomen.

Op basis van deze criteria en na afweging van verschillende alternatieve locaties is het gebied Veedijk geselecteerd als
gemengd regionaal bedrijventerrein. Bij de berekening van de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied is voor de
voorziene uitbreiding 78 ha (bruto) inbegrepen. Hierin is een bosbuffer ten opzichte van de woonkern Zevendonk
inbegrepen. Naast deze bosbuffer zal ook een afzonderlijk buffergebied deel uitmaken van de voorziene
landschappelijke overgang.
De algemene principes voor de gemengd regionale bedrijventerreinen zijn:
Het bestaande bedrijventerrein dient geoptimaliseerd te worden. Hierbij dient tevens onderzocht te worden in hoe
verre de bestaande spoorontsluiting beter kan worden ingezet voor de ontsluiting van de bestaande logistieke
bedrijven.

Figuur 5.0 – Uitbreiding Veedijk ter versterking van de economische as van het regionaalstedelijk gebied E34

B Bestaande feitelijke en juridische toestand

Voor de gemengd regionale bedrijventerreinen gelden volgende algemene principes:
§

Ontsluiting richten op de A21 of op een primaire weg. Vrachtverkeer door woonstraten is niet gewenst

§

Stimuleren zuinig ruimtegebruik (bijv. meerlagig bouwen)

§

Strikte fasering in aansnijden

§

Zoveel mogelijk samenwerken in gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen (parkeren, vergaderruimte, water)

§

Aanleg van buffers naar woongebieden en natuur

§

Aandacht voor de landschappelijke en ecologische ontwikkeling van het openbaar en privaat terrein op de nieuwe
bedrijventerreinen

Kaart 05.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 05.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 05.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 05.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 05.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Industriezone V Haegbemden,
Turnhout, BVG 10/10/1990

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Bos- en heidegebieden ten oosten
van Antwerpen ;

Verkavelingsvergunning

Geen

BE 2100017, BVR 04.05.01
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C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Het deelplan Veedijk bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gebied wordt begrensd door de hoofdweg E34 in het
noorden, Tielenheide, Leiseinde en Veedijk. De bestaande bedrijven gelegen in het BPA 'Industriezone V Haegbemden'
aan de Veedijk, met o.a. De Lijn worden niet mee opgenomen in dit gebied. Ook de woonstraat (eerste deel van de
Steenweg op Tielen) wordt niet opgenomen.
Het gebied heeft grotendeels een agrarische functie (weilanden en akkers). Sommige perceelsgrenzen zijn begrensd met
bomenrijen. Ook komen er enkele bomengroepen voor. Langs de twee interne straten 'Steenweg op Tielen' en 'Verloren
Weg-Veedijk' zijn er boerderijen, waarvan één met een serre. Verder zijn er langs deze wegen zonevreemde woningen en
een kapel op de kruising met de Tielendijk. Grenzend aan het militair domein (habitatgebied-bos) zijn er een schietstand
met een architectonisch waardevol gebouw, een drietal sportvelden van de voetbalvereniging ‘Hand in Hand’ en een villa
met beboste tuin met aangrenzend enkele (vervallen) stallen van een varkensbedrijf. Ook aan de Veedijk is er een
hondenvereniging en één voetbalveld van de vereniging Avanti. Op de kruising Leiseinde-Tielendijk is een technische
installatie omringd door een bomengroep gesitueerd.
Een tweede gebied is gesitueerd rond een aantal bestaande woningen aan de Veedijk. Eén van deze woningen is reeds
verbouwd tot een dienstencentrum.. De noordzijde wordt gevormd door de achterzijde van de bestaande bedrijven aan
de Schietstandlaan.

De wooncluster op het kruispunt Veedijk – Steenweg op Tielen wordt tevens ingepast in het bedrijventerrein en kan,
evenals de voormalige Kempische langgevelhoeven, de taak als complementaire -dienstverlenende - functies (vb.
kantoren, restaurant,...) vervullen.
Omwille van de nabijheid van het habitatrichtlijngebied (militair domein) dient tevens te worden voorkomend dat de
uitbreiding van het bedrijventerrein een significante impact heeft op de natuurwaarden. Dit betekent dat geen
(vervuilende) bedrijven kunnen worden gesitueerd met verontreinigende emissies, én dat tevens het grondwater niet
mag worden aangetast. Deze elementen maken geen voorwerp uit van het RUP, maar zijn onderworpen aan de
milieuwetgeving en worden verder gekaderd in het MER.
Omwille van de waterproblematiek (wateropvang, afvloeiing naar de Aa) moeten specifieke maatregelen worden
getroffen, en dient een zogenaamde watertoets te worden gedaan op basis van de principes van integraal waterbeheer.
Dit heeft onder meer betrekking op het doorlatend vermogen van de terreinen (gebruik van verhardingen) en de
noodzaak om te voorzien in een bufferbekken van ongeveer 1 ha op of in de nabijheid van het bedrijventerrein,
waarbij de overflow naar de Aa niet meer zou mogen bedragen dan 5 l/s/ha.
Ruimtelijke concepten

Een wand langs de E34
De gebieden langs de E34 worden beschouwd als een zichtlocatie. Langs deze hoofdweg dient door middel van een
dichtere en hogere bebouwing een 'wand' te worden voorzien. Het zuinig omspringen met de ruimte is hier
aangewezen. In het gebied is de situering van een voetbalstadion voor KFC Turnhout toegelaten. Deze dient de wand
te accentueren.

Belangrijkste wegenis
Spoorweg
Belangrijke waterloop (Aa)
Bestaande bedrijvigheid
Bestaande bebouwing: wonen

Bouwvrije strook langs de E34
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is voorzien dat de stroken langs hoofdwegen bouwvrij dienen te blijven.
Ook langs de E34 wordt een bouwvrije strook gereserveerd.
Buffering van de woonkern Zevendonk
-

Om een optimale verzoening te creëren tussen de woonkern Zevendonk en de uitbreiding van het regionaal
bedrijventerrein dient een ‘landschappelijke overgang’ van ca. 300 m gerealiseerd te worden tussen de
woonkern en de bedrijven. Het principe is dat de groenstructuur als maar meer gesloten wordt naar de bedrijven
toe: tegen het wonen aan overheersen open percelen met recreatieve functies (open groen). Hier kunnen bijv. de
voetbalterreinen die binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein gelegen zijn worden geherlocaliseerd. Ook
andere recreatieve functies zoals een manege zijn er mogelijk.

-

Naar het noordwesten toe worden de kleine landschapselementen als maar meer versterkt: afwisseling open/
gesloten groen (bomenrijen, houtkanten). Binnen deze landschappelijke overgang wordt er optimaal gebruik
gemaakt van de bestaande kleine bosjes en houtkanten. Tenslotte wordt een dichte buffer gecreëerd (gesloten
groen: houtkant, bosvorming). Door geen strakke, rechtlijnige buffer te vormen wordt het natuurlijke uitzicht
versterkt (volgen van de perceelstructuur). Langs de zijde aansluitend op het bedrijventerrein zijn er wel strakke
lijnen om de perceelsindeling van het bedrijventerrein te vereenvoudigen.

Bestaande bebouwing: landbouwbedrijven

X

Bestaande bebouwing: uitbollende landbouwbedrijven
Serre
Voetbalveld
Militair domein
Schietstand (militair domein)
Bestaande bossen
Opvallende bomenrijen
Grens habitatrichtlijn

Ontsluiting - scheiden van verkeersstromen
Figuur 5.6 - bestaande structuurbepalende elementen

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

De ontsluiting vanaf de hoofdweg A21/ E34 moet via afrit 23 en de N140 doorheen het bestaande bedrijventerrein
geschieden. Zo wordt de ‘cirkel’ontsluiting (N140 – Veedijk – Steenweg op Tielen – brug over A21/ E34 en zo terug
naar de N140) bevestigd en geoptimaliseerd. Verkeer vanuit Geel maakt gebruik van de ontsluiting via het bestaande
bedrijventerrein ten noorden van de hoofdweg E34. Indien oprit nr.24 wordt (her) ingericht kan een rechtstreekse
ontsluiting hierop onderzocht worden. Belangrijke aandachtspunten zijn:
-

Ontlasten van het doorgaand verkeer door de woonkern Zevendonk door het afsluiten voor gemotoriseerd
verkeer van de bestaande wegenis tussen Zevendonk en de uitbreiding (namelijk de Steenweg op Tielen en de
Verlorenweg).

-

Vrijwaren van de woonkern Papenbrugge voor verkeer van de Ring van Turnhout en van zwaar verkeer dat naar
de uitbreiding van het bedrijventerrein Veedijk wil rijden.

-

Een goede verbinding tussen Leiseinde (zuiden van Zevendonk) en Veedijk.

Visie en doelstellingen
De uitbreiding van het bedrijventerrein Veedijk als een gemengd regionaal bedrijventerrein voorziet de realisatie van 78
ha van de totale taakstelling voor regionale bedrijvigheid, onder meer voor de inplanting van een transport- en
distributiezone (met hoge toegevoegde waarde). Dit betreft een bruto oppervlakte, het te bebouwen gedeelte omvat
ongeveer 56 ha.. De gebouwen van de militaire schietstand beschikken over een waardevolle architectonische waarde
die behouden kan blijven. Eventueel kunnen er kleinere bedrijven worden gesitueerd.
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-

De aanleg van een fietspad tussen Tielendijk en de spoorwegviaduct onder de E34 parallel met de autosnelweg en
aansluitend op het fietspad langsheen de spoorweg staat in voor een veilige zachte verbinding van Zevendonk met
het centrum van Turnhout.

-

Herinrichting van de op- en afrit 24 (zie deelplan 17 - Waterheide).

Belangrijkste wegenis
Spoorweg
Belangrijke waterloop (Aa)
Bestaande bedrijvigheid

PRIN CIPE VERZOEN IN G RELATIE Z EVENDONK - BEDRIJVENTERREIN
Uitbreiding regionaal bedrijventerrein: fiets- en voetgangersverbindingen tussen Zevendonk en bedrijventerrein (GEEN ontsluiting
voor vrachtverkeer)

Uitbreiding regionaal bedrijventerrein

Figuur 5.7 - Ruimtelijk concept

“Wand” langsheen A21/E34: zichtlocaties
Dienstverlenende activiteiten
N ieuwe ontsluiting regionale bedrijvigheid

Buffer (gesloten groen: houtkant, bosvorming)
Landschappelijke overgang: versterken kleine
landschapselementen en inpassing recreatieve
functies (vb. voetbalterreinen) - bestaande
landbouwbedrijven (afwisseling open/gesloten
groen: bomenrijen, houtkanten)
Afwerken woonkern Zevendonk

Verdeelpunt (rondpunt)
Fiets- en voetgangersverbinding (geen ontsluiting
bedrijventerrein voor vrachtverkeer)
1. Verbinding langsheen Steenweg op Tielen
2. Verbinding langsheen Veedijk, E34/A21 aansluitend
aan bestaande fietsroute langsheen spoorweg
(verbinding Zevendonk - centrum Turnhout)
Bebouwing: wonen

Figuur 5.8 - Schema
ontsluiting

Bebouwing: landbouwbedrijven (integreren in landschapsovergang en buffer)
Militair domein
Schietstand (militair domein)

Centrum Turnhout

Bossen (buffer)
Bomenrijen: versterken kleine landschapselementen

R13 - PII
N140

N19 - PII
Papenbrugge

Schorvoort

Waterheide

Oprit 23

VEEDIJK - bestaand
Eindhoven

Antwerpen

Oprit 24

E34/A21

Figuur 5.9 - Globale ruimtelijke visie uit voorontwerp van afbakening

VEEDIJK
Nieuw
Zevendonk
Spoorlijn
Turnhout-Antwerpen

x

N19 - P I

Geel

Figuur 5.10 - Schets van een mogelijke inrichting (figuur Groep Planning)
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Passende beoordeling ten aanzien van als speciale beschermingszones te beschouwen gebieden
Het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan dat - afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of
voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s - een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van
een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een
passende beoordeling.
Het gaat met name om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als Speciale
Beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02.05.1979) en de Habitatrichtlijn
(Richtlijn 92/43/EEG van 21.05.1992).
De voorziene uitbreiding van de bedrijventerreinen is voorzien binnen een afstand van 750 m van de als speciale
beschermingszones te beschouwen gebieden BE2100017-11 en BE2100017-13 ("Bos- en heidegebieden ten oosten
van Antwerpen).” Onder meer gelegen in de volgende gemeenten: Beerse, Lille, .Turnhout, Vosselaar en Kasterlee.
Dit gebied werd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2002 (B.S. 17.08.2002) voorgesteld aan de Europese
Commissie met mededeling van volgende gegevens:
a)

Omschrijving: Complx van enkele grotere bosgebieden (met heide) : Bos van Tanst, Binnenbos en Zoerselbos met Herenbos,
Blommerschot en Bruulbergen. In dit laatste hebben grotere delen een open voedselarm karakter met heide en heischrale
vegetaties. Gebied omvat ook de vallei van de Diepteloop/Visbeek/Kindernouwbeek met aansluitend de Schrieken Berzegem
en Visbeekheide, Halse Hoe-Negenmortelen te Oelegem-Zandhoven, en Vrieselhof en Schijnvallei te Oelegem-Schilde
evenals gebieden met goed ontwikkelde vispopoulaties (Pulderbeek en Visbeek). Het Vrieselhof is de enige gekende
groeiplaats in het Atlantisch deel van België waar Geel Schorpioenmos 'Drepanocladus vernicosus) voorkomt. In de Vallei
van de Laarse Beek, Antitankgracht komen enkele belangrijke populaties van de Kleine Modderkruiper en de Rivierdonderpad
voor.

b)

Oppervlakte - 5.240 ha

c)

Voorgesteld voor volgende habitats, vissen en planten, telkens met de vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het
teken <*> aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn:

Figuur 5.11 - Situering van het deelplan ten opzichte van het habitatrichtlijngebied en het VEN

1) habitats :
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : Lobelia, Littorellia en
Isoëtes
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige
vegetatie op drooggevallen oevers
(Nanocyperetalia)
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
2) vissen : 1149 Cobitis taenia (Kleine modderkruiper), 1163 Cottus gobio (Rivierdonderpad), 1096 Lampetra planeri
(Beekprik);
3) planten : 1393 Drepanocladus vernicosus (Geel schorpioenmos), 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree);

In overleg tussen AROHM afdeling Ruimtelijke Planning en AMINAL afdeling Natuur werd een beoordeling gemaakt
van de mogelijke invloed van de in het plan voorgestelde werken, handelingen, voorzieningen en inrichting. Bij de
totstandkoming van de voorstellen voor de uitbreiding is ook regelmatig overleg geweest, onder meer in de stuurgroep.
Hier is gewezen op de grensstellende natuurwaarden van het militair domein Tielenheide. Het alternatief van een
zuidelijke uitbreiding (ter streke van Leiseinde) van het regionaal bedrijventerrein werd dan ook als mogelijkheid
uitgesloten. Verder is bepaald dat de bedrijven naar het midden van het bedrijventerrein ontsloten dienen te worden,
zodat de verkeersdruk ter hoogte van het militair domein minimaal blijft. Het Frans Seghersreservaat dat op dit
ogenblik op het gewestplan een industriebestemming heeft en deel uitmaakt van het bedrijventerrein Veedijk 2 zal
verder ontwikkeld kunnen worden als stedelijk natuurelement (ter versterking van de Aa-vallei), daarmee tevens een
westelijke grens vormend aan het bedrijventerrein Veedijk. Hiertoe zal de huidige bestemming worden gewijzigd (zie
deelplan 15).
Tenslotte is gesteld dat normale niet-milieuhinderlijke bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact op de soorten en
habitats waarvoor de SBZ-H’s zijn aangewezen in de nabijgelegen gebieden. Mogelijke negatieve impact op de SBZH’s zou eventueel kunnen ontstaan wanneer de grondwaterstand gewijzigd wordt door grondwaterwinning of wanneer
via lucht of water stoffen zouden uitgestoten worden die schadelijk zouden kunnen zijn voor de soorten en habitats
waarvoor het SBZ-H is aangewezen. Dergelijke activiteiten zijn milieuverguningsplichtig en worden via een
milieuvergunningsprocedure beoordeeld op hun impact op de SBZ-H’s.

Vandaar dat wordt geconcludeerd dat dit gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan géén betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van één van de bedoelde gebieden kan veroorzaken. De stedenbouwkundige voorschriften
voorzien geen werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen of functiewijzigingen die een betekenisvolle
verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de bedoelde habitats of een betekenisvolle verstoring
van de bedoelde soorten zouden veroorzaken.
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VOORBEELD VAN BEDRIJVENTERREIN MET VOETBALSTADION BEDRIJVENSTAD
FORTUNA SITTARD, Nederland
E Maatregelen ter realisatie
De ontwikkeling van het gebied zal in een globale exploitatie gefaseerd gebeuren en dient te voldoen aan een aantal
randvoorwaarden:
-

-

De inrichting van de bosbuffer moet gebeuren voor de aanleg van het eigenlijke bedrijventerrein. Daarna kan het
onbebouwde gebied ten zuiden van de Steenweg op Tielen ontwikkeld worden, waardoor de projectontwikkelaar
op korte termijn inkomsten kan verwerven die de hoge onteigeningskosten van woningen financieel draaglijk kan
maken. Dit betekent dat de betrokken woningen niet onmiddellijk moeten ontruimd worden. Het gebied bedoeld
voor de dienstverlenende activiteiten wordt mee onderzocht. De aanwezige woningen hoeven in principe niet
afgebroken te worden. De beheerder van het gebied dient te onderzoeken in hoeverre eventuele onteigening
noodzakelijk is.
Realisatie van werken met betrekking tot de ontsluiting van het gebied conform de omschreven elementen in
paragraaf D 'ruimtelijk concepten'.
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Initiatiefnemers: Meulen Bouwpromotie BV (Weert) en Gemeente Sittard
Financiers: Meulen Bouwpromotie BV (Weert) en Europese Unie (Efro)
Adviesbureaus: AGS (Heerlen), HP Projektpromotie BV (Maastricht), Creation Station & Partners (Roermond) en
De Heus & Partners (Sittard)
Projectkenmerken:
- 470.000 m2 b.v.o. bedrijfsruimte op 47 ha.
- toekomstige werkgelegenheid 6300 fte's
- centrale parkeervoorziening van 1200 parkeerplaatsen
- nieuwbouw Fortunastadion met 12.500 zitplaatsen en 40.000 m2 b.v.o. commerciële ruimtes
- full-service centrum met horeca- en vergader- faciliteiten, kinderdagverblijf, fitness
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

5 Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk
Bestemming

Artikel 5.1 Gemengd regionaal
bedrijventerrein Veedijk I

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein. Het is bestemd voor bedrijven van regionaal
belang met een van de volgende hoofdactiviteiten: productie en
verwerking van goederen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer,
groupage en fysieke distributie en bedrijven die
gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen
inherent aan het functioneren van een gemengd regionaal
bedrijventerrein.
Bedrijven met grote veiligheidsrisico’s worden niet toegelaten,
aangezien de afstand tot het woongebied gering is.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen, onderzocht
in een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), opgemaakt door een
erkend VR-deskundige. Voor het gebied Veedijk is het van belang
dat de veiligheidsrisico’s, verbonden aan nieuwe vergunningen,
worden beoordeeld door de bevoegde administratie (momenteel
cel VR).
Kleinhandel, en autonome kantoren, individuele woningen zijn
eveneens niet toegelaten. Kantoren en beperkte toonzalen
gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn
toegelaten. Deze activiteiten mogen geen intensieve loketfunctie
hebben.
Inrichtingsaspecten
Om het regionaal karakter van het bedrijventerrein te verzekeren,
wordt gekozen voor grotere percelen, minimum 5000 m².
Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde
bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen en voor een beperkt aantal percelen die omwille
van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere
terreinoppervlakte verkrijgen.

§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk I is bestemd voor
bedrijven van regionaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
-

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

-

op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.

Agrarisch gebied aansluitend bij
Veedijk en begrensd zoals
aangeduid op plan.

Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan
het functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein zijn
toegelaten.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel
- autonome kantoren
- agrarische productie
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan
de productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover
deze activiteiten geen oketfunctie hebben en autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn
toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord
van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, kunnen maar worden toegelaten in zoverre de externe risico
’s verbonden aan deze gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar
zijn. Over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt
voor de beoordeling hiervan het advies ingewonnen van de betrokken
dienst voor veiligheidsrapportering van de voor het Leefmilieu
bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De
adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving
ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde
bedrijfsgebouwen binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting
van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
Toelichtingsnota

Plancode - 212_10_1

64

Toelichting bij verordenend voorschrift

Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de voorschriften al
enkele inrichtingsprincipes ingeschreven. Deze principes zijn
echter niet limitatief. Zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle
aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen
kunnen op verschillende manieren worden bereikt. Het bouwen
met meerdere bouwlagen, het bouwen op minstens één
perceelsgrens, het maximaal groeperen van gebouwen, het
toelaten van ondergrondse bouwlagen, het tegengaan van
individuele parkeervoorzieningen, rekening houden met
bestaande landschappelijke waarde zijn allen principes die
kunnen worden toegepast. De individuele publiciteit kan
opgenomen worden in de gebouwarchitectuur en er kan gebruik
gemaakt worden van één dominant esthetisch verantwoord en
duurzaam materiaal per gebouwengroep. Het zorgvuldig
ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en
afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen worden getoetst bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;

Op te heffen voorschriften
zal

worden

een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te
worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit
toelaat.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico
worden beperkt.

Een samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt
nagestreefd door de opmaak van een inrichtingsstudie (zie artikel
5.8)
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.
Bestemming

Artikel 5.2 Gemengd regionaal
bedrijventerrein Veedijk II

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein. Het is bestemd voor bedrijven van regionaal
belang met een van de volgende hoofdactiviteiten: productie en
verwerking van goederen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten, kantoren en kantoorachtigen en
bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen inherent aan het functioneren van een
gemengd regionaal bedrijventerrein. Kantoorachtigen zijn
bedrijfsgebouwen die de uiterlijke vorm hebben van
kantoorgebouwen, maar ook door niet-dienstverlenende bedrijven
als bedrijfshuisvesting worden gekozen. Er kunnen met andere
woorden ook productiegerichte werkzaamheden voorkomen.
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§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk II is bestemd voor
bedrijven van regionaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
-

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

-

kantoorfuncties en kantoorachtigen.

Agrarisch gebied aansluitend bij de
E34, Veedijk en de Steenweg op
Tielen en begrensd zoals
aangeduid op plan.

Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan
het functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein zijn
toegelaten.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel
- agrarische productie.
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Bedrijven met grote veiligheidsrisico’s worden niet toegelaten,
aangezien de afstand tot het woongebied gering is. Kleinhandel,
en autonome kantoren, individuele woningen zijn eveneens niet
toegelaten. Kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de
hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten. Deze
activiteiten mogen geen intensieve loketfunctie hebben.
Inrichtingsaspecten
Om het regionaal karakter van het bedrijventerrein te verzekeren,
wordt gekozen voor grotere percelen, minimum 3000 m².
Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde
bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen en voor een beperkt aantal percelen die omwille
van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere
terreinoppervlakte verkrijgen.
Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de voorschriften al
enkele inrichtingsprincipes ingeschreven. Deze principes zijn
echter niet limitatief. Zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle
aanleg van het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen
kunnen op verschillende manieren worden bereikt. Het bouwen
met meerdere bouwlagen, het bouwen op minstens één
perceelsgrens, het maximaal groeperen van gebouwen, het
toelaten van ondergrondse bouwlagen, het tegengaan van
individuele parkeervoorzieningen, rekening houden met
bestaande landschappelijke waarde zijn allen principes die
kunnen worden toegepast. Inzake architectuur moet vooral
aandacht besteed worden aan de afwerking van de gebouwen
langsheen de E34. De bedrijfsgebouwen langsheen de E34
moeten geschikt worden tot één architectonisch en
stedenbouwkunidg geheel. De individuele publiciteit kan
opgenomen worden in de gebouwarchitectuur en er kan gebruik
gemaakt worden van één dominant esthetisch verantwoord en
duurzaam materiaal per gebouwengroep. Het zorgvuldig
ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en
afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen worden getoetst bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Een samenhangende ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt
nagestreefd door de opmaak van een inrichtingsstudie (zie artikel
5.8)
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.
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Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan
de productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover
deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome
activiteiten uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn
toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord
van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, kunnen maar worden toegelaten in zoverre de externe risico
’s verbonden aan deze gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar
zijn. Over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt
voor de beoordeling hiervan het advies ingewonnen van de betrokken
dienst voor veiligheidsrapportering van de voor het Leefmilieu
bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De
adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving
ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 3.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde
bedrijfsgebouwen;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- percelen metbedrijfsverzamelgebouwen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting
van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te
worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

-

de gebouwen dienen zodanig te worden geschikt dat zij de indruk
van één architectonisch en stedenbouwkundig geheel parallel met
de hoofdweg E34 geven.

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit
toelaat.
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico
worden beperkt.
-
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Artikel 5.3 Ontsluiting van het gebied

(symbolische aanduiding)

Artikel 5.3.1 Auto- en vrachtverkeer

Artikel 5.3.2 Fietsverkeer

(in overdruk)

Artikel 5.4 Bouwvrije strook langs E34

Er wordt voor geopteerd de ontsluiting voor auto- en
vrachtverkeer van het gemengd regionaal bedrijventerrein te
voorzien via het bestaande rondpunt op Veedijk en zo verder
langsheen de bestaande infrastructuur doorheen de
aangrenzende bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein zelf
moet tevens een verbinding tussen hoger vermeld rondpunt en
het kruispunt Leyseinde – Tielendijk worden gerealiseerd. Een
ontsluiting via de Verloren weg is niet toegestaan. Een
rechtstreekse ontsluiting met oprit 24 van de E34 is enkel
toegelaten indien dit complex als een rond punt wordt
heringericht.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
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De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt via het aangeduide
punt op het bestaande rondpunt op Veedijk.

Geen.

Tenminste één apart fietspad dient te worden aangelegd doorheen het
plangebied zodat een veilige en fietsvriendelijke verbinding ontstaat
tussen Tielendijk en het fietspad langsheen de spoorweg richting het
centrum van Turnhout.

Geen.

Secundaire ontsluitingen voor vrachtverkeer zijn niet toegestaan.
Voor het autoverkeer uit Zevendonk moet de Steenweg op Tielen
worden ingericht als een lokale weg welke aansluit op de
hoofdontsluiting van het bedrijventerrein.
Voor het fietsverkeer wordt doorheen het plangebied tenminste
één apart fietspad aangelegd, eventueel gedeeltelijk in de
bouwvrije strook langsheen de autosnelweg, zodat een veilige en
fietsvriendelijke verbinding ontstaat tussen Tielendijk en het
fietspad langsheen de spoorweg richting het centrum van
Turnhout.
De realisatie van de ontsluitingsweg en de fietsverbinding
gebeurt minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op het deel van het gebied waarin
de ontsluitingsweg of de fietsverbinding is gelegen en waarvoor
een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Het plangebied wordt begrensd door de E34. Om eventueel
noodzakelijke aanpassingen aan deze infrastructuren en dus het
optimaal functioneren van de E34 als hoofdweg in de toekomst
niet te hypothekeren is het niet toegelaten te bouwen langs deze
infrastructuur. Op deze manier wordt ook zeker voldaan aan het
KB van 4 juni 1958 met betrekking tot de vrije stroken langs
autosnelwegen. De aanleg van nutsleidingen en fietspaden zijn
toegelaten.
Nadat er werken zijn uitgevoerd in de bouwvrije strook dient het
betreffende deel van de strook maximaal te worden voorzien van
een begroeiing met streekeigen beplanting zodat een dicht,
groen scherm ontstaat.
Deze groenaanleg dient te gebeuren door de
instantie/organisatie die de werken uitvoerde. Het beheer van het
groenscherm dient te gebeuren door de wegbeheerder van de
E34 of de beheerder van het eventueel aanwezige fietspad of de
eigenaar van de eventueel aanwezige nutsleidingen.
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Het gebied is aangeduid als bouwvrije strook langs de E34.

Geen.

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° werken noodzakelijk voor het functioneren van de E34 als
hoofdweg;
2° de aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse
nutsleidingen;
3° het afbreken van bestaande constructies;

4° de aanleg, heraanleg of onderhoud van openbare wegenis of een
fietspad.

Na aanleg van een of meerdere ondergrondse leidingen is een maximale
heraanleg van de begroeiing met streekeigen beplanting verplicht.
Deze strook wordt aangelegd en beheerd door de eigenaar of de
terreinbeheerder.
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Bestemming en inrichting

Artikel 5.5 Bosbuffer

Dit gebied is bestemd als bufferzone tussen de bedrijvigheid van het
gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk en de omliggende
bebouwing (Zevendonk). De buffer vormt een overgangsgebied tussen
functies die moeilijk met elkaar verenigbaar zijn.
Er wordt hier geopteerd voor bosbuffer. Er worden eveneens werken
toegelaten die de functie van de buffer niet in het gedrang brengen zoals
het bouwen of verbouwen van technische installaties en een fietspad
zoals aangegeven wordt op het plan.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2, 10°
van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van
21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3, 7°
van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.
Aanleg en beheer
De bosbuffer kan niet gezien worden als een op zich staande strook
maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting van het
plangebied. Daarom wordt de aanleg en het beheer van de bosbuffer
wordt onder de bevoegdheid van de terreinbeheerder geplaatst. Een
ruimtelijke visie en een voorstel voor beheer maken deel uit van het
inrichtingsstudie zoals bedoeld in artikel 5.8. Om er bovendien voor te
zorgen dat de buffer wel degelijk aangelegd wordt, wordt een tijdslimiet
opgelegd. De realisatie van de buffer gebeurt ten laatste gelijktijdig met
het begin van uitvoeren van de eerste werken of handelingen op het
betreffende deel van het bedrijventerrein en waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning is vereist. Waar mogelijk wordt deze
voorwaarde opgelegd in de stedenbouwkundige vergunningen die
worden afgeleverd voor werken of handelingen op percelen die zijn
gelegen op het bedrijventerrein.

Artikel 5.6 Groen overgangsgebied
Veedijk-Zevendonk

Naast een bosbuffer wordt ervoor geopteerd in het plangebied eveneens
een groen overgangsgebied te voorzien tussen het gemengd
bedrijventerrein Veedijk en de woonwijk Zevendonk. Het gebied is
voornamelijk bestemd voor zachte functies. De bestaande vergunde
activiteiten zoals wonen en landbouw kunnen behouden blijven. Er worden
mogelijkheden geboden voor landschapsontwikkeling, bebossing en
recreatie. Verhardingen dienen zoveel mogelijk te worden uitgevoerd in
een waterdoorlatende verharding. Er kunnen eveneens bufferbekkens
voorzien worden.
In geval van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor
de inplanting van een manege in het groen overgangsgebied kan de
vergunningverlener voorwaarden opleggen in de stedenbouwkundige
vergunning bijvoorbeeld dat de manege dient te worden ontsloten via het
regionaal bedrijventerrein en dat de gebouwen zodanig dienen te worden
ingeplant dat zij een extra afscherming vormen van het bedrijventerrein
ten opzichte van de woonkern Zevendonk.
De gemeente kan een gemeentelijk plan opmaken waarin zij de
bestemming agrarisch gebied verder differentieert naar agrarische
bebouwingsmogelijkheden.
Tevens kan zij in al dan niet hetzelfde gemeentelijk plan op gemotiveerde
wijze de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande woningen, lokale
bedrijven en terreinen voor sport- en jeugdactiviteiten vastleggen.
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Agrarisch gebied begrensd zoals
aangeduid op plan.

De buffer is een bouwvrije zone die wordt aangelegd als een bos.
Binnen dit gebied zijn landschapszorg, natuurbehoud, bosbouw,
recreatief medegebruik en waterbeheersing nevengeschikte functies
voor zover ze de bufferfunctie van het gebied niet in het gedrang
brengen.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° het bouwen of verbouwen van technische installaties is toegelaten
voor zover het karakter van de bosbuffer niet wordt aangetast;
2° een fietspad zoals bepaald in artikel 5.3.2
§2 De bosbuffer maakt deel uit van het bedrijventerrein.
Hij wordt aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of door de
individuele bedrijven die niet
onder het terreinbeheer vallen.
In geval van gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein kan de
buffer per fase worden gerealiseerd: minstens dit deel van de buffer dat
grenst aan het deel van het bedrijventerrein dat zal worden ontwikkeld,
dient te worden gerealiseerd en dit minstens gelijktijdig met het begin
van uitvoeren van de eerste werken of handelingen op het betreffende
deel van het bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning is vereist.

§1 Deze gebieden zijn bestemd als groene overgangszone tussen de woonwijk
Agrarisch gebied aansluitend bij
Zevendonk en het gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk. Buffering
gebeurt via het behoud, het beheer en de versterking van de globale bestaande Tielendijk en de E34 en begrensd
landschappelijke structuur.
zoals aangeduid op plan.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
- waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning
vereist is - zijn vergunbaar:
1° het bebossen van de zones;
2° de eventuele aanleg, en het inrichten van taluds;
3° de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen van de zone door
wegen voor fietsen of wandelen;
4° de aanleg, het inrichten of uitrusten van een doorkruising van de zone voor
toegang voor voertuigen voor hulpdiensten met een breedte van maximum
10 meter;
5° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op dagrecreatie,
recreatief medegebruik of hobbylandbouw
6° werken en handelingen voor de situering van maneges en aanverwante
voorzieningen;
7° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die
nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande en
nieuwe landbouwbedrijven. Gebouwen voor toeleverende, verwerkende en
dienstverlenende activiteiten en landbouwverwante activiteiten zijn niet
toegelaten;
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8° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden, inclusief de
aanleg van een bufferbekken.
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel als mogelijk worden behouden en het
overstromingsrisico worden beperkt, door maximaal gebruik te maken
van waterdoorlatende verhardingen en private en/of collectieve
voorzieningen voor waterhergebruik.
§2 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen vermeld in §1, zijn vergunbaar:
1°

Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde
volume of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de
woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is
(de woning wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van
de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning
hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de
functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande
aantal.

2°

Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd
als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen
van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of
geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd
als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen
van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of
geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde
plaats kan voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de
functie van het gebouw behouden blijven; als herbouwen op
dezelfde plaats wordt beschouwd, het herbouwen van een nieuw
gebouw dat op minstens drie kwart van de oppervlakte van het
bestaande gebouw wordt opgericht; voor woninggebouwen wordt
de bestaande woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de
woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee vormen. Het
volume van een herbouwde woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien
het bestaande volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
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Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw
wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) het gebouw
hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de
functie betreft, kan op voorwaarde dat het gebouw getroffen is door
een rooilijn of gevat is door een gemeentelijke verordening inzake
de voorbouwlijn en op voorwaarde dat de wijziging van de
inplanting zich beperkt tot de verplaatsing die tot gevolg heeft dat
het gebouw dezelfde voorbouwlijn krijgt als de dichtstbijzijnde
gebouwen of tot de verplaatsing conform de in de verordening
bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een herbouwde woning
blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer dan
1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande
aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar
indien het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is
door een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover
de woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was,
(2) volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar
voorafgaand aan de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3)
de aanvraag ten laatste binnen het jaar na het toekennen van het
verzekeringsbedrag gebeurt. In geval van een woning wordt de
herbouwde woning beperkt tot 1.000 m³, indien het bestaande
bouwvolume voor de vernieling of beschadiging meer bedraagt dan
1.000 m³.
§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
opmaken waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in
§1 en §2 verder differentieert.

De bestaande hoofdinfrastructuur, een hoogspanningsleiding, die
het gebied doorsnijdt, wordt behouden.

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het uitbaten van de
hoogspanningsleiding, met inbegrip van het verplaatsen van pylonen,
zijn vergunbaar.

Geen.

Artikel 5.7 Bestaande
hoogspanningsleiding
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Inrichtingsstudie en beheer
(in overdruk)

Artikel 5.8 Gemeenschappelijke aspecten
voor tot de gebieden genoemd in artikel
5.1 tot en met 5.6

Voor het plangebied binnen de perimeter (in dit geval het gehele
plangebied) wordt bij elke aanvraag tot verkavelingsvergunning of
stedenbouwkundige vergunning een inrichtingsstudie gevoegd. Deze
inrichtingsstudie is een informatief document voor de overheid met het
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag. De
inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het gemengd
regionaal bedrijventerrein, inclusief de bosbuffer en het groen
overgangsgebied.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op welke
manier voldaan wordt aan de bepalingen van elk bestemmingsgebied.
Latere vergunningsaanvragen binnen hetzelfde bedrijventerrein kunnen
vergezeld gaan van een inrichtingsstudie, dat afwijkt van het vroeger
ingediende studie, maar waarin alleszins rekening wordt gehouden met
de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied.
In functie van een kwalitatieve inrichting en onderhoud en in functie van
zorgvuldig ruimtegebruik wordt geopteerd om voor de delen van het
bedrijventerrein die eigendom zijn van een overheidsinstantie een
beheerder aan te stellen. Het begrip overheidsinstantie wordt begrepen
in de ruime zin van het woord. De terreinbeheerder beheerd het
bedrijventerrein in samenspraak met de overheid. Op deze manier wordt
verzekerd dat bij de inrichting het plangebied als geheel wordt benaderd
en niet fragmentarisch.
De terreinbeheerder zal worden aangesteld via een
terreinbeheersovereenkomst, die wordt opgesteld tussen de
terreinbeheerder en de overheid, conform de regels opgelegd door de
bevoegde administratie. In deze terreinbeheersovereenkomst worden
ten minste afspraken vastgelegd over:
het volgen van de fasering conform het inrichtingsstudie;
het uitgiftebeleid in functie van toe te laten bedrijven;
aanleg en onderhoud van terreindelen (zoals wegenis, buffers, niet
bebouwde delen van percelen);
de zonevreemde activiteiten;
contractuele bepalingen bij uitgifte van percelen.
Concrete zaken omtrent b.v. de aanstelling van de terreinbeheerder, de
termijn van aanvang van zijn mandaat en de beheersstructuur en samenstelling
dienen
te
worden
afgesproken
in
deze
terreinbeheersovereenkomst.
Zo
zou
b.v.
de
terreinbeheersovereenkomst kunnen toelaten dat de terreinbeheerder
bestaat uit een vereniging van bedrijven, een beheerscomité of een al
dan niet publiek-private samenwerking is. B.v. in geval van een
gefaseerde
ontwikkeling
van
het
bedrijventerrein
zou
de
terreinbeheersovereenkomst kunnen voorzien in instapmogelijkheden in
de beheersstructuur bij ontwikkeling van een volgende fase. Hoe dan
ook dient bij de opstelling van de terreinbeheersovereenkomst de
oorspronkelijke doelstelling, namelijk ‘benadering van het plangebied bij
de ontwikkeling en het beheer als een geheel’, steeds te worden
gehanteerd als uitgangspunt.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de
artikelen
5.1
tot
en
met
5.6,
moeten
aanvragen
tot
verkavelingsvergunningen
en
stedenbouwkundige
vergunningen
vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie.
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Geen.

De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het
gemengd regionaal bedrijventerrein (artikels 5.1 en 5.2), inclusief de
bosbuffer (artikel 5.5) en het groen overgangsgebied Veedijk-Zevendonk
(artikel 5.6). In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier
de ordening van het bedrijventerrein voldoet aan de bepalingen in
artikelen 5.1 tot en met 5.6. De studie kan zich ook uitspreken over de
fasering in de ontwikkeling van het bedrijventerrein.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
en wordt aldusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van
deze aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften van 5.1 tot en met 5.6. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van
een inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe
inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening worden gehouden met
de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige
vergunning wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied
bevoegde gewestelijk planologisch ambtenaar en de terreinbeheerder.
§2 De realisatie van de buffers, van de ontsluitingsweg en van andere
gemeenschappelijke elementen van inrichting van een deel van het
gebied gebeuren minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de
eerste werken of handelingen op dit deel van het gebied waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning vereist is.
§3 De delen van het bedrijventerrein die eigendom zijn van een
overheidsinstantie worden beheerd door een terreinbeheerder. De
terreinbeheerder bewaakt de goede ruimtelijke inrichting van het
bedrijventerrein en sluit daarvoor overeenkomsten af.

Bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen in het
plangebied dient de vergunningverlenende overheid maximaal gebruik te
maken van artikel 105 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening zodat maximaal gebruik gemaakt
wordt van overdracht van eigendom van gronden waar buffers en wegen
in komen.
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A Relatie met afbakeningsproces en situering
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout een
aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten. Na doorberekening van het vooropgestelde aanbod voor
Vlaanderen, betekent dit een planningsopgave van 225 ha bijkomend bedrijventerrein, te lokaliseren in de gemeenten
deeluitmakend van het regionaalstedelijk gebied Turnhout.

Het bestaande bedrijventerrein aan de Bleukenlaan is bestemd als een industriegebied voor milieubelastende bedrijven,
en dient voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd. De uitbreidingen zijn
voorzien in enerzijds een reeds bebouwd gebied in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en anderzijds in een
driehoekig gebied dat is bestemd als gebied voor verblijfsrecreatie.
Voor het bestaande bouwmaterialenbedrijf zijn geen stedenbouwkundige vergunningen bekend. Er werd geen procesverbaal opgesteld. De helihaven die zich eveneens op het terrein bevindt, werd op 19/07/1996 wel vergund
(verharding 4 m x 29,88 m en landingsplaats 8 m x8 m).

Eén van de concepten van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur beschrijft de A21/E34 als een economische
as van het regionaalstedelijk gebied. De randvoorwaarden en opties voor de ontwikkeling van de A21/E34 als
economische as zijn als volgt:

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

1. Concentreren van nieuwe bedrijventerreinen aan bestaande industriële zones en wel ter hoogte van de A21/E34 in
Turnhout en N12 in Beerse.
2. Ontsluiting primair richten op de A21/E34, zonder bijkomende op- en afritten. Dit betekent dat de
bedrijventerreinen ter hoogte van Beerse worden ontsloten via afrit 22. De bedrijventerreinen van Turnhout
worden bij voorkeur ontsloten via afrit 23 (Steenweg op Gierle).

Vanuit de grensstellende elementen van het buitengebied is de zuidelijke grens van het regionaalstedelijk gebied
bepaald ter hoogte van de achterzijde van de bestaande bebouwing van het bestaand bouwmaterialenbedrijf aan de
Bleukenlaan op grondgebied van de gemeenten Turnhout en Kasterlee. De aanwezige tuin en helihaven worden niet
mee opgenomen in het deelplan. De oostzijde wordt gevormd door een aarden weg in het verlengde van de
Bleukenlaan, de westzijde door een aarden pad.

3. Aanleggen van bufferzones tussen bedrijventerreinen en woongebieden, zodat wordt voorkomen dat hinder

Een deel van dit deelgebied gebied bestaat uit een driehoekig gebied, op het gewestplan aangeduid als een gebied voor
verblijfsrecreatie, dat begrensd wordt door de achterzijde van de regionale bedrijven aan de Bleukenlaan in het westen
en de spoorlijn Turnhout-Lier in het oosten. Het is op dit ogenblik bebost en voor deel bebouwd met een aantal
weekendhuisjes.

ontstaat binnen de woongebieden
Het landschappelijk waardevolle gebied ten zuiden van de E34 rond de vallei van de Aa, het waardevol agrarisch
gebied en de bossen (tevens beschermd als habitatrichtlijngebied) vormen omwille van de aanwezige ecologische
waarden en potenties, prioritair grensstellende elementen vanuit het buitengebied ondanks de druk van het
industriegebied op deze open ruimte.
Op basis van deze criteria en na afweging van verschillende alternatieve locaties is het gebied Veedijk geselecteerd als
gemengd regionaal bedrijventerrein. Omwille van de bestaande toestand met betrekking tot een bestaand regionaal
bedrijf op de grens van de gemeenten Turnhout en Kasterlee en het gebrek aan ruimte voor uitbreiding van een aantal
bestaande regionale bedrijven wordt een correctie van de huidige bestemming voorgesteld; binnen de taakstelling
geraamd op zo'n 3 ha.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 06.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 06.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 06.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 06.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 06.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Bos- en heidegebieden ten oosten van
Antwerpen ;
BE 2100017, BVR 04.05.01

Verkavelingsvergunning

Geen

Geen

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Het deelgebied Bleukenlaan wordt ontwikkeld als een uitbreiding van in totaal 12,5 ha van het bestaand gemengd
regionaal bedrijventerrein. De doelstelling is tweeledig:
•

enerzijds krijgen sommige bestaande regionale bedrijven aan de Bleukenlaan uitbreidingsmogelijkheden aan de
achterzijde van hun huidige percelen;

•

anderzijds wordt de huidige toestand van een regionaal bedrijf in bouwmaterialen aan de Bleukenlaan bevestigd.
De tuin en de helihaven maken geen deel uit van het bedrijventerrein. Uitbreidingsmogelijkheden voor dit bedrijf
zijn verder niet meer mogelijk omwille van de grensstellende elementen van het buitengebied.

Ruimtelijk vertaalt dit zich in de afwerking van het bestaande regionaal bedrijventerrein.

Passende beoordeling ten aanzien van als speciale beschermingszones te beschouwen gebieden
Het decreet Natuurbehoud bepaalt dat ieder plan dat - afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of
voorgestelde activiteiten, plannen of programma’s - een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van
een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een
passende beoordeling.
Het gaat met name om gebieden die door de Vlaamse regering zijn voorgesteld of aangewezen zijn als Speciale
Beschermingszone in toepassing van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van 02.05.1979) en de Habitatrichtlijn
(Richtlijn 92/43/EEG van 21.05.1992).
De voorziene uitbreiding van de bedrijventerreinen is voorzien binnen een afstand van 750 m van de als speciale
beschermingszones te beschouwen gebieden BE2100017-11 en BE2100017-13 ("Bos- en heidegebieden ten oosten
van Antwerpen).” Onder meer gelegen in de volgende gemeenten: Beerse, Lille, .Turnhout, Vosselaar en Kasterlee.
Dit gebied werd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2002 (B.S. 17.08.2002) voorgesteld aan de Europese
Commissie met mededeling van volgende gegevens:
a)
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Omschrijving: Complex van enkele grotere bosgebieden (met heide) : Bos van Tanst, Binnenbos en Zoerselbos met
Herenbos, Blommerschot en Bruulbergen. In dit laatste hebben grotere delen een open voedselarm karakter met heide en
heischrale vegetaties. Gebied omvat ook de vallei van de Diepteloop/Visbeek/Kindernouwbeek met aansluitend de Schrieken
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Berzegem en Visbeekheide, Halse Hoe-Negenmortelen te Oelegem-Zandhoven, en Vrieselhof en Schijnvallei te OelegemSchilde evenals gebieden met goed ontwikkelde vispopoulaties (Pulderbeek en Visbeek). Het Vrieselhof is de enige gekende
groeiplaats in het Atlantisch deel van België waar Geel Schorpioenmos 'Drepanocladus vernicosus) voorkomt. In de Vallei
van de Laarse Beek, Antitankgracht komen enkele belangrijke populaties van de Kleine Modderkruiper en de Rivierdonderpad
voor.
b)

Oppervlakte - 5.240 ha

c)

Voorgesteld voor volgende habitats, vissen en planten, telkens met de vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het
teken <*> aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft in de zin van voormelde Richtlijn:
1) habitats :
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie : Lobelia, Littorellia en
Isoëtes
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige
vegetatie op drooggevallen oevers
(Nanocyperetalia)
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)

In overleg tussen AROHM afdeling Ruimtelijke Planning en AMINAL afdeling Natuur werd een beoordeling gemaakt
van de mogelijke invloed van de in het plan voorgestelde werken, handelingen, voorzieningen en inrichting. Bij de
totstandkoming van de voorstellen voor de uitbreiding is ook regelmatig overleg geweest, onder meer in de stuurgroep.
Hier is gewezen op de grensstellende natuurwaarden van het militair domein Tielenheide.
De hier voorgestelde bestemmingswijziging beperkt zich tot het zone-eigen maken van de vandaag reeds aanwezige
bedrijven en een kleine uitbreiding van bestaande bedrijven op het bedrijventerrein. Verder is gesteld dat normale nietmilieuhinderlijke bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact op de soorten en habitats waarvoor de SBZ-H’s zijn
aangewezen in de nabijgelegen gebieden. Mogelijke negatieve impact op de SBZ-H’s zou eventueel kunnen ontstaan
wanneer de grondwaterstand gewijzigd wordt door grondwaterwinning of wanneer via lucht of water stoffen zouden
uitgestoten worden die schadelijk zouden kunnen zijn voor de soorten en habitats waarvoor het SBZ-H is aangewezen.
Dergelijke activiteiten zijn milieuverguningsplichtig en worden via een milieuvergunningsprocedure beoordeeld op hun
impact op de SBZ-H’s.
Vandaar dat wordt geconcludeerd dat dit gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan géén betekenisvolle aantasting van de
natuurlijke kenmerken van één van de bedoelde gebieden kan veroorzaken. De stedenbouwkundige voorschriften
voorzien geen werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen of functiewijzigingen die een betekenisvolle
verslechtering van de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu van de bedoelde habitats of een betekenisvolle verstoring
van de bedoelde soorten zouden veroorzaken.

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

E Maatregelen ter realisatie

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

-

2) vissen: 1149 Cobitis taenia (Kleine modderkruiper), 1163 Cottus gobio (Rivierdonderpad), 1096 Lampetra planeri
(Beekprik);

Het gebied voor verblijfsrecreatie met de daarin aanwezige weekenhuisjes dient door de beheerder van het
bedrijventerrein te worden onteigend.

-

De gemeente kan eventueel de bestemming verder diferentieren

3) planten: 1393 Drepanocladus vernicosus (Geel schorpioenmos), 1831 Luronium natans (Drijvende waterweegbree);

Figuur 6.6 - Situering van het deelplan ten opzichte van het habitatrichtlijngebied en het VEN
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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6. Gemengd regionaal bedrijventerrein Bleukenlaan

Bestemming

Artikel 6.1 Gemengd regionaal
bedrijventerrein Bleukenlaan

Het gebied heeft als bestemming gemengd regionaal
bedrijventerrein. Het is bestemd voor bedrijven van regionaal en
lokaal belang met een van de volgende hoofdactiviteiten: productie
en verwerking van goederen, onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten, op- en overslag, voorraadbeheer, groupage
en fysieke distributie, bedrijven die gemeenschappelijke en
complementaire voorzieningen verzorgen inherent aan het
functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein en lokale
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen, onderzocht in
een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), opgemaakt door een erkend
VR-deskundige. Voor het gebied Bleukenlaan is het van belang dat
de veiligheidsrisico’s, verbonden aan nieuwe vergunningen, worden
beoordeeld door de bevoegde administratie (momenteel vel VR).
Kleinhandel, en autonome kantoren, individuele woningen zijn
eveneens niet toegelaten. Kantoren en beperkte toonzalen
gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven zijn
toegelaten. Deze activiteiten mogen geen intensieve loketfunctie
hebben.
Inrichtingsaspecten
Aangezien het gemengd regionaal bedrijventerrein zowel voor
regionale als voor lokale bedrijven bestemd is, wordt er geen
minimumgrootte van percelen opgelegd.
Er wordt echter wel gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de voorschriften al
enkele inrichtingsprincipes ingeschreven. Deze principes zijn echter
niet limitatief. Zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle aanleg van
het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen kunnen op
verschillende manieren worden bereikt. Het bouwen met meerdere
bouwlagen, het bouwen op minstens één perceelsgrens, het
maximaal groeperen van gebouwen, het toelaten van ondergrondse
bouwlagen, het tegengaan van individuele parkeervoorzieningen,
rekening houden met bestaande landschappelijke waarde zijn allen
principes die kunnen worden toegepast. De individuele publiciteit
kan opgenomen worden in de gebouwarchitectuur en er kan gebruik
gemaakt worden van één dominant esthetisch verantwoord en
duurzaam materiaal per gebouwengroep. Het zorgvuldig
ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en
afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen worden getoetst bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
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§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein Bleukenlaan is bestemd voor
bedrijven van regionaal en lokaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
- productie en verwerking van goederen.
-

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

- op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.
Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het
functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein en lokale
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn
toegelaten.

Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied aansluitend bij de
Bleukenlaan en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Gebied voor verblijfsrecratie
aansluitend bij de spoorweg van
Turnhout naar Lier en begrensd
zoals aangeduid op plan.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel;
- autonome kantoren;
- agrarische productie.
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor zover deze
activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten
uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het hoofdgebouw zijn toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van
21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, kunnen
maar worden toegelaten in zoverre de externe risico’s verbonden aan deze
gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het
advies ingewonnen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering
van de voor het Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse
Gemeenschap. De adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen
van de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende
adviesvragen.
§2 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
-

een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
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Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale regelgeving
terzake toegepast.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw voor zover het beheer dit
toelaat.

Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico
worden beperkt.

Bestemming en inrichting
Dit gebied is bestemd als bufferzone tussen de bedrijvigheid van het
gemengd regionaal bedrijventerrein Bleukenlaan en de spoorweg.

Artikel 6.2 Natuurbuffer langs het
spoor

Hier wordt geopteerd voor een natuurbuffer waar enkel werken,
handelingen, voorzieningen en inrichtingen zijn toegelaten die nodig
zijn door het behoud, de bescherming, het herstel en de ontwikkeling
van natuurwaarden of die nodig zijn van het beheersen van
overstromingen voor zover zij conform de principes van
natuurtechnische milieubouw worden uitgevoerd en passen binnen
een integraal waterbeheer. Ook de aanleg, het inrichten of uitrussen
van wegen in waterdoorlatende verharding voor recreatief of
natuureducatief fietsen of wandelen is toegelaten.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3,
7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.
Aanleg en beheer
De natuurbuffer kan niet gezien worden als een op zich staande
strook maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting van
het plangebied. Vermits de buffer reeds op het terrein aanwezig is
en dus niet meer dient aangelegd te worden, wordt er geen
tijdslimiet opgelegd. De aanleg en het beheer van de natuurbuffer
wordt echter wel onder de bevoegdheid van de terreinbeheerder of
de individuele bedrijven indien er geen beheerder is geplaatst.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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§1 Het gebied is een bouwvrije zone bestemd voor natuurbehoud en
landschapszorg in functie van het bufferen van de functies en activiteiten in
de aangrenzende gebieden.

Buffergebied aansluitend bij de
spoorweg van Turnhout naar Lier
en begrensd zoals aangeduid op
plan.

Binnen dit buffergebied zijn landschapszorg, natuurbehoud, bosbouw,
recreatief medegebruik en waterbeheersing nevengeschikte functies voor
zover ze de bufferfunctie van het gebied niet in het gedrang brengen.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het bufferen van de functies
en activiteiten in de aangrenzende gebieden;
2° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de
landschapszorg;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
5° het aanbrengen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
6° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de overstromingsgebieden voor zover de
technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
§2 De natuurbuffer maakt deel uit van het bedrijventerrein. Hij wordt
aangelegd en beheerd door de terreinbeheerder of de individuele bedrijven
indien er geen beheerder is van het gemengd regionaal bedrijventerrein
Bleukenlaan.
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Deelplan 07 - Kantoren N12 (Turnhout)

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Ruimtelijke concepten

A Relatie met afbakeningsproces en situering
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout een
aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten. De kantorenmarkt in het Turnhoutse is beperkt tot de
regionale sfeer. Daarom is het noodzakelijk de beperkte vraag op te vangen op goede bereikbare plaatsen, zowel met het
openbaar vervoer als het personenvervoer. Ideale plekken zijn daarbij de kruispunten aan de Ring met de openbaar
vervoersas N12/N18.
Eén van de concepten van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur duidt de ring van Turnhout als
activiteitenboulevard voor stedelijke voorzieningen. De ring biedt eveneens goede mogelijkheden voor de ontwikkeling
van kantoren. In het bijzonder locaties in de nabijheid van de kruising tussen de hoogwaardige openbaar vervoerslijn en
de ring komen in aanmerking voor de ontwikkeling van kantoren ten behoeve van commerciële dienstverlening.
Dergelijke bedrijven hebben immers nauwelijks een publieksfunctie, maar zijn wel afhankelijk van een goede
bereikbaarheid per auto. Een locatie aan de ring, waarbij enerzijds geprofiteerd kan worden van de goede ontsluiting per
auto en waar anderzijds ook het openbaar vervoer vertegenwoordigd is, vormt een goede locatie.

Markante poort op ring van Turnhout
Door middel van markante architectuur en het
toestaan van een relatief hoog gebouw wordt
het kruispunt van de N12 met de ring van
Turnhout als poort tot de cluster Turnhout /
Oud-Turnhout

Ontsluiting van het gebied via de N12 en/of via een ventweg
langs de R13

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 07.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 07.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 07.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 07.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 07.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

Geen

Geen

De ring van Turnhout wordt op termijn uitgebouwd
als een primaire weg categorie II. Rechtstreekse
erfaansluitingen dienen daar te worden vermeden.
Ontsluiting van het gebied via een ventweg langs de
R13 is mogelijk. Bij voorkeur wordt de N12 voor de
ontsluiting aangewend., ook voor wat betreft het
openbaar-vervoer.

E Maatregelen ter realisatie
Geen

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
De begrenzing van het deelplan wordt gevormd door de ligging op het kruispunt van twee wegen, met name de N12 en
de R13 (ring van Turnhout). Een aarden pad in het zuiden en het westen vormen de andere grenzen. Op het gebied
bevindt zich een recent gebouwd computer-servicecentrum.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Visie en doelstellingen
Op het kruispunt van de N12 en de ring van Turnhout wordt een gebied ontwikkeld voor kantoren en stedelijke diensten,
teneinde een aanbodbeleid voor kantoren te voeren en de rol van de ring van Turnhout als activiteitenboulevard te
versterken.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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7. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren en stedelijke diensten Turnhout-N12/Ring

Artikel 7.1 Specifiek regionaal
bedrijventerrein voor kantoren en
stedelijke diensten Turnhout-N12/Ring

Op het kruispunt van de N12 en de ring van Turnhout (R13) wordt een
gebied ontwikkeld voor kantoren, kantoorachtigen en stedelijke diensten of
voorzieningen. Kantoorachtigen zijn bedrijfsgebouwen die de uiterlijke
vorm hebben van kantoorgebouwen, maar ook door niet-dienstverlenende
bedrijven als bedrijfshuisvesting worden gekozen. Er kunnen met andere
woorden ook productiegerichte werkzaamheden voorkomen. De stedelijke
diensten of voorzieningen betreffen stedelijke dienstverlening, eventueel
met baliefunctie. In de kantoorgebouwen is eveneens huisvesting voor
bewakingspersoneel mogelijk. Met het oog op zuinig ruimtegebruik worden
verschillende inrichtingsprincipes vooropgesteld. Het bouwen in meerdere
lagen, het maximaal bezetten van het perceel is verplicht. Om de hoek te
accentueren kan een markant gebouw ontwikkeld worden dat hoog mag
zijn. Er kan maximaal 1 parkeerplaats per 35 m² bruto kantooroppervlakte
voorzien worden. Minimaal de helft van alle parkeerplaatsen wordt
voorzien ondergronds of in een meerlagig parkeergebouw. Er wordt
gestreefd naar een duurzaam materiaalgebruik en een beeldkwaliteit van
de gebouwen. Gebouwen en constructies moeten steeds een verzorgde
en aantrekkelijke architectuur krijgen. De bedrijfsgebouwen worden
dusdanig gebouwd dat ze aanpasbaar zijn in functie van hergebruik.
Publiciteit wordt beperkt en maximaal geïntegreerd in de globale
architectuur van de gebouwen.

§1 Dit gebied is bestemd voor kantoren, kantoorachtigen en/of
stedelijke diensten eventueel met baliefunctie. De niet milieu-hinderlijke
productie en verwerking van goederen is een mogelijke ondergeschikte
functie.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het bedrijfsgebouw zijn
toegelaten.

§2 Een rechtstreekse erftoegang op de R13 is niet toegelaten.
Ontsluiting via een ventweg langs de R13 is mogelijk.
§3 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
-

een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te
worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat
-

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Dienstverleningsgebied
aansluitend bij de Kempenlaan en
de Antwerpsesteenweg.

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het kantoorgebouw.
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Deelplan 08 – Kanaalzone Noord – strategisch woonproject

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Kaart 08.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen

A Relatie met afbakeningsproces en situering
In uitvoering van het aanbodbeleid voor bijkomende woningen in stedelijke gebieden, zoals geformuleerd in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, worden in het regionaalstedelijk gebied Turnhout mogelijkheden gecreëerd voor dit
bijkomende aanbod. In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het regionaalstedelijk gebied Turnhout
worden verschillende stedelijke woonomgevingen aangeduid. Het actieprogramma voorziet enerzijds de ontwikkeling van
grote delen van de woonuitbreidingsgebieden, anderzijds eveneens het reserveren van woonuitbreidingsgebieden voor
toekomstige ontwikkelingen.
In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout is in het deelgebied
Kanaalzone-Noord een strategisch woonproject aangeduid. Het overige deel van het woonuitbreidingsgebied (volgens het
gewestplan) wordt gereserveerd voor ontwikkeling na 2007. Het ziekenhuis en het klooster maken dus geen deel uit van
dit gebied.
De doelstelling om het gebied in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Turnhout op te nemen zijn:
•

het mogelijk maken van een strategisch woonproject nabij de kanaalkom ten noorden van het kanaal;

•

het reserveren van ruimte voor bijkomende woningen voor lange termijnontwikkeling;

•

ontwikkeling van het gebied als een samenhangend geheel.

De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voorziet verder een open ruimte vinger vanuit het Turnhouts
vennengebied, alsmede het onbebouwd laten van het zogenaamde Bels-lijntje (in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
als een niet te bebouwen tracé voor een spoorverbinding aangeduid). En op basis van de gewenste verkeers- en
vervoersstructuur voor het regionaalstedelijk gebied wordt de reservatie voor de mogelijke sluiting van de ring geschrapt.

NB. Deze kaarten zijn samengevoegd met die van deelgebied 13 - Natuurgebied De Wieltjes
Type

In het gebied

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Boones
Blijk
20/12/1974
Geen
Geen
Geen
Geen

BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermde dorpsgezicht
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

Grensstellend

en

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Gasthuishoeve, Boones
Blijk
en
Gasthuishoeve,
20/12/1974
Geen
Geen
Geen
117-08/06/1966,355-06/07/1987,45917/12/2001,105-27/11/1989, 18409/12/1968,194-19/05/1969,8522/06/1965,264-06/01/1975, 33814/07/1983,67-07/09/1964,8220/04/1965,54-16/12/1963,
199-30/06/1969,200-25/08/1969,26507/10/1974, 208-15/12/1969, 32407/12/1981,143-24/04/1967,16408/07/1968,96-29/11/1965, 24927/08/1973,224-03/02/1971,19502/06/1969

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

Bovendien zal dit gebied samen met een deel van het noordelijk ervan gelegen natuurgebied (met daarin het reservaat
Boones Blijk) op het bestaande gewestplan deel uitmaken van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (als deel van een
groter gebied dat functioneert als een ruimtelijk-functioneel samenhangend natuurgebied. In die zin wordt gesproken over
‘onderdelen van een grote eenheid natuur’. Alle grote eenheden natuur samen vormen het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) in de zin van het decreet op natuurbehoud. Deze herbestemming draagt bij tot het realiseren van voldoende
omvangrijke en samenhangende gebieden, het met elkaar verbinden van deze gebieden en het bufferen van deze gebieden
tegen externe invloeden. De oostelijk en westelijke gebieden aan de noordzijde van het gebied worden herbestemd in
relatie met de naastgelegen huidige bestemming, met name agrarisch gebied.

Het gebied is gelegen ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten en de binnenstad van Turnhout. Het omvat het huidige
woonuitbreidingsgebied, woongebied, de reservatiestrook voor de sluiting van de ring en een tweetal industriegebieden.

-

het noordelijk gelegen Vennengebied;

Naar aanleiding van een meer gedetailleerde inrichtingsstudie voor het gebied is tenslotte een bestaand KMO gebiedje
mee opgenomen. Dit terrein is op het ogenblik in gebruik door Lokamel NV.

-

de agrarische ruimten in het gebied met plaatselijke landschappelijke waarden (boerderijen, bomenrijen);

-

woonstraten en woonlinten;

-

de begrenzende lijninfrastructuren (kanaal, steenweg, voormalige spoorwegbedding);

-

grote functies in het gebied (ziekenhuis, klooster)

B Bestaande feitelijke en juridische toestand

Begrenzend zijn de reservatiestrook van de ring (volgens het gewestplan), de steenweg op Merksplas, het kanaal DesselSchoten en de oude spoorwegbedding van de spoorweg Turnhout-Tilburg.
Structuurbepalend voor het gebied zijn onder meer:

Kaart 08.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 08.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 08.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 08.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
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Voorstel afbakening regionaal stedelijk gebied Turnhout
BEDRIJVIGHEID
Solitaire regionale bedrijven (integreren in
woonomgeving)
Bestaande lokale bedrijvigheid (integreren in
woonomgeving)
W ONEN
Bestaande w oongebieden binnen regionaalstedelijk
gebied Turnhout
C

C

Inpassing strategische w oonproject:
A. Kanaalkom en omgeving
Strategische woonprojecten:
B. D iksmuidestraat
C. Melkhoek - Groeninge
D. Wouw erstraat (zone ten oosten van voormalige
spoortracé richting Tilburg)
Ruimte binnen het regionaalstedelijk gebied - in te vullen door de Stad Turnhout (wonen, groen, recreatie,...)
Bestaande w oongebieden buiten regionaalstedelijk
gebied Turnhout (= buitengebied)

Figuur 8.7
Mogelijke inrichting van het
gebied Kanaalzone-Noord

Gemeenschapsvoorziening
O N TSLUITIN G
Primaire weg type II: Ring N 12 (west) - N 119 (noord)
Steenwegen - deel Ring

Bron: Studiegroep Omgeving,
inrichtingsstudie in opdracht van
de StadTurnhout, juni 2002

Spoorweg Turnhout - H erentals met station in Turnhout
Te vrijw aren spoortracé met bestaande fietsroutes
(Bets Lijntje, Landlopersroute)
Fiets- en voetgangersverbinding: stadskern Turnhout nieuwe verbinding onder Kanaal (tunnel) - bestaande
wegenis (Veldekensw eg, Elzenstraat,...) - N ieuwe
Bossen (natuurlijk w aardevol vennengebied)
Mogelijke ontsluiting reservew oongebieden en Melkhoek vanaf Ring via bestaande w egenis (Kastelein H eizijde) en reservatiestrook Ring
G ROENELEMENTEN
Kanaal D essel - Schoten met (bestaande) fietsroutes
(Kempenroute) aan beide zijden. O ptimale verbinding
tussen bestaande fietsroutes en nieuwe route
Belangrijke beek
O pen gebied: agrarisch w aardevol open landschap
O pen gebied: landschappelijke waardevol gesloten
landschap (boccagelandschap)
Bos
Park (met kasteel is kasteelpark)
AN DERE
Uitbouw jachthaven

Figuur 8.6 - Ontwikkelingsvisie in voorstel van afbakening voor projectgebied Kanaalzone-Noord

zachte grens
meergorenvallei
Inhakend open landschap

Zachte grens Meergorenvallei

infiltrerend verkeer
Infiltrerend verkeer
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E Maatregelen ter realisatie
D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

De interne ordening van het gebied gebeurt: via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Visie en doelstellingen

Dit zijn instrumenten om de samenhang in de ontwikkeling te bewaken.

De visie op de ontwikkeling van het gebied, geformuleerd in het afbakeningsproces is de volgende:
-

de ontwikkeling van een strategisch woonproject aan de noordzijde van het kanaal, inspelend op het concept ‘wonen
aan het water’, zoals ontwikkeld aan de kanaalkom ten zuiden van het kanaal;

-

het behoud van woonmogelijkheden in het gebied voor de lange termijn;

-

in afwachting van de ontwikkeling van de woonmogelijkheden op lange termijn, is gebruik als randstedelijk
groengebied mogelijk;

-

het behoud van een open ruimte vinger in het gebied, alsmede mogelijkheden voor een recreatieve ader,
sportterreinen enz., verder programmatorisch door de stad in te vullen in functie van een samenhangende
ontwikkeling voor het gehele gebied;

-

het niet sluiten van de ring door het opheffen van de reservatie voor het niet aangelegde tracédeel.

-

in het noorden van het gebied wordt een 'logische begrenzing gezocht tussen het stedelijk gebied en het buitengebied.
Omwille van de directe relatie en verwevenheid wordt in dit uitvoeringsplan de nodige herbestemmingen (van het
huidige woonuitbreidingsgebied) doorgevoerd. De begrenzing van het stedelijk gebied valt grotendeels samen met de
beek Meerloop en de noordzijde van het ziekenhuiscomplex.

-

samenhangende agrarische en natuurgebieden behouden en versterken.

-

in dit verband wordt een aansluiting tot stand gebracht met het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Daarom wordt
tevens een overdruk Grote Eenheid Natuur, in de zin van het decreet op Natuurbehoud toegevoegd. In de grote
eenheden natuur is het beleid gericht op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud en de verdere ontwikkeling van
de huidige biologische waarde. De ruimtelijke ondersteuning houdt minimaal ruimtelijke randvoorwaarden in voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Dit betekent concreet het behoud en de
versterking van:
−

het niet-bebouwd karakter

−

het kenmerkend abiotisch milieu (reliëf, microreliëf en hydrografisch patroon)

−

het kenmerkend biotisch milieu

−

de kenmerkende ruimtelijke relaties tussen een waterloop en de omgevende vallei

Voor de gebieden van de natuurlijke structuur wordt overeenkomstig het decreet op Natuurbehoud een gebiedsgericht
beleid gevoerd rekening houdend met de specifieke biologische waarde, de toekomstmogelijkheden, de bestaande
gebruiksvormen en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. De doelstellingen daarbij zijn:
-

het verhogen van de interne samenhang van natuurwaarden door het tegengaan van versnippering

-

het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in de overgang stedelijk gebied en buitengebied

-

afstemmen van het ruimtelijk beleid op het milieubeleid op basis van het fysisch systeem

-

het bufferen van de natuurfunctie

Ruimtelijke vertaling
Ruimtelijk vertaald deze visie zich in de aanduiding van het gehele gebied waarvan een samenhangende ontwikkeling dient
te worden nagestreefd. De gebiedsaanduiding gebeurt via een perimeter waarin de geschetste ontwikkeling mogelijk is en
verder kan worden ingevuld door de stedelijke overheid.
De huidige inrichtingsschetsen (zie figuur 8.7), opgemaakt in opdracht van de stad, worden gefaciliteerd door de
aanduidingen en begrenzingen op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Het gebied is bestemd voor stedelijk wonen, openbare groene en
verharde ruimte en aan het wonen verwante activiteiten. Onder ’aan
het wonen verwante voorzieningen’ wordt verstaan: winkels voor
dagelijkse aankopen, horeca, kleine bedrijven, openbare en private
nutsvoorzieningen en diensten, parkeer- en openbaar
vervoervoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen onder meer voor verblijfsrecreatie; voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Volgende werken zijn
mogelijk: aanleg van een (stedelijk) parkgebied, sportinfrastructuur op
voorwaarde dat de inrichting gericht is op recreatief gebruik.

§1 Het gebied is bestemd als strategisch woonproject. Het gebied is
bestemd voor stedelijk wonen, openbare groene en verharde ruimte en
aan het wonen verwante voorzieningen. Onder aan het wonen verwante
voorzieningen worden verstaan: winkels voor dagelijkse aankopen, horeca,
kleine bedrijven, openbare en private nutsvoorzieningen en diensten,
parkeer- en openbaar vervoervoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen
en recreatieve voorzieningen;voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.

Op te heffen voorschriften

8. Kanaalzone noord

Artikel 8.1 Strategisch woonproject
Bruyne strijd

Er wordt gestreefd naar een kwalitatieve ontwikkeling en de
verenigbaarheid met de omgeving. Dit kan ondermeer bereikt worden
door gemengde projecten.
Met betrekking tot de dichtheden werken de gemeenten op basis van
de voorgestelde richtinggevende voorstellen een gedifferentieerd
beleid uit in de gemeentelijke woonprogrammatie van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
Op basis van de door de vier gemeenten vastgestelde
woonprogrammatie voor sociale huisvesting geeft iedere gemeente
per stedelijk woongebied aan welk deel in aanmerking komt voor
sociale woningbouw. In principe komt 15% van de stedelijke
woongebieden in aanmerking voor sociale huisvesting.
De realisatie van de woongebieden kan enkel indien gelijktijdig een
deel van de openbare ruimte wordt ingericht. Voor de ontwikkeling van
het gebied worden volgende criteria gesteld: zorgvuldig ruimtegebruik
en een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
gebouwen. Er wordt gestreefd naar een minimale gemiddelde bruto
dichtheid verplicht van 30 woningen / hectare.
Het gebied wordt zo ingericht en de gebouwen worden zo gebouwd
dat maximaal de principes van rationeel watergebruik worden
toegepast. Regen- en afvalwater worden gescheiden afgevoerd. Om
te snelle afvoer van regenwater ten gevolge van verharding tegen te
gaan kunnen bufferbekkens worden aangelegd. Regenwater moet
maximaal kunnen infiltreren in de bodem. Verhardingen moeten
waterdoorlatend zijn tenzij dit vanuit andere regelgeving niet is
toegestaan. Parkeeroppervlaktes op vaste grond moeten met een
waterdoorlatende verharding worden aangelegd. Ten aanzien van
overstromingsrisico dient de sectorale regelgeving terzake
toegepast.
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Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn eveneens vergunbaar:
1° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van de landbouwbedrijven. Naast
infrastructuur voor hoevetoerisme kunnen op het landbouwbedrijf
beperkte toeleverende of verwerkende activiteiten voorkomen op
voorwaarde dat de relatie met het landbouwbedrijf substantieel is
voor het voortbestaan van de toeleverende of verwerkende activiteit.
Toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten en
landbouwverwante activiteiten zonder substantiële relatie met een
landbouwbedrijf zijn niet toegelaten.

Woongebied aansluitend bij het
kanaal, de Veldekens en de
Steenweg op Merksplas en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Woonuitbreidingsgebied begrensd
zoals aangeduid op plan.
Buffergebied aansluitend bij de
Veldekensweg en het kanaal.
Het hele gebied voor
milieubelastende industrie
aansluitend bij het kanaal.

§2 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
gebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
- langs het kanaal Dessel-Schoten dienen de gebouwen zodanig te
worden geschikt dat zij de indruk van één architectonisch en
stedenbouwkundig geheel geven
-

- een minimale gemiddelde bruto dichtheid van 30 woningen/hectare
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico
worden beperkt.
§3 De gemeente kan in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
bijkomende voorwaarden uitwerken met betrekking tot de kwalitatieve
ontwikkeling van de gebieden, verweving van activiteiten en/of
differentiatie van woningtype of woningdichtheid
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Toelichting bij verordenend voorschrift
De landschappelijke kwaliteit van het gebied moet behouden blijven.
Reliëfwijzigingen zijn toegelaten mits een maximale aansluiting op het
reliëf van de beekvalleien gegarandeerd blijft. Er wordt gestreefd naar
een duurzaam materiaalgebruik en beeldkwaliteit van de gebouwen.
gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde en
aantrekkelijke architectuur. Langs het kanaal Dessel-Schoten dienen
de gebouwen zodanig te worden geschikt dat zij de indruk van één
architectonisch en stedenbouwkundig geheel geven.

Artikel 8.2 Reservegebied voor
strategisch project Heizijdse Velden

Het gebied wordt gereserveerd als gebied voor stedelijke
woonontwikkeling na 31.12.2007. Er mogen tot die datum geen
nieuwe woningen worden gebouwd. Instandhoudingswerken en
werken ten behoeve van het voortbestaan van de bestaande
voorzieningen en activiteiten zijn toegestaan.
Tot 31.12.2007 wordt ervoor geopteerd het gebied te laten
functioneren als randstedelijk groengebied

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

§4 Op het hele gebied is een recht van voorkoop zoals bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63 van dat decreet
wordt vastgesteld dat de gemeente begunstigd is met het voorkooprecht.

§1 Dit gebied is na 31.12.2007 bestemd als een strategisch woonproject
zoals bepaald in artikel 8.1.
§2 In dit gebied mogen tot 31.12.2007 geen nieuwe woningen worden
gebouwd. Instandhoudingswerken en werken ten behoeve van het
voortbestaan van de bestaande voorzieningen en activiteiten zijn
toegestaan.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn voor 31.12.2007 eveneens
vergunbaar:
1° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van de landbouwbedrijven. Naast
infrastructuur voor hoevetoerisme kunnen op het landbouwbedrijf
beperkte toeleverende of verwerkende activiteiten voorkomen op
voorwaarde dat de relatie met het landbouwbedrijf substantieel is voor
het voortbestaan van de toeleverende of verwerkende activiteit.
Toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten en
landbouwverwante activiteiten zonder substantiële relatie met een
landbouwbedrijf zijn niet toegelaten;

Woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij het kanaal, de
spoorweg van Turnhout naar
Tilburg, de Elzenstraat en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Gebied voor ambachtelijke
bedrijven en voor kleine en
middelgrote ondernemingen
aansluitend bij het kanaal, de
spoorweg van Turnhout naar
Tilburg en begrensd zoals
aangeduid op plan.

2° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor
de inrichting van een (gemeentelijk) park;
3° het vellen van hoogstammige bomen
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
5° de aanleg van sportinfrastructuur op voorwaarde dat de inrichting
gericht is op recreatief gebruik,
6° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
dagrecreatie, natuureducatie, recreatief medegebruik of
hobbylandbouw;
7° het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer.
8° Werken, handelingen, voorzieningen,inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
9° het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare
wegenis en nutsleidingen;
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§3 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen vermeld in §2, zijn vergunbaar:
1°

2°

3°

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde
volume of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de
woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is
(de woning wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen
aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd
als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen
van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd
als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen
van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde plaats
kan voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van
het gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats
wordt beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op
minstens drie kwart van de oppervlakte van het bestaande gebouw
wordt opgericht; voor woninggebouwen wordt de bestaande
woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen
die er fysisch één geheel mee vormen. Het volume van een
herbouwde woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande
volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw
wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) het gebouw
hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de
functie betreft, kan op voorwaarde dat het gebouw getroffen is door
een rooilijn of gevat is door een gemeentelijke verordening inzake de
voorbouwlijn en op voorwaarde dat de wijziging van de inplanting
zich beperkt tot de verplaatsing die tot gevolg heeft dat het gebouw
dezelfde voorbouwlijn krijgt als de dichtstbijzijnde gebouwen of tot de
verplaatsing conform de in de
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verordening bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een herbouwde
woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer
dan 1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar
indien het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door
een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de
woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2)
volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan
de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag
gebeurt. In geval van een woning wordt de herbouwde woning beperkt
tot 1.000 m³, indien het bestaande bouwvolume voor de vernieling of
beschadiging meer bedraagt dan 1.000 m³.
§4 Op het hele gebied is een recht van voorkoop zoals bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63 van dat decreet
wordt vastgesteld dat de gemeente begunstigd is met het voorkooprecht.

Het gebied is bestemd voor voorzieningen van openbaar nut en voor
dagrecreatieve infrastructuur op het schaalniveau van het stedelijk
gebied. Er wordt voor geopteerd om bestaande recreatieve
activiteiten en horeca te bevestigen in het gebied.
Horecavoorzieningen, inclusief kleinschalige infrastructuur voor
verblijfsrecreatie zijn toegelaten. Onder voorzieningen van openbaar
nut worden met name technische installaties en dergelijke bedoeld.
Nieuwe diensten en voorzieningen met baliefunctie of
publiekstrekkende voorzieningen / gebouwen die in het
stadscentrum horen zijn niet toegelaten. Het bestaande aanpalende
ziekenhuis kan eventueel wel in dit gebied uitbreiden.

Artikel 8.3 Gebied voor openbaar nut
en recreatie Koekoek

Het gebied wordt bestemd als natuurgebied, waarbij:
-

Artikel 8.4 Natuurgebied Boones Dijk

het gebied als hoofdfunctie natuur krijgt. Het aanbrengen van
infrastructuren voor het beheer van het gebied als natuurgebied
(veekerende rasters, het bouwen van schuilplaatsen voor dieren
die ingezet worden bij het beheer van het gebied,...) moet
mogelijk zijn.

-

alle werken, handelingen, functiewijzigingen, inrichtingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het
beschermen, het herstellen en het ontwikkelen van natuur- en
landschapswaarden mogelijk moet zijn;

-

kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk
maken (toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,
wegafsluitingen, …), natuureducatie (informatieborden,
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten, …) en recreatief
medegebruik (zitbanken, picknicktafels, vuilbakken, …) toegelaten
wordt voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het
gebied niet overschreden wordt;
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Het gebied is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen en voor dagrecreatieve infrastructuur op het
schaalniveau van het stedelijk gebied.
Werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen – zoals bedoeld in
artikel 99 §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening – die nodig of nuttig zijn voor het mogelijk
maken van gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
zijn toegelaten.
Verbouwingswerken aan en uitbreiding van het bestaande horecabedrijf
zijn toegelaten.
Nieuwe stedelijke voorzieningen met baliefunctie en nieuwe algemene
publiekstrekkende stedelijke diensten zijn niet toegelaten.
§1 Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg. Het
gebied heeft als hoofdfunctie natuur.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1°
2°
3°
4°

alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en
de landschapszorg;
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het natuurgebied voor het publiek;
het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief
verkeer.;

Woonuitbreidingsgebied,
landschappelijk waardevol
agrarisch gebied en
reservatiegebied aansluitend bij de
Steenweg op Merksplas en
begrensd zoals aangeduid op plan.

Woonuitbreidingsgebied en
reservatiestrook tussen de
Elzenstraat en Heizijde en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Natuurgebied aansluitend bij de
Elzenstraat, Heizijde en
Dennenstraat en begrenst zoals
aangeduid op plan.
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-

de aanleg van onverharde of verharde wegen of paden voor niet gemotoriseerd
recreatief verkeer (wandelen, fietsen, paardrijden, ...) mogelijk is, voor zover de
ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt.
Verharde wegen of paden moeten zoveel mogelijk aangelegd worden in een
waterdoorlatende verharding.

-

het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande openbare wegenis en
bestaande leidingen mogelijk is, voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht
van het gebied niet overschreden wordt;

-

landbouw, bosbouw, landschapsontwikkeling, natuureducatie, recreatief
medegebruik, wonen en waterbeheersing ondergeschikte functies zijn voor zover
de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt en
de hoofdfunctie natuur niet in het gedrang wordt gebracht;

-

werken en handelingen in functie van het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden
mogelijk zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet
overschreden wordt en de hoofdfunctie natuur niet in het gedrang wordt
gebracht;

-

het overwegend onbebouwd karakter van gebied behouden blijft. Het
bestendigen of beperkt uitbreiden van de bestaande vergunde woningen
hypothekeert het functioneren van het natuurgebied niet. De bestaande vergunde
woningen kunnen behouden blijven of uitgebreid worden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³. Herbouw kan enkel indien de woning vernield werd
buiten de wil van de eigenaar en wordt indien de woning meer dan 1000 m³ was,
beperkt tot 1000 m³. Nieuwe woningen zouden een bijkomende versnippering
van het natuurgebied veroorzaken en zijn niet toegelaten.
In voorkomend geval is een vastgesteld natuurrichtplan – zoals bedoeld door het
decreet Natuurbehoud – bepalend voor de inrichting en het beheer van het gebied.
Een goedgekeurd beheersplan in uitvoering van de wetgeving inzake natuur, bos,
landschappen of waterbeheer beschrijft de uitvoeringsmodaliteiten. Het
natuurrichtplan en de beheersplannen – voor zover ze in overeenstemming zijn met
het natuurrichtplan – worden als een afwegingselement gehanteerd bij de
beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken,
handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
Voor werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en functiewijzigingen die
nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement
gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2, 10° van het
decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3, 7° van het
decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften
5°

Op te heffen voorschriften

het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare wegenis en
nutsleidingen. Bestaande openbare wegenis en nutsleidingen kunnen
verplaatst worden voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van
het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het
natuurlijk milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

§2 Binnen dit natuurgebied zijn landbouw, bosbouw, natuureducatie,
recreatief medegebruik, waterbeheersing en wonen ondergeschikte
functies voor zover de hoofdfunctie natuur niet in het gedrang wordt
gebracht.
Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen
functiewijzigingen vermeld in §1, zijn vergunbaar:

en

1°

Werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden;
2° Het oprichten van schuilplaatsen voor dieren;
3° Het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een onroerend
bebouwd goed in functie van natuureducatie;
4° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde
volume of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de
woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is
(de woning wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen
aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan – met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen – slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouw binnen hetzelfde bouwvolume is enkel vergunbaar indien
de woning geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door een
plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de woning
(1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2) volgens
het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan de
vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag
gebeurt. Indien het voor de vernieling of beschadiging bestaande
bouwvolume meer bedraagt dan 1.000 m³, wordt de herbouwde
woning beperkt tot 1.000 m³.
§3 De in §1 en §2 genoemde werken, handelingen, voorzieningen,
inrichtingen en wijzigingen zijn slechts toegelaten voor zover de uitvoering
ervan geen betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke
kenmerken van het gebied of van de als speciale beschermingszone te
beschouwen gebieden zoals bedoeld in het decreet Natuurbehoud.
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(in overdruk)

Artikel 8.5 Grote Eenheid Natuur

Dit gebied krijgt een overdruk “Grote Eenheid Natuur”. Dit gebied
wordt van rechtswege beschouwd als een Grote Eenheid Natuur in
de zin van het decreet Natuurbehoud. Alle bepalingen van het
decreet Natuurbehoud betreffende het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) zijn van toepassing in dit gebied. Deze overdruk komt in dit
ruimtelijk uitvoeringsplan voor in combinatie met de bestemming
natuurgebied

Het gebied wordt bestemd als structuurbepalend (gelegen buiten het
stedelijk gebied) agrarisch gebied, waarbij:
-

Artikel 8.6 agrarisch gebied Heizijde

-

het gebied als hoofdfunctie landbouw krijgt. Enkel
grondgebonden landbouwactiviteiten zijn toegelaten, rekening
houdend met de aanwezige landschapswaarden. Kleine
landschapselementen en de aanwezige beek moeten
gevrijwaard worden.
bouwen, verbouwen of uitbreiden van landbouwbedrijfszetels in
functie van de landbouwbedrijfsvoering toegelaten is. Ook
verblijfsgelegenheid, ruimte voor kleinschalige verwerking en/of
verkoop kan toegelaten worden mits deze een integrerend deel
uitmaken van het leefbaar grondgebonden landbouwbedrijf.

-

toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten en
toeristisch-recreatieve activiteiten (kinderboerderijen, maneges
…) niet toegelaten worden;

-

recreatief medegebruik, natuur- en landschapsontwikkeling
ondergeschikte functies zijn;

-

het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en bestaande leidingen toegelaten wordt;

-

de aanleg van paden in functie van recreatief medegebruik,
zoveel mogelijk in waterdoorlatend materiaal, is toegestaan

Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3,
7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Dit gebied maakt deel uit van de grote eenheid natuur en is een onderdeel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk, in de zin van het decreet
Natuurbehoud.

Op te heffen voorschriften

Geen.

Alle verordenende stedenbouwkundige voorschriften van de
onderliggende bestemmingen zijn onverminderd van kracht.
Alle werken en handelingen gericht op de duurzame instandhouding van
de ecotopen en de verdere ontwikkeling van de biologische waarde in
functie van het realiseren van een ruimtelijk-ecologisch samenhangend
netwerk zijn toegelaten.
§1 Het gebied is bestemd voor de grondgebonden beroepslandbouw.
Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik zijn
ondergeschikte functies.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van de bestaande landbouwbedrijven.
Een landbouwbedrijfszetel mag enkel de noodzakelijke
bedrijfsgebouwen en de woning van de exploitanten bevatten,
evenals verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar
bedrijf uitmaken.
Nieuwe landbouwbedrijfszetels, gebouwen voor niet aan de grond
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor
intensieve veeteelt, toeleverende, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten en landbouwverwante activiteiten zijn niet toegelaten.

Woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij Heizijde en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied aansluitend bij
Heizijde, de Dennenstraat en de
Steenweg op Merksplas en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Reservatiestrook tussen Heizijde
en de Steenweg op Merksplas.
Woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij de spoorweg van
Turnhout naar Tilburg en Heizijde.
Agrarisch gebied en
reservatiestrook aansluitend bij de
spoorweg van Turnhout naar
Tilburg.

2° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en
de landschapszorg, voor zover ze de landbouwbedrijfsvoering niet in
het gedrang brengen;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
5° het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden voor
recreatief verkeer;
6° het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare wegenis en
nutsleidingen;
7° Het oprichten van schuilplaatsen voor dieren.
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§2 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen vermeld in §1, zijn vergunbaar:
1° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume
of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de woning op
het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning
wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
2° Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
3° Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde plaats kan
voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van het
gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt
beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens
drie kwart van de oppervlakte van het bestaande gebouw wordt
opgericht; voor woninggebouwen wordt de bestaande
woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen die
er fysisch één geheel mee vormen. Het volume van een herbouwde
woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer
dan 1000 m³ bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft,
kan op voorwaarde dat het gebouw getroffen is door een rooilijn of
gevat is door een gemeentelijke verordening inzake de voorbouwlijn en
op voorwaarde dat de wijziging van de inplanting zich beperkt tot de
verplaatsing die tot gevolg heeft dat het gebouw dezelfde voorbouwlijn
krijgt als de dichtstbijzijnde gebouwen of tot de verplaatsing conform
de in de verordening bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een
herbouwde woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande
volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
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Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar
indien het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door
een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de
woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2)
volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan
de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag
gebeurt. In geval van een woning wordt de herbouwde woning beperkt
tot 1.000 m³, indien het bestaande bouwvolume voor de vernieling of
beschadiging meer bedraagt dan 1.000 m³.
§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken
waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in §1 en §2
verder differentieert.

Inrichtingsstudie
(in overdruk)

Artikel 8.7 Gemeenschappelijke
aspecten voor de gebieden genoemd
in artikel 8.1 tot en met 8.6

Voor het plangebied binnen de perimeter wordt bij elke aanvraag tot
verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een
inrichtingsstudie gevoegd. Deze inrichtingsstudie is een informatief
document voor de overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor
de ordening van het gebied binnen de perimeter. Tevens kan een
fasering worden voorzien.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op welke
manier
voldaan
wordt
aan
de
bepalingen
van
elk
bestemmingsgebied. Latere vergunningsaanvragen binnen hetzelfde
gebied kunnen vergezeld gaan van een inrichtingsstudie, dat afwijkt
van het vroeger ingediende studie, maar waarin alleszins rekening
wordt gehouden met de reeds gerealiseerde elementen binnen het
gebied.

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de artikelen
8.1 tot en met 8.6, moeten aanvragen tot verkavelingsvergunningen en
stedenbouwkundige vergunningen vergezeld zijn van een samenhangende
inrichtingsstudie.
De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het
strategisch woonproject en tot 31.12.2007 van het woonreservegebied,
inclusief het gebied voor openbaar nut (artikel 8.3), het natuurgebied
Boones Dijk (artikel 8.4) en het agrarisch gebied (artikel 8.6). In de
inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier de ordening van het
gebied Kanaalzone-Noord voldoet aan de bepalingen in artikelen 8.1 tot en
met 8.6. De studie kan zich ook uitspreken over de fasering in de
ontwikkeling van het gebied.

Geen.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
en wordt aldusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze
aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften van 8.1 tot en met 8.6. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van
een inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet
alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige
vergunning wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied bevoegde
gewestelijk planologisch ambtenaar.
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Deelgebied 09 - Groep stedelijke woongebieden
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-

Vrijwaring van ongewenste ontwikkelingen, zodat na 2007 deze gebieden als een stedelijk woongebied kunnen
worden ontwikkeld. Dit op voorwaarde dat het Vlaams gewest of de vier gemeenten een evaluatie doen van het
gevoerde woonbeleid (waaronder een confrontatie van behoefte en aanbod) én (bij voorkeur in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan) een gebiedsgerichte visie uitwerken waarbij wordt aangegeven hoe de verdere
ontwikkeling de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied en de omgeving op een kwalitatieve wijze zal
versterken.

-

Op moment van verdere invulling gelden dezelfde inhoudelijke doelstellingen als voor de stedelijke woongebieden.

A Relatie met afbakeningsproces en situering
In uitvoering van het aanbodbeleid voor bijkomende woningen in stedelijke gebieden, zoals geformuleerd in het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, worden in het regionaalstedelijk gebied Turnhout mogelijkheden gecreëerd voor
dit bijkomende aanbod. In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het regionaalstedelijk gebied
Turnhout worden verschillende stedelijke woonomgevingen aangeduid. Het actieprogramma voorziet de ontwikkeling
van grote delen van de woonuitbreidingsgebieden in deze stedelijke woonomgevingen. Hierbij werden volgende
beleidskeuzes gedaan:
‘Het scheppen van gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van een voldoende aantal en voldoende
gedifferentieerd woningbestand op gewenste locaties’ is opgenomen als beleidskeuze. Deze paragraaf vormt de
praktische uitwerking van deze beleidskeuze op basis van de ruimtelijke concepten. De concepten die het meeste
impact hebben op het wonen zijn:

-

Het wonen wordt geconcentreerd in de cluster Turnhout/Oud-Turnhout en de cluster Beerse/Vosselaar. Dit betekent dat
de woningen bij voorkeur in of direct aansluitend op de bebouwde kernen gerealiseerd dienen te worden.
Het is daarbij echter wel belangrijk dat iedere kern herkenbaar blijft. Een verdere verdichting richting de
centra van de kernen is dan ook aangewezen.

-

De binnenstad van Turnhout functioneert als commercieel en cultureel hart van het regionaal stedelijk gebied. Dit
betekent dat binnen Turnhout het meest hoogwaardige woonmilieu wordt aangetroffen.

-

Het kanaal Dessel-Schoten krijgt een multifunctioneel karakter krijgt. Met betrekking tot huisvesting betekent dit
dat er aan het kanaal een specifiek woonmilieu ‘wonen aan het water’ kan worden ontwikkeld.

-

Steenwegen als ruggengraat van het stedelijk gebied. Dit betekent dat er langs de steenwegen in het algemeen
goede mogelijkheden bestaan tot verdichting. Bovendien zijn de steenwegen het best voorzien van
openbaar vervoer.

In principe worden alle woonuitbreidingsgebieden die verder als stedelijk woongebied worden ontwikkeld (zie ook
hoofdstuk 2 paragraaf D), vrijgegeven om via vergunningsverlening te ontwikkelen. In aanvulling met het
afbakeningsproces is naar aanleiding van meer recente ontwikkelingen, met name het vrijkomen van de
gebouwencomplexen Anco, beslist om ook dit gebied verder te ontwikkelen als stedelijk woongebied. Deze optie sluit
ook aan op voornoemde concepten.
De algemene doelstellingen om elk gebied in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Turnhout op te nemen zijn de volgende:
−

een stedelijke woonontwikkeling van de gebieden zonder bijkomend planningsinitiatief van de stad of gemeente
mogelijk maken

−

planningsinitiatieven van de stad of gemeente voor een gedifferentieerde invulling van de stedelijke
woonomgeving niet verhinderen.

−

het ontwikkelen van projecten met meerwaarde voor de omgeving stimuleren

−

versterking van het bestaande stedelijk woonweefsel

De betrokken gemeenten kunnen opteren om de invulling op voorhand te bepalen (bijvoorbeeld opstellen van fasering
en de wijze waarop, dichtheid, etc). Dit is een thema dat tevens aan bod moet komen in het gemeentelijk
structuurplanningsproces. De relatie met voornoemde concepten en de hypothese gewenste ruimtelijke structuur voor
het regionaalstedelijk gebied dient evenwel te worden gelegd. Voor deze gebieden is geen woningbehoeftenstudie
meer noodzakelijk om ze aan te snijden. Ook kunnen gemeenten besluiten het beschikbaar komen van kavels langs een
uitgeruste weg te stimuleren. Dit laatste betekent dan weer dat elders gebieden niet hoeven te worden aangesneden om
de taakstelling te halen. Natuurlijk is het uiteindelijk wel van belang dat de taakstelling ook daadwerkelijk wordt
gerealiseerd.
Andere (delen van) woonuitbreidingsgebieden zijn in het afbakeningsproces vernoemd als woonreservegebieden.
Deze gebieden komen niet in aanmerking voor invulling voor 2007. De huidige bestemming wordt evenwel gewijzigd,
met de volgende doelstellingen:
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B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 09 A-J.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 09 A-J.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 09 A-J.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 09 A-J.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 09 A-J.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen

Hieronder wordt voor elk van de gebieden binnen de groep 'stedelijkwoongebieden' een tabel opgenomen
met een overzicht van de bestaande juridische toestand.
09.A.Stedelijk woongebied en reservegebied Beekakkers
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

227-01/06/1982,324-25/02/1997,11108/07/1974,277-06/09/1988, 26411/10/1995,152-29/09/1975,14920/01/1975,287-17/04/1990, 9212/02/1969,165-06/12/1977

Geen

09.B.Stedelijk woongebied en reservegebied Kanaal-Oost
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

Geen
202-25/03/1980,73-12/12/2001,30106/02/1992,300-25/02/1992, 25323/08/2000,342-05/09/2000,27816/03/1989,85-08/08/1968, 10230/05/1969,157-01/11/1976,28306/02/1992,141-10/09/1973

Geen
16-20/05/1963,328-22/04/1997,
339-14/12/1999,117-14/12/1999,9324/01/1977

BPA
Verkavelingsvergunning

09.C.Stedelijk woongebied en reservegebied Osseven
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

8-17/03/1986,310-30/08/1994,26927/09/1988,265-08/08/1994, 13707/06/1973,169-13/05/1976,10013/10/1999,233-12/03/1990, 194-

Geen
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27/12/1979,126-01/09/1972

09.H.Stedelijk woongebied en reservegebied Oostbrooseinde

09.D.Stedelijk woongebied en reservegebied Ketssche Velden
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

BPA

KB 30/09/1977
Groot Akkerveld, Vosselaar, 01/12/1967

KB 30/09/1977
Groot Akkerveld, Vosselaar,
01/12/1967Kerkstraat en omgeving, Vosselaar,
09/02/1967
Geen

Verkavelingsvergunning

33-03/05/1965,105-24/06/1976,3517/06/1965,251-25/06/1991,
24/09/1963,97-05/12/1969,19318/10/1984,94-11/12/1969,
22/04/1964,119-26/03/1971,9521/11/1969,201-09/09/1982,
268-15/05/1995,231-04/09/1986,21008/04/1982,59-15/09/1967,
14/12/1984,205-10/06/1981,20713/08/1981,271-23/10/1999,
08/04/1982,270-09/10/1995,25918/11/1992,219-30/08/1983,
53-05/10/1967,215-07/10/1982,24524/07/1989

16-

Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

Geen
319-19/09/1989

Geen
100-22/11/1966, 146-08/07/1969

BPA
Verkavelingsvergunning

09.I.Stedelijk woongebied en reservegebied Darisdonk
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

26-

188180-

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

168-23/09/1986,323-05/07/1989,34912/07/1994

Geen

09.J.Stedelijk woongebied en reservegebied Guldensporen (Turnhout)

09.E.Stedelijk woongebied en reservegebied Schuurhoven

Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

Type

In het gebied

Grensstellend
BPA

Geen

Geen

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

Verkavelingsvergunning

Geen

Geen

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

NR4 OOSTHOVEN, 1965/10/23

Vogelrichtlijnbgebieden

Geen

3.8 Arendonk, Merksplas,
Turnhout,
Ravels en Turnhout

NB Enkel in deelplan 09.E.Stedelijk woongebied en reservegebied Schuurhoven is er sprake van de nabijheid
van een vogelrichtlijngebied. Gelet op het feit dat in dit uitvoeringsplan het reeds bebouwde karakter van dit
woonuitbreidingsgebied wordt bevestigd werd geoordeeld dat er geen sprake is van een significatie impact.

Verkavelingsvergunning

Geen

Geen

09.F.Stedelijk woongebied en reservegebied De Bossen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

Geen

Geen

09.G.Stedelijk woongebied en reservegebied Schorvoort
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

Geen
254-15/06/1973,354-30/11/1987,38829/04/1993,
187-15/03/1993,389-05/07/1993,13212/07/1977

Geen
132-12/07/1977

BPA
Verkavelingsvergunning
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Oud-

In geen enkel van de overige deelplannen binnen de groep stedelijke woongebieden is er de overlapping of
nabijheid van een vogelrichtlijngebied of een habitatrichtlijngebied.
Ook beschermde monumenten, beschermde landschappen of beschermde dorpsgezichten komen bij geen
van de deelplannen voor.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van de gebieden
De begrenzing van de stedelijke woongebieden gebeurt net als voor alle deelgebieden in principe op basis van
kadastrale perceelsgrenzen. Dit is met andere woorden een andere ondergrond dan het gewestplan, wat in de in de
meeste gevallen ertoe heeft geleid dat de het woonuitbreidingsgebied samen met het omliggend woongebied tot aan
een straat wordt opgenomen in het stedelijk woongebied. Ook reeds bebouwde delen van woon- en
woonuitbreidingsgebied worden opgenomen. De begrenzing van de woonreservegebieden volgt dezelfde logica,
evenwel wordt bebouwing langs een uitgeruste straat niet mee opgenomen, de grens volgt in deze gevallen de
perceelsgrens aan de achterzijde van de bebouwing. De groep 'woongebieden' bestaat uit de volgende gebieden:
09.A - Beekakkers (Beerse). Het stedelijk woongebied wordt begrensd door de Beekakkerstraat, waar ook de bestaande
bebouwing aan de Noordzijde mee is opgenomen, de Boudewijnstraat en de Houtseweg, waar het reeds bebouwde
deel tot aan het kanaal tevens wordt afgebakend Het woonreservegebied bestaat uit het nog onbebouwde gebied Ven
Akkers en de gebieden rond de weg Busselen. In het Noorden wordt dit gebied begrensd door het Kanaal DesselSchoten, in het Oosten door het Cultureel Centrum van Beerse.
09.B - Beerse Kanaal-Oost. Het stedelijk woongebied bestaat uit een gebied dat wordt begrensd door de
Kattepoelstraat, Tulpenstraat en de Leemstraat in het zuiden, en de bestaande bebouwing rond Veerpontstraat en de
Huffelenstraat in het Noorden. Het woonreservegebied sluit in het Noorden hierop aan en bestaat uit het
binnengebied achter de bebouwing, en wordt in het Noorden begrensd door het Kanaal Dessel-Schoten.
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09.C - Osseven (Vosselaar). Dit stedelijk woongebied wordt begrensd door de Beersebaan, de Ossevenstraat en de
Stenenbrug.
09.D – Kleine Ketsche velden – de Hoeven (Vosselaar). Dit grote woonuitbreidingsgebied wordt wat het deel stedelijk
woongebied betreft begrensd door het Oudstrijderslaan, Diepvenneke, Rijdtstraat, Kruisstraat, Koolhof, Molenpad,
Roggestraat en De Hoeven. Het sportcentrum in het gebied wordt mee opgenomen. Een klein gebied met vier
bestaande bebouwde percelen aan De Hoeven wordt tevens als stedelijk woongebied afgebakend. Een kleiner gebied
in het oosten zal woonreservegebied blijven. Dit gebied wordt begrensd door De Canadalaan en De Hoeven.
09.E - Schuurhoven (Oud-Turnhout). Dit stedelijk woongebied wordt begrensd door de volgende straten:
Schuurhoven, Wezelakkers en Heerestraat.
09.F - De Bossen (Turnhout). Dit stedelijk woongebied wordt begrensd door de Sinteldreef, Steenweg op Tielen, delen
van de Jef Buyckxstraat en De Bossen.
09.G - Schorvoort (Turnhout). Dit stedelijk woongebied wordt begrensd door de Oude Dijk, Schorvoortberg,
Bergbeemden en de Aa. Het gebied is voor een deel gevoelig aan overstromingen.
09.H - Oostbrooseinde (Oud-Turnhout). Dit gebied bestaat uit twee delen. Het grotendeels bebouwde gedeelte in het
zuiden (stedelijk woongebied) dat wordt begrensd door de Steenweg op Mol, Zweepstraat, Oude Arendonkse Baan en
het Het Looverloopke (grnezend aan een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (o.a. waterzuivering); én een
onbebouwd gebied in het noorden (woonreservegebied). Dit gebied wordt begrensd door de Kraaienbosstraat, de
begraafplaats / Oude Arendonkse Baan en de achterzijde van de bebouwing aan Brooseinde.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Als uitgangspunt is genomen dat de woonbehoefte opgevangen dient te worden in of aan de bestaande
nederzettingsstructuur. Daarmee moet de bestaande ruimtelijke structuur worden versterkt en dient worden
voorkomen dat er zeer grote nieuwe wijken ontstaan, los van de bestaande ruimtelijke context.
De stedelijke woongebieden in de beide clusters van het regionaalstedelijk gebied Turnhout moeten evolueren naar
complementaire gebieden met hoge woonkwaliteit, een veelheid aan verweven functies en een hoge dynamiek. Bij de
ontwikkeling van de stedelijke woongebieden kunnen de betrekken gemeenten volgende aandachtspunten hanteren.
−

De kwalitatieve ontwikkeling van de stedelijke woonomgeving staat voorop. Dit betekent dat er specifieke
aandacht kan gaan naar de aanleg van het openbaar domein, naar fiets- en voetgangersverbindingen met de directe
omgeving, naar het oplossen van de parkeerproblematiek, naar kwalitatieve en toegankelijke open ruimte,…

−

Met betrekking tot het openbaar domein wordt erover gewaakt dat een kwalitatieve inrichting wordt bekomen en
aan alle groenbehoeften, dit zijn deze op buurt-, wijk- en stads(deel)-niveau (oppervlakte, afstand en
bereikbaarheid) wordt voldaan. Aan die behoeften wordt voldaan ofwel door de aanleg van groene ruimten in het
afgebakend gebied zelf of door de aanwezigheid en/of ontwikkeling van groene ruimten in de onmiddellijke
omgeving.

−

Een verweving van activiteiten op niveau van de stedelijke woonomgeving is noodzakelijk.

−

Een streven naar minimale woningdichtheden en een differentiatie van woningen naar grootte en aantal
vertrekken, schakeling (open, gesloten, halfopen, gestapeld, patio,…) en perceelsgrootte is gewenst. In het
stedelijk gebied als geheel wordt een globale dichtheid van 25 woongelegenheden per hectare nagestreefd. Bij de
totstandkoming van het voorstel van afbakening is voor de afweging van de verschillende gebieden een voorstel
voor verdere differentiatie geformuleerd. Deze werd getoetst aan de ruimtelijke concepten voor het stedelijk
gebied en zullen door de vier gemeenten als richtinggevend worden gehanteerd bij de verdere uitwerking van de
woonprogrammatie.

−

In de stedelijke woongebieden dient een gemengde invulling te worden bekomen, zowel naar woningtypen als naar
doelgroepen, zoals alleenwonenenden, gezinnen zonder kinderen, ouderen of gezinnen met kinderen. In het
voorstel voor de gewentse nederzettingsstructuur werden hieromtrent enkele voorstellen geformuleerd.

−

Op basis van de door de vier gemeenten vastgestelde woonprogrammatie voor sociale huisvesting geeft iedere
gemeente per stedelijk woongebied aan welk deel in aanmerking komt voor sociale woningbouw. In principe komt
15% van de stedelijke woongebieden in aanmerking voor sociale huisvesting.

−

Wanneer er in een gebied een beekvallei aanwezig is wordt er bijzondere aandacht besteed aan een mogelijke
groene verbinding gedragen door de beekvallei, aan het principe van behoud van het waterbergend vermogen van
de beekvallei en de gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater. Dit is met name het geval in het gebied
Schorvoort (09.G). Voor dit gebied is ter vrijwaring van de Aa-beek een overdruk.

09.I - Darisdonk (Oud-Turnhout). Het bebouwde deel van dit gebied (stedelijk woongebied) wordt begrensd door de
Neerstraat, Hendrik Van Zellestraat, Jan De Beerstraat, Augustijnenstraat. Het niet bebouwde deel van het
woonuitbreidingsgebied wordt begrensd door de achterzijde van de bebouwing aan de Jan De Beerstraat.
09.J - Guldensporen (Turnhout). Dit gebied wordt overheerst door de soms hoge gebouwencomplexen van het bedrijf
Anco. Er is tevens een deel woonbebouwing en een electriciteitscabine van Electrabel. Het gebied wordt begrensd
door het kanaal Dessel-Schoten (waar ook een losinstallatie aanwezig is), de Guldensporenlei en de Tichelarijstraat.

Grenslijn.regionaalstedelijk gebied
Stedelijk woongebied
Strategisch woonproject
Reservegebied voor stedelijk wonen

08 - Kanaalzone-Noord
09.E - Schuurhoven

09.A - Beekakkers
09.J - Guldensporen

09.B - Kanaal-Oost

09.G - Schorvoort
09.C - Osseven

09.H Oostbroosei

09.D - Kleine Ketsche Velden
De Hoeven
09.I - Darisdonk
09.F - De Bossen

De concrete keuzes voor de verschillende woonuitbreidingsgebieden in het regionaalstedelijk gebied Turnhout leiden
tot een drietal mogelijkheden:
-

ontwikkeling van woonuitbreidingsgebieden;

-

schrapping van woonuitbreidingsgebieden;

-

in reserve houden van woonuitbreidingsgebieden.

De motivering voor deze keuzes zijn opgenomen in het algemene deel 3 van deze toelichtingsnota. In dit deelplan 9
werden een aantal te ontwikkelen, en een aantal in reserve te houden gebieden opgenomen.

E Maatregelen ter realisatie
Figuur 09.6 - Situering van de deelplannen in de 'groep Wonen'

Op gewestelijk en provinciaal niveau zijn geen verdere maatregelen voorzien. De gemeenten werken het woonbeleid
verder uit in een gemeentelijke woonprogrammatie in de respectievelijke gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
Met betrekking tot de sociale huisvesting leggen de vier gemeenten van het regionaalstedelijk gebied een programmatie
vast door middel van een convenant.
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Bij grotere projecten (vanaf 2 ha en/of 50 woongelegenheden) voorziet de vergunningaanvrager in een
toelichtingsnota met inrichtingsvoorstel die voor een ruimer gebied dan het eigen projectgebied de ontwikkeling
uittekent en de relatie legt met de gemeentelijke ruimtelijke visie voor het hele gebied. Het principe hierbij is dat
kwaliteit in het project geïntegreerd wordt (dus niet het nieuwe groenperk, plein of park net buiten het eigen project).
Deze nota kan immers niet opgelegd worden aan ontwikkelaars van belendende gebieden.
De gemeente kan deze schetsen toetsen aan haar eigen inrichtingsschetsen en erover met de aanvrager in discussie
treden. Bij de vergunningverlening in het kader van het decreet houdende de ruimtelijke ordening van 18.05.99 kan in
het tweede deel van het verslag van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar ingegaan worden op de
verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening. Het tweede deel van het verslag kan worden
overgenomen in de motivering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

9. Groep stedelijke woongebieden

Artikel 9.1 Stedelijk woongebied

Het gebied is bestemd voor stedelijk wonen, openbare groene
en verharde ruimten en aan het wonen verwante activiteiten.
Onder ’aan het wonen verwante voorzieningen’ wordt verstaan:
winkels voor dagelijkse aankopen, horeca, kleine bedrijven,
openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, parkeeren openbaar vervoervoorzieningen, sociaal-culturele
inrichtingen en recreatieve voorzieningen; voor zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. In het
deelgebied Guldensporen zijn eveneens kantoren mogelijk. Er
wordt gestreefd naar een kwalitatieve ontwikkeling en de
verenigbaarheid met de omgeving. Dit kan gerealiseerd worden
door middel van gemengde projecten. Met betrekking tot
dichtheden werken de gemeenten op basis van de voorgestelde
richtinggevende voorstellen een gedifferentieerd beleid uit in de
gemeentelijke woonprogrammatie van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Op basis van de door de vier
gemeenten vastgestelde woonprogrammatie voor sociale
huisvesting geeft iedere gemeente per stedelijk woongebied
aan welk deel in aanmerking komt voor sociale woningbouw. In
principe komt 15% van de stedelijke woongebieden in
aanmerking voor sociale huisvesting.
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast. Via een bijkomende advisering
wordt bij de vergunningsbeoordeling nagaan of de aanvraag
voldoet aan de principes van integraal waterbeheer
(bijvoorbeeld gebruik waterdoorlatende verhardingen en
private en/of collectieve voorzieningen voor waterhergebruik,
gescheiden systeem van afvoer van hemelwater en afvalwater
enz.). De adviesvraag wordt behandeld volgens de vigerende
bepalingen van de wetgeving ruimtelijke ordening over
gelijkaardige niet bindende adviesvragen (artikel 111§4 van
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen).

Artikel 9.2 Reservegebied voor
stedelijk wonen

Deze gebieden worden gereserveerd als stedelijk woongebied.
Het gebied kan ontwikkeld worden als stedelijk woongebied
indien voldaan wordt aan volgende voorwaarde: de inrichting
van het gebied wordt nader uitgewerkt in een inrichtingsstudie
toegevoegd bij elke aanvraag tot verkavelingsvergunning of
stedenbouwkundige vergunning. Deze inrichtingsstudie is een
informatief document voor de overheid met het oog op het
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§1 Het gebied is bestemd voor stedelijk wonen, openbare groene
en verharde ruimten en aan het wonen verwante voorzieningen.
Onder aan het wonen verwante voorzieningen worden verstaan:
winkels voor dagelijkse aankopen, horeca, kleine bedrijven,
openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, parkeer- en
openbaar vervoervoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen en
recreatieve voorzieningen;voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
§2 Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of
een verkavelingsvergunning voor een groot project (vanaf 2 ha
en/of 50 woongelegenheden) wordt door de aanvrager in een nota
aangegeven wat de kwalitatieve meerwaarde van het project is
voor de omgeving op het vlak van stedelijk wonen, openbare
groene en verharde ruimte en aan het wonen verwante
voorzieningen.
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen
van het gebied zoveel mogelijk worden behouden en het
overstromingsrisico worden beperkt. Over de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt
het advies van de administratie bevoegd voor integraal
waterbeheer ingewonnen. De adviesvraag wordt behandeld
volgens de bepalingen van de wetgeving ruimtelijke ordening
over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§3 De gemeente kan in een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan bijkomende voorwaarden uitwerken met
betrekking tot de kwalitatieve ontwikkeling van de gebieden,
verweving van activiteiten en/of differentiatie van woningtype of
woningdichtheid.
§4 Op het gehele gebied, met uitzondering van het deelgebied
Guldensporen, is een recht van voorkoop zoals bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63
van dat decreet wordt vastgesteld dat de gemeente begunstigd is
met het voorkooprecht.

§1 Dit gebied is na 31.12.2007 bestemd als een stedelijk
woongebied zoals bepaald in artikel 9.1. Het gebied kan slechts
worden ontwikkeld indien voldaan wordt aan de voorwaarde
gesteld in §2.

Deelplan 9.A woongebied aansluitend bij de
Houtseweg, de Boudewijnstraat, de Beekakkerstraat
en begrensd zoals aangeduid op plan.
Woonuitbreidingsgebied begrensd zoals aangeduid
op plan.
Deelplan 9.B woongebied aansluitend bij de
Kattepelstraat, de Tulpenstraat, de Violierstraat, de
Leemstraat en de Veldstraat.
Woonuitbreidingsgebied begrensd zoals aangeduid
op plan.
Deelplan 9.C woongebied en woonuitbreidingsgebied
tussen de Beersebaan, de Ossevenstraat, de
Heibergstraat en Steenbrug.
Deelplan 9.D woongebied en woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij Hoeven, de Roggestraat, het
Molenpad, Koolhof, de Kruisstraat, Diepvenneke, de
Oudstrijderstraat en de Canadalaan en begrensd
zoals aangeduid op plan.
Deelplan 9.E woongebied en woonuitbreidingsgebied
tussen Schuurhoven en de Heerestraat en begrensd
zoals aangeduid op plan.
Agrarisch gebied begrensd zoals aangeduid op plan.
Deelplan 9.F woongebied en woonuitbreidingsgebied
tussen de Seenweg op Tielen, de Sinteldreef, de
Bossen en de Jef Buyckstraat.
Deelplan 9.G woongebied en woonuitbreidingsgebied
tussen de Aa, de Oude Dijk, Bergbeemden en de
Schorvoortberg en begrensd zoals aangeduid op plan.
Deelplan 9.H woongebied en woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij de Zweepstraat, de Steenweg op Mol
en de Oude Arendonkse Baan en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Deelplan 9.I woongebied en woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij de Neerstraat, de H. Zellestraat en de
J. De Beerstraat en begrensd zoals aangeduid op
plan.
Deelplan 9.J woongebied aansluitend bij het kanaal,
de Guldensporenlei en de Tichelarijstraat.
Het gebied voor milieubelastende industrie tussen de
Tichelarijstraat en het kanaal.
Deelplan 9.A woonuitbreidingsgebied aansluitend bij
het kanaal en de Beekakkerstraat en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Deelplan 9.B woongebied aansluitend bij de
Heilaarstraat en het kanaal en begrensd zoals
aangeduid op plan.
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beoordelen van de vergunningsaanvraag.
In deze inrichtingsstudie wordt aangetoond dat er een noodzaak
bestaat voor het aansnijden van het gebied (eventueel in fases).
Deze noodzaak wordt aangetoond door een evaluatie te maken
van de woningbouwrealisaties 2002-2007 in het
regionaalstedelijk gebied ten opzichte van het dan bestaande
aanbod binnen het regionaalstedelijk gebied.
De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het
gebied, de interne en externe ontsluiting inclusief de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op
welke manier voldaan wordt aan de bepalingen van elk
bestemmingsgebied. Latere vergunningsaanvragen binnen
hetzelfde gebied kunnen vergezeld gaan van een
inrichtingsstudie, die afwijkt van de vroeger ingediende studie,
maar waarin alleszins rekening wordt gehouden met de reeds
gerealiseerde elementen binnen het gebied.
In het gebied mogen tot 31.12.2007 geen nieuwe woningen
worden gebouwd. Instandhoudingswerken en werken ten
behoeve van het voortbestaan van de bestaande voorzieningen
en activiteiten zijn toegestaan

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§2 Het gebied kan pas worden ontwikkeld mits de inrichting van het gebied nader
wordt uitgewerkt in een inrichtingsstudie.
In dit rapport wordt aangetoond dat er een noodzaak bestaat voor het aansnijden
van het gebied (eventueel in fases). Deze noodzaak wordt aangetoond door een
evaluatie te maken van de woningbouwrealisaties 2002-2007 in het
regionaalstedelijk gebied ten opzichte van het dan bestaande aanbod binnen het
regionaalstedelijk gebied.
De inrichtingsstudie bevat daarnaast een voorstel voor de ordening van het
gebied, de interne en externe ontsluiting inclusief de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer. In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier de
ordening van het gebied voldoet aan de bepalingen in artikelen 9.1 tot en met
9.6. De studie kan zich ook uitspreken over de fasering in de ontwikkeling van het
gebied.

Op te heffen voorschriften
Woonuitbreidingsgebied aansluitend bij het
kanaal en begrensd zoals aangeduid op plan.
Deelplan 9.D woonuitbreidingsgebied
aansluitend bij de Canadalaan en begrensd
zoals aangeduid op plan.
Deelplan 9.H woonuitbreidingsgebied tussen
de Oude Arendonkse Baan en de
Kraaienbosstraat en begrensd zoals
aangeduid op plan.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning en wordt als
dusdanig meegestuurd naar de adviesverlenende instanties overeenkomstig de
toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht
van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van
9.1. Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld
moet zijn van een inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie.
Daarbij moet alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning wordt
voor advies opgestuurd naar de in het gebied bevoegde gewestelijk planologisch
ambtenaar.
§3 In dit gebied mogen tot 31.12.2007 geen nieuwe woningen worden gebouwd.
Instandhoudingswerken en werken ten behoeve van het voortbestaan van de
bestaande voorzieningen en activiteiten zijn toegestaan.
§4 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
vermeld in §3, zijn vergunbaar:
1° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume of het
uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de woning op het moment van
de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt beschouwd als zijnde
verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het
moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning
hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie
betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een installatie
voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er fysisch
één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal bouwvolume van 850
m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 %
niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
2° Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande bouwvolume,
waarbij (1) het gebouw op het moment van de vergunningsaanvraag niet
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verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook
wat de functie betreft.
3° Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande bouwvolume,
waarbij (1) het gebouw op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het
gebouw wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen);
en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de
functie betreft, op dezelfde plaats kan voorzover het karakter, de verschijningsvorm en
de functie van het gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt
beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens drie kwart van de
oppervlakte van het bestaande gebouw wordt opgericht; voor woninggebouwen wordt de
bestaande woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen die er
fysisch één geheel mee vormen. Het volume van een herbouwde woning blijft beperkt tot
1000 m³, indien het bestaande volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw binnen het
bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als zijnde verkrot
indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de
eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is
of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, kan op voorwaarde dat het
gebouw getroffen is door een rooilijn of gevat is door een gemeentelijke verordening
inzake de voorbouwlijn en op voorwaarde dat de wijziging van de inplanting zich beperkt
tot de verplaatsing die tot gevolg heeft dat het gebouw dezelfde voorbouwlijn krijgt als de
dichtstbijzijnde gebouwen of tot de verplaatsing conform de in de verordening bepaalde
voorbouwlijn. Het volume van een herbouwde woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het
bestaande volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar indien het gebouw
geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door een plotse ramp, buiten de wil van
de aanvrager en voor zover de woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot
was, (2) volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan de
vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten laatste binnen het jaar na
het toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt. In geval van een woning wordt de
herbouwde woning beperkt tot 1.000 m³, indien het bestaande bouwvolume voor de
vernieling of beschadiging meer bedraagt dan 1.000 m³.
§5 Op het gehele gebied is een recht van voorkoop zoals bedoeld in het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van toepassing In uitvoering van
artikel 63 van dat decreet wordt vastgesteld dat de gemeente begunstigd is met het
voorkooprecht.

(in overdruk)

Artikel 9.3 Structurerend
groengebied Aa-beek

In dit gebied wordt de bestaande beekvallei gevrijwaard
van bebouwing. De beekvallei dient te worden begrensd,
en tevens moet worden aangegeven op welke wijze
wordt omgegaan met het waterbergingsvermogen van de
beek en hoe het overstromingsrisico zal worden beperkt,
onder meer door maximaal gebruik te maken van
waterdoorlatende verhardingen en private en/of
collectieve voorzieningen voor waterhergebruik.
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale
regelgeving terzake toegepast.

§1 In dit gebied wordt de bestaande beekvallei gevrijwaard van bebouwing. De beekvallei
dient te worden begrensd, en tevens moet worden aangegeven op welke wijze wordt
omgegaan met het waterbergingsvermogen van de beek en hoe het overstromingsrisico
zal worden beperkt, onder meer door maximaal gebruik te maken van waterdoorlatende
verhardingen en private en/of collectieve voorzieningen voor waterhergebruik.

Geen.

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen - waarvoor
volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die bedoeld zijn voor de aanleg van
een buurtpark;
2° het herstellen, aanleggen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare
wegenis en nutsleidingen;
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3° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig of
nuttig zijn voorde instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het
natuurlijk milieu en van de landschapswaarden;
4° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn
voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de technieken van natuurtechnische
milieubouw gehanteerd worden.
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het gebied zoveel
mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt.
Geen.

Het bestaande waterwinningsgebied wordt behouden.

Artikel 9.4 Waterwinningsgebied

De bestaande hoofdinfrastructuur, een
hoogspanningsleiding, die het gebied doorsnijdt, wordt
behouden.

Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig of
nuttig zijn voor het uitbaten van de hoogspanningsleiding, met inbegrip van het verplaatsen
van pylonen, zijn vergunbaar.

Geen.

Artikel 9.5 Bestaande
hoogspanningsleiding
Geen.

De bestaande hoofdinfrastructuur, een leiding, die het
gebied doorsnijdt, wordt behouden

Artikel 9.6 Bestaande
afzonderlijke leiding

Inrichtingsstudie
(in overdruk)

Artikel 9.7 Aspecten voor het
deelgebied Guldensporen

Voor het plangebied binnen de perimeter (deelgebied
Guldensporen)
wordt
bij
elke
aanvraag
tot
verkavelingsvergunning
of
stedenbouwkundige
vergunning een inrichtingsstudie gevoegd. Deze
inrichtingsstudie is een informatief document voor de
overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie bevat een
voorstel voor de ordening van het stedelijk woongebied.
Tevens kan een fasering worden voorzien.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden
aangeven op welke manier voldaan wordt aan de
bepalingen van het bestemmingsgebied. Latere
vergunningsaanvragen binnen hetzelfde gebied kunnen
vergezeld gaan van een inrichtingsstudie, die afwijkt van
de vroeger ingediende studie, maar waarin alleszins
rekening wordt gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen het gebied.

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de artikel 9.1, moeten
aanvragen tot verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen vergezeld
zijn van een samenhangende inrichtingsstudie.
De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het stedelijk woongebied
(artikel 9.1). In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier de ordening van het
gebied voldoet aan de bepalingen in artikel 9.1. De studie kan zich ook uitspreken over de
fasering in de ontwikkeling van het terrein.

geen

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning en wordt aldusdanig
meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke
procedure voor de behandeling van deze aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid
met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van 9.1. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van een
inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening worden gehouden
met de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning wordt voor
advies opgestuurd naar de in het gebied bevoegde gewestelijk planologisch ambtenaar.
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Deelplan 10 - Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter De Busselen
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Verkavelingsvergunning

Geen

Geen

A Relatie met afbakeningsproces en situering
Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout een
aanbodbeleid gevoerd op vlak van economische activiteiten. Tevens ligt de taak van de Vlaamse overheid op vlak van
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande regionale bedrijven, al dan niet historisch gegroeid.

Volgens de informatie uit de aanvraag van planologisch attest voor het bedrijf Adams blijken alle constructies
behoorlijk vergund. De opslag van afbraakmaterialen gebeurt momenteel in agrarisch gebied.

In de hypothese voor gewenste ruimtelijke structuur wordt voorgesteld om het kanaal Dessel-Schoten te ontwikkelen
als een multifunctionele as. Voor deze as wordt natuuronwikkeling voorzien op de voormalige kleiontginningen en
zachte vormen van recreatie zoals wandelen en fietsen. De recreatieve ontwikkeling dient in relatie met het kanaal als
secundaire waterweg te worden bezien. Aan de bestaande bedrijvigheid worden in principe uitbreidingsmogelijkheden
geboden. Gebieden voor nieuwe bedrijven worden er niet weerhouden.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

Volgende elementen uit het afbakeningsproces spelen een rol in de verdere afweging van de voorstellen voor dit
gebied:
-

-

De grens van het regionaalstedelijk gebied wordt in principe gevormd door het kanaal, met als uitzonderingen de
drie geselecteerde regionale bedrijventerreinen, waaronder De Busselen, met het bedrijf Adams. Het natuurlijk
waardevol gebied "Open Noorderkempen", wordt beschouwd als grenstellend gebied van het buitengebied.
In het actieprogramma van het afbakeningsvoorstel werd gesteld dat de uitbreiding van het bedrijf Adams kon
worden overwogen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, indien uit de afgifte van een negatief planologisch
attest bleek dat het bedrijf als regionaal bedrijf kan worden beschouwd. Het bedrijf Adams wordt, na afgifte van
het planologisch attest, beschouwd als regionaal bedrijf aan het kanaal Dessel-Schoten. De bestaande activiteit van
dit bedrijf wordt niet in het huidig functioneren belemmerd. Evenwel dient maximaal het bestaande
bedrijventerrein benut te worden en kan uitbreiding slechts binnen de hier vastgestelde perimeter. Bij de
berekening van de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied is de voorziene uitbreiding ondergebracht in de
categorie 'allerhande aanpassingen'.

-

Gelet op de ligging van de bestaande bedrijven aan het kanaal is het versterken van het watergebonden karakter
een belangrijk aandachtspunt.

-

De bestaande regionale bedrijven aan het kanaal zijn op dit ogenblik slecht ontsloten naar het hoofdwegennet.
Gevolg hiervan is dat er in de kern van Beerse verkeersleefbaarheidsproblemen zijn. Daarom wordt gekozen voor
het scheiden van verkeerssoorten en het voorzien in een stedelijke ontsluitingsweg via de kanaalweg voor de
ontsluiting van de bedrijven ten noorden van het kanaal. Om geen bijkomende druk te veroorzaken, noch de
verkeerssoorten te mengen impliceert deze keuze dat er geen verbinding wordt voorzien met de ring van
Turnhout.

Het gebied is gesitueerd ten noorden van het kanaal Dessel-Schoten, tussen de grotere bedrijvenconcentraties van
Kanaal-West en Kanaal-Oost. Structuurbepalend is de ligging van de bedrijfseigendommen aan het kanaal. Aan de
noordzijde van het kanaal wordt het bedrijf omgeven door landbouwgronden en bosfragmenten, die aansluiten bij de
grotere open ruimte gehelen van de “Open Noorderkempen”.
Geen van de bedrijven heeft op dit ogenblik een relatie met het kanaal (aan- en afvoer), hoewel Adams overweeg om
in de toekomst het kanaal te gebruiken. Een aanvraag tot aanleggen van een kaaimuur is ingediend bij de dienst voor
de scheepvaart.
Op het eigendom van Adams bevindt zich een grote opslagloods, betoncentrale, breekinstallatie en grote oppervlakte
puinopslag in open lucht. Het terrein Roefs wordt voornamelijk voor opslag gebruikt, alhoewel de recente aanvraag
aanvraag van een stedenbouwkundig attest nr. 2 voor een industriële hal aangeeft dat het terreingebruik mogelijk zal
evolueren.
De begrenzing van het plangebied wordt bepaald door de eigendomsgrenzen van Adams en Roefs.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 10.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 10.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 10.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 10.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 10.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermd dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Geen
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Figuur 10.6 - Bestaande ruimtelijke structuur - deelgebied bedrijf Adams
Bron - Gedas, i.k.v. aanvraag planologisch attest, 2001

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan beoogt het bestaande bedrijf Adams uitbreidings- en ontwikkelingskansen te
geven. Belangrijke randvoorwaarden zijn evenwel:
-

Het verbeteren van het watergebonden karakter van Adams en Roefs, onder meer door de bouw van een
kaaimuur mogelijk te maken;
Plancode - 212_10_1

102

-

Het maximaal beperken van de uitbreidingsmogelijkheden tot de bestaande terreininname. De grenzen aan de
noordzijde worden geoptimaliseerd om een betere terreininrichting mogelijk te maken, onder meer voor
vrachtwagenbewegingen.

-

Op het oostelijk terreingedeelte enkel opslagmogelijkheden geven.

-

Ontsluiting van de bedrijven naar de Kanaalweg. Het (vracht)verkeer dient te worden ontsloten via de
zogenaamde kanaalweg, die als een stedelijke ontsluitingsweg zal worden ingericht. Verder onderzoek met
betrekking tot de verbetering van de ontsluiting van het gebied (westelijk of oostelijk) zal gebeuren bij de opmaak
van het streefbeeld dat door AWV-Antwerpen wordt opgemaakt.

-

Om de mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieve routes langs het kanaal te vrijwaren dient ruimte te
worden voorzien voor de inrichting van een fietspad langs het kanaal; menging met het verkeer/activiteiten van de
bedrijven dient hierbij te worden vermeden.

E Maatregelen ter realisatie
-

De aanleg van een kaaimuur ter bevordering van het vervoer over water.

-

Verder onderzoek met betrekking tot de verbetering van de ontsluiting van het gebied zal gebeuren bij de opmaak
van het streefbeeld dat door AWV-Antwerpen wordt opgemaakt.

-

Relatie met recreatieve ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal Dessel-Schoten door de provincie Antwerpen,
vrijwaren van fietspaden
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

10. Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter De Busselen

Bestemming

Artikel 10.1 Specifiek regionaal
bedrijventerrein met watergebonden
karakter De Busselen

Het gebied heeft als bestemming specifiek regionaal
bedrijventerrein met watergebonden karakter. Het is dus bestemd
voor bedrijven van regionaal belang waarvan een belangrijk deel
van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen en/of (half-)
afgewerkte producten over de waterweg gebeurt. Diverse
bedrijfsactiviteiten zijn mogelijk: productie en verwerking van
goederen, bewerking en verwerking van grondstoffen en
delfstoffen, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die direct
verbonden zijn met de hoofdactiviteiten van het bedrijf en op- en
overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.
In eerste plaats worden beperkte uitbreidings-mogelijkheden
geboden aan de bestaande regionale bedrijven. Het
watergebonden transport kan geen criterium zijn voor het verlenen
van een vergunning voor de bestaande bedrijven als het (a)
(economisch) onhaalbaar is voor de specifieke tak waarbinnen het
bedrijf actief is, en (b) de nodige infrastructuur (kanaal, laad- en
loskade) onvoldoende is aangepast. De bestaande bedrijven
worden aldus niet verplicht, maar wel gestimuleerd, om gebruik te
maken van de waterweg. Kades zijn in principe mogelijk in de
contactstrook tussen bedrijventerrein en waterweg. Nieuwe
bedrijven dienen steeds watergebonden te zijn. Omschakeling naar
kantoren, kleinhandel e.d. wordt tegengegaan.
Conform de Europese richtlijn terzake werden de externe
veiligheidsrisico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen, onderzocht in
een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), opgemaakt door een
erkend VR-deskundige. Voor het gebied De Busselen is het van
belang dat de veiligheidsrisico’s, verbonden aan nieuwe
vergunningen, worden beoordeeld door de bevoegde administratie
(momenteel cel VR).
Kleinhandel, dienstverlenende en commerciële bedrijven en
autonome kantoren zijn eveneens niet toegelaten. Kantoren en
beperkte toonzalen gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele
bedrijven zijn toegelaten. Deze activiteiten mogen geen intensieve
loketfunctie hebben.
Inrichtingsaspecten
Er wordt gekozen voor grotere percelen, minimum 5000 m².
Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor bestaande vergunde
bedrijfsgebouwen, gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen en voor een beperkt aantal percelen die omwille van
de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere
terreinoppervlakte verkrijgen.
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§1 Dit gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang waarvan
een belangrijk deel van de aan- en/of afvoer van de basisgrondstoffen
en/of (half-) afgewerkte producten over de waterweg gebeurt, met een
van de volgende hoofdactiviteiten:
productie en verwerking van goederen.
bewerking en verwerking van grondstoffen en delfstoffen
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die direct verbonden zijn
met de hoofdactiviteiten van het bedrijf
op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie.

Het gebied voor milieubelastende
industrie aansluitend bij het
kanaal.
Agrarisch gebied en natuurgebied
begrensd zoals aangeduid op plan.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
- kleinhandel;
- dienstverlenende en commerciële bedrijven;
- autonome kantoren.
Een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan
de productie-activiteit van individuele bedrijven is toegelaten, voor
zoverdeze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome
activiteiten uitmaken.
Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal
200m² vloeroppervlaktegeïntegreerd in het hoofdgebouw zijn
toegelaten.
Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het samenwerkingsakkoord
van 21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, kunnen maar worden toegelaten in zoverre de externe
risico’s verbonden aan deze gevaarlijke stoffen (in het bedrijf)
aanvaardbaar zijn. Over de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning wordt voor de beoordeling hiervan het advies ingewonnen
van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van de voor het
Leefmilieu bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap. De
adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de wetgeving
ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen.
§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000 m².
Uitzonderingen zijn toegestaan voor:
- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde
bedrijfsgebouwen binnen de zone;
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire
voorzieningen verzorgen;
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting
van het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.
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Toelichting bij verordenend voorschrift
Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan kunnen ondergrondse
bouwlagen worden toegelaten. Individuele parkeerplaatsen per
bedrijf kunnen niet worden vermeden en zijn toegelaten. Het
zorgvuldig ruimtegebruik en de kwaliteitsvolle aanleg van het
plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen zullen worden
getoetst bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Ten aanzien van overstromingsrisico dient de sectorale regelgeving
terzake toegepast.
Ontsluiting
De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar het
bedrijventerrein gebeurt via de bestaande weg, met name de
Kanaalweg. Bij de inrichting van het terrein dienen maatregelen te
worden getroffen die een doorgaande verbinding voor
bedrijfsvreemd verkeer langs de achterzijde van de bedrijven naar
het noorden onmogelijk maken.
Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare wegen
en/of nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of (her)ingericht
met afzonderlijke fietspaden. Op deze manier kan fietsverkeer
blijvend langsheen het kanaal toegelaten worden in functie van de
bestaande Fietsroute Vlaanderen en de provinciale keuzes met
betrekking tot fietsroutes.
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Op te heffen voorschriften

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik
- een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Bij de aanleg van het terrein moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico
worden beperkt.
§3 De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer van en naar het
bedrijventerrein gebeurt via de Kanaalweg.
Langs het Kanaal Dessel-Schoten kunnen lokale openbare wegen en/of
nutsleidingen worden aangelegd, uitgerust of (her)ingericht met
afzonderlijke fietspaden. Langsheen het kanaal dient een fietspad te
worden gevrijwaard.
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Toelichting bij verordenend voorschrift

Bestemming en inrichting
(Symbolische aanduiding)

Artikel 10.2 Buffer

De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens van
het bedrijventerrein. De buffer vormt een overgangsgebied tussen
functies die moeilijk met elkaar verenigbaar zijn.
Er wordt hier geopteerd voor een groengebied met een breedte
van ten minste 30 meter met streekeigen lage beplanting. Er
worden eveneens werken toegelaten die de functie van de buffer
niet in het gedrang brengen. Voorbeelden hiervan zijn: bebossing,
taluds, wegen voor fietsen of wandelen (zoveel mogelijk uit te
voeren in waterdoorlatende verharding), toegang voor voertuigen
van hulpdiensten.
Aanleg en beheer
De buffer kan niet gezien worden als een op zich staande strook
maar vormt een volwaardig onderdeel van de inrichting van het
plangebied. Daarom wordt geopteerd om de aanleg en het
onderhoud van de buffer onder de bevoegdheid te plaatsen van het
betreffende bedrijf. Om er bovendien voor te zorgen dat de buffer
wel degelijk aangelegd wordt, wordt de aanleg van de buffer
gekoppeld met de stedenbouwkundige aanvraag voor de uitbreiding
van het bestaande bedrijf of voor de inplanting van een nieuw
bedrijf.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
Toelichtingsnota

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
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§1 De buffer heeft als doel een overgang te vormen op de grens van het Geen.
bedrijventerrein tussen twee bestemmingen. Het is in principe een
bouwvrije zone.
§2 De buffer wordt aangeplant over een breedte van ten minste 30
meter met streekeigen lage beplanting. De beplanting dient
onderhouden en gesnoeid te worden zodat de minimum breedte
bewaard blijft zodat de functie van buffer tussen de bestemmingen
permanent gegarandeerd blijft.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° het bebossen van de zones;
2°

de eventuele aanleg, en het inrichten van taluds;

3°

de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen van de
zone door wegen voor fietsen of wandelen;

4°

de aanleg, het inrichten of uitrusten van een doorkruising van de
zone voor toegang voor voertuigen van hulpdiensten met een
breedte van maximum 10 meter.
§3 De stedenbouwkundige aanvraag voor de uitbreiding van het
bestaande bedrijf of voor de inplanting van een nieuw bedrijf voorziet in
de aanleg van de buffer op de op het grafische plan symbolisch
aangeduide plaats over de lengte van de respectievelijke eigendom. De
buffer wordt door het bedrijf over de aangeduide lengte aangelegd en
onderhouden.
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Deelplan 11 – Stationsomgeving-Diksmuidestraat
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A Relatie met afbakeningsproces en situering
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het station van Turnhout geselecteerd als hoofdstation. Deze selectie
impliceert een beleid van verdichting en ontwikkeling van personenvervoergerichte activiteiten in de stationsomgeving.

Structuurbepalend voor het gebied zijn de spoorweg en de aanpalende terreinen (met onder meer het beeldbepalende
stationsgebouw en de loods). De bedrijfsgebouwen en –gronden van NV Foresco zijn verspreid over drie
bouwblokken in het gebied. Ze benutten grotendeels alle bouwblokinterne gronden, gelegen achter de straatwanden.
Andere bedrijven in het gebied zijn een bakkerij en het kantoor Atelfond. Het recent gemoderniseerde terrein van De
Lijn vormt samen met het station een knooppunt van openbaar vervoer.

In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout is dit deelplan
aangeduid als strategisch woonproject. In de toekomst kan een aantrekkelijk woonmilieu tot stand komen voor
mensen die veel waarde hechten aan de nabijheid van voorzieningen (zoals starters) of behoefte hebben aan de
nabijheid van openbaar vervoer (zoals ouderen). Bovendien biedt de ligging van het gebied goede kansen om tot een
gemengde ontwikkeling te komen van wonen, werken en winkels. In de gewenste ruimtelijk economische structuur
wordt de stationsbuurt tevens geselecteerd als een goede locatie voor de vestiging van kantoren die veel publiek
aantrekken: hoogwaardig vervoer (trein en bus) zijn immers vlakbij.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

•

gemengd en samenhangend ontwikkelen van woningen, bedrijvigheid, met name kantoren en winkels rond een
hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt (stationsomgeving);

De doelstelling om het gebied in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Turnhout op te nemen zijn:

•

ontwikkelen van een strategisch woonproject ter ondersteuning van het aanbodbeleid voor nieuwe woningen;

-

het anticiperen op de potenties van de stationsomgeving (bijvoorbeeld gronden die zouden vrijkomen);

•

toelaten van (publieksaantrekkende) kantoren;

•

-

het vrijwaren van het gebied van een ongewenste of monofunctionele ontwikkeling;

mogelijk maken van stedelijke ontwikkeling, waaronder het stedelijk wonen aan de Prinsenstraat en de stelplaats
van De Lijn.

-

kwaliteitsbewaking bij de ontwikkeling van het gebied;

Ruimtelijke concepten

-

ontwikkeling van het gebied als een samenhangend geheel.

Ruimtelijk vertaald deze visie zich in de aanduiding van een gebied waarvan een samenhangende ontwikkeling dient te
worden nagestreefd. De gebiedsaanduiding gebeurt via een perimeter waarin een gemengde ontwikkeling mogelijk is.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 11.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 11.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 11.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 11.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 11.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan
BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermd stadssgezicht

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

Geen
Geen
70-15/11/1979

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Het geheel gevormd door "de nieuwen
buiten" met de aangrenzende
bebouwing en achterliggende tuin
Geen
Geen
Geen

Visie en doelstellingen
De visie op de ontwikkeling van het gebied, geformuleerd in het afbakeningsproces is de volgende:

In het gebied is bijzondere aandacht vereist voor verweving van verschillende functies. De inpassing in het stedelijk
weefsel, met in het bijzonder de relatie met het station, zijn van belang. De invulling en kwaliteitsbewaking gebeuren
op stedelijk niveau.

E Maatregelen ter realisatie
De interne ordening van het gebied gebeurt: via een BPA. of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning dient een inrichtingsstudie gevoegd te
worden. Deze inrichtingsstudie is een informatief document waarmee de aanvrager aantoont te voldoen aan de
stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor het gebied.
Dit zijn instrumenten om de samenhang in de ontwikkeling te bewaken.Ter uitvoering wordt voorzien in een recht van
voorkoop op het gehele gebied.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Het gebied is gelegen in de binnenstad, vlakbij het station van Turnhout, en omvat het industriegebied, het gebied voor
ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. Tevens zijn een aantal aanliggende straatwanden
opgenomen, alsmede de het station, de naastliggende loods en de terreinen van De Lijn. Het grootste deel van de
bedoelde gebieden hebben op dit ogenblik een industriële bestemming op het gewestplan, die een meer ruime
stedelijke ontwikkeling niet toelaat. Guldensporenlei, Stationsstraat, Bareelstraat en de Prinsenstraat zijn begrenzend.
De homogene straatwand langsheen de Harmoniestraat wordt niet opgenomen in het gebied.
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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11. Stationsomgeving Turhout

Artikel 11.1 Stationsomgeving
Turnhout

Het gebied Stationsomgeving Turnhout is bestemd voor personeelsintensieve
en bezoekersintensieve activiteiten, stedelijk wonen, openbare groene en
verharde ruimten en aan het wonen verwante voorzieningen zijn mogelijk voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving en gerelateerd zijn
aan het openbaar vervoer. Onder ’aan het wonen verwante voorzieningen’
wordt verstaan: winkels voor dagelijkse aankopen, horeca, kleine bedrijven,
openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, parkeer- en openbaar
vervoervoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen; voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
Er wordt gestreefd naar een afstemming tussen de gewenste functies en het
mobiliteitsprofiel. Ongewenste ontwikkelingen worden geweerd.
Er wordt getracht in de gebieden te komen tot verdichting en verweving tussen
personeels-intensieve en bezoekersintensieve activiteiten (kantoren en
diensten), wonen, bedrijvigheid, winkels… In het kader van zorgvuldig
ruimtegebruik wordt maximaal 1 parkeerplaats per 35m² bruto
kantooroppervlakte voorzien.
Een samenhangende ontwikkeling van het gebied wordt nagestreefd door de
opmaak van een inrichtingsstudie (zie artikel 11.2).
Zonder inrichtingsstudie kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen
worden afgeleverd. Uitzonderingen hierop worden gemaakt voor de bebouwing
aan de Prinsenstraat en de stelplaats van de Lijn.

Inrichtingsstudie

(in overdruk)

Artikel 11.2 Gemeenschappelijke
aspecten

Voor het gebied binnen de perimeter wordt bij elke aanvraag tot
verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een inrichtingsstudie
gevoegd. Deze inrichtingsstudie is een informatief document voor de overheid
met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag. De
inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van stationsomgeving.
Tevens kan een fasering worden voorzien.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op welke manier
voldaan wordt aan de bepalingen van elk bestemmingsgebied. Latere
vergunningsaanvragen binnen hetzelfde gebied kunnen vergezeld gaan van
een inrichtingsstudie, dat afwijkt van het vroeger ingediende studie, maar
waarin alleszins rekening wordt gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen het gebied.

§1 Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en
bezoekersintensieve activiteiten, stedelijk wonen en openbare groene en
verharde ruimten. Ook aan het wonen verwante voorzieningen zijn
mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving
en gerelateerd zijn aan het openbaar vervoer.
§2 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden
beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
-

een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
gebouwen.

De twee gebieden voor
milieubelastende industrie en het
gebied voor ambachtelijke
bedrijven en voor kleine en
middelgrote ondernemingen
grenzend aan de Diksmuidestraat.
Het woongebied aansluitend bij de
spoorweg van Lier naar Turnhout,
de Guldensporenlei en De
Merodelei en begrensd zoals
aangeduid op plan.

§3 Op het gebied, met uitzondering van de percelen aan de
Prinsenstraat en het eigendom van De Lijn, is een recht van voorkoop
als bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63
van dat decreet wordt vastgesteld dat de gemeente begunstigd is met
het voorkooprecht.

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de
artikelen 11.1, moeten aanvragen tot verkavelingsvergunningen en
stedenbouwkundige vergunningen binnen de aangegeven perimeter
vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie.

Geen.

De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van de
stationsomgeving. In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke
manier de ordening van het gebied voldoet aan de bepalingen in artikel
11.1. De studie kan zich ook uitspreken over de fasering in de
ontwikkeling van het gebied.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning
en wordt aldusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van
deze aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften van 11.1. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van
een inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe
inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening worden gehouden met
de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige
vergunning wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied
bevoegde gewestelijk planologisch ambtenaar.
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Toelichting bij verordenend voorschrift

De bestaande hoofdinfrastructuur, de bestaande spoorweg, die het
gebied doorsnijdt, wordt behouden.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

Geen.

Artikel 11.3 Bestaande
hoofdspoorweg
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Deelplan 12 – Kleinhandelszone N140
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

Conform de opties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in het regionaalstedelijk gebied Turnhout
getracht toekomstige behoeftes op vlak van kleinhandel te bundelen. Binnen het stedelijk gebied worden daarom
interessante locatievoorwaarden gecreëerd voor de inplanting van kleinhandel, hetzij verweven in de multifunctionele
binnenstad, hetzij complementair hieraan omvangrijke vestigingen op specifieke zones in het stedelijk gebied. Er wordt
naar gestreefd de stijgende vraag naar perifere kleinhandelslocaties maximaal te concentreren in het stedelijk gebied om
versnippering over het buitengebied te voorkomen. Om ondermijning van het binnenstedelijk draagvlak te vermijden,
wordt geopteerd om enkel omvangrijke, moeilijk verweefbare, kleinhandelsvestigingen op een specifieke
kleinhandelszone toe te laten.

De structuur van het gebied wordt bepaald door de N140, een verbindingsweg tussen E34 en de ring van Turnhout
(R13). De wegsectie tussen Muizenvenstraat en de Ring kenmerkt zich door een hoog aantal grootschalige winkels,
waaronder voornamelijk autodealers, wooninrichting en beperkt kledingzaken. Enkele woningen en bedrijven komen
er verweven met de kleinhandel voor. Langsheen de oostzijde van de N140 bevindt zich tevens een homogene
huizenrij, met in het achterin gelegen binnengebied winkels en bedrijfjes, deels ontsloten naar de achterliggende
Slachthuisstraat. Langsheen de Ring (parallelbaan Parklaan) bevinden zich nog enkele grootschalige winkels.

Het voorstel in het afbakeningsproces is de stedelijke hiërarchie als volgt in te delen.
In het kader van binnenstedelijke ontwikkeling zijn volgende opties besproken in het afbakeningsproces.
•

•

De binnenstad van Turnhout. In de binnenstad mogen in principe alle soorten van kleinhandel zich vestigen, ook
grootschalige, mits de draagkracht van de omgeving niet wordt aangetast. Aspecten als oppervlakte en aantrekking
van automobiliteit spelen hierbij een rol.
Het project Brepols Brepols is gunstig gesitueerd nabij het stadscentrum. De verdere uitbouw van Brepols en het
stadscentrum kunnen elkaar op een positieve wijze versterken.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
De Stad Turnhout voerde tot nu toe een beleid dat is gericht op de versterking van de binnenstad en het zoveel als
mogelijk voorkomen van baanwinkels aan de rand van de stad. In beperkte mate werden grote kleinhandelszaken
gebundeld langsheen de N140.
Het doel van het opnemen van de kleinhandelszone N140 in het gewestelijk R.U.P. is:
•

het reserveren van ruimte voor grootschalige kleinhandelszaken;

•

het creëren van de randvoorwaarden om de zone op het niveau van het stedelijke gebied op kwalitatieve wijze te
laten functioneren;

•

het vermijden dat in de zone winkels worden ingeplant die thuishoren in de binnenstad van Turnhout

Opties uit het afbakeningsproces die in dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden verankerd zijn de volgende.
•

•

Langs de N140 Steenweg op Gierle. De N140 voldoet aan de eisen van een grootschalige kleinhandelszone: het
ligt direct aan hoogwaardige infrastructuur en sluit aan op de bestaande bebouwde structuur. Gezien de
aanwezigheid van de verschillende projecten die hierboven zijn genoemd dient er een restrictief beleid gevoerd te
worden voor de vestiging van grootschalige kleinhandel ter hoogte van de N140. Het dient te gaan om
grootschalige, volumineuze handel (voorbeelden zijn handelszaken van meubels, wooninrichting, tuingerief,...) die
te groot zijn voor elders in de stad (hetzij de binnenstad, hetzij de andere genoemde projecten).
Bentel. Langsheen de steenweg op Oosthoven zijn een aantal glastuinbouwbedrijven gevestigd. Een omschakeling
naar agrarisch verwante detailhandel (tuincentra e.d.) is mogelijk.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 12.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 12.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 12.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 12.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 12.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

Het gaat hier voornamelijk om het bevestigen van de bestaande inplantingen vanaf het kruispunt met de
Muizevenstraat tot aan en nog een stuk langs de R13. De ruimte voor bijkomende inplantingen is echter beperkt, maar
na een herinrichting van de stedelijke invalsweg (hergroeperen van de kruispunten en parkings) zijn er meer
mogelijkheden te scheppen.
In de zone wordt grootschalige, volumineuze kleinhandel toegelaten (voorbeelden zijn autohandels, handelszaken van
meubels, wooninrichting, bouwmaterialen of tuingerief) die te groot zijn voor elders in de stad (hetzij de binnenstad,
hetzij de andere hoger vernoemde projecten). Winkels die goed verweefbaar zijn in andere delen van het stedelijk
gebied horen er niet thuis.
Bestaande, niet-kleinhandels activiteiten zoals woningen en (productie-)bedrijven komen verspreid voor in het
plangebied. Zij kunnen verder ontwikkelen of op termijn worden omgevormd tot grootschalige kleinhandel.

E Maatregelen ter realisatie
-

Opmaak streefbeeld N140, N12 (openbaar vervoeras) en Ring;

-

Herstructurering N140, in het bijzonder het deel Muizenvenstraat – Ring in functie van de concentratie
grootschalige kleinhandel;

-

Collectief gebruik van parkings en aanleg voorziening openbaar vervoer

Wijziging - BVR 24/07/1996
BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde stadsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

Geen

321-17/04/1989,108-06/02/1974
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12. Specifiek regionaal bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel N140

Bestemming

Artikel 12.1 Specifiek regionaal
bedrijventerrein voor
grootschalige kleinhandel N140

Het gebied is bestemd voor kleinhandelsbedrijven van regionaal
belang. Deze kleinhandelsbedrijven worden slechts toegelaten indien
zij een minimale netto verkoopsoppervlakte van 1000 m² hebben. De
netto verkoopsoppervlakte is de oppervlakte, zowel interieur als
exterieur, die bestemd is voor de verkoop en toegankelijk is voor het
publiek. Volgende bedrijven kunnen worden toegelaten:
kleinhandelsbedrijven die behoefte hebben aan grote
verkoopsoppervlakte omwille van de volumineuze aard van
producten, kleinhandelsbedrijven die moeilijk verweefbaar zijn in het
binnenstedelijke winkelapparaat, kleinhandelsbedrijven die
complementair zijn met het binnenstedelijke kleinhandelsapparaat. Er
wordt op deze manier een terreinaanbod gecreëerd voor
grootschalige kleinhandel. Voorbeelden van kleinhandelsbedrijven zijn
autodealers, meubelzaken, tuincentra,… Benzinestations kunnen
eveneens worden toegestaan.
Inrichtingsaspecten
Er wordt gestreefd naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een
kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen. In functie daarvan worden in de voorschriften al
enkele inrichtingsprincipes ingeschreven. Deze principes zijn echter
niet limitatief. Zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteitsvolle aanleg van
het plangebied en afwerking van de bedrijfsgebouwen kunnen op
verschillende manieren worden bereikt. Het bouwen met meerdere
bouwlagen, het bouwen op minstens één perceelsgrens, het
maximaal groeperen van gebouwen, het toelaten van ondergrondse
bouwlagen, het tegengaan van individuele parkeervoorzieningen,
rekening houden met bestaande landschappelijke waarde zijn allen
principes die kunnen worden toegepast. De individuele publiciteit kan
opgenomen worden in het gebouwarchitectuur en er kan gebruik
gemaakt worden van één dominant esthetisch verantwoord en
duurzaam materiaal per gebouwengroep. Het gebied kan niet
ontsloten worden via de ring (R13). Het zorgvuldig ruimtegebruik en
de kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen zullen worden getoetst bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning.
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§1 Het gebied voor grootschalige kleinhandel is een specifiek regionaal
bedrijventerrein. Het gebied is bestemd voor kleinhandelsbedrijven van
regionaal belang met volgende kenmerken:
- kleinhandelsbedrijven die behoefte hebben aan grote
verkoopsoppervlakte omwille van de volumineuze aard van producten;
-

kleinhandelsbedrijven die moeilijk verweefbaar zijn in het
binnenstedelijke winkelapparaat;

kleinhandelsbedrijven die complementair zijn met het binnenstedelijke
kleinhandelsapparaat;
De kleinhandelsbedrijven worden slechts toegelaten indien zij een minimale
netto verkoopsoppervlakte van 1.000 m² hebben.
Brandstofverdelingspunten zijn toegelaten.
Nevenfaciliteiten behorend bij het kleinhandelsbedrijf, zoals laad- en
loskades, opslagruimten, kantoren, nutsvoorzieningen, personeelsruimten
zijn eveneens toegelaten.
Alle werken en handelingen in functie van bestaande woningen en bedrijven
zijn toegelaten.
-

Woongebied, gebied voor
ambachtelijke bedrijven en voor
kleine en middelgrote
ondernemingen en gebied voor
milieubelastende industrie
aansluitend bij de N140, de
Muizenvenstraat, de
Slachthuisstraat en de Parklaan en
begrensd zoals aangeduid op plan.

§2 Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld
aan de hand van volgende criteria:
- zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de
bedrijfsgebouwen.
Minimaal volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
- het bouwen van meerdere lagen en het maximaal groeperen van
gebouwen
-

-

parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of
geïncorporeerd in het bedrijfsgebouw.

-

het gebied kan niet ontsloten worden via de ring (R13) en er mogen ook
geen kavels worden gevormd met een rechtstreekse toegang naar de
Kempenlaan.

§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken
waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in §1 verder
differentieert.
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Deelplan 13 –Randstedelijk Groengebied De Wieltjes
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout zijn verschillende
gebieden aangeduid die deel uitmaken van de stedelijke groenstructuur, onder meer enkele groene vingers die
aansluitend op het buitengebied in het stedelijk gebied penetreren, zoals de Wieltjes. In de hypothese gewenste
ruimtelijke structuur worden deze groene vingers grensstellend genoemd, waarbij de ecologische functie een
belangrijke rol dient te spelen. In dit gebied betreft het een karakteristiek kleinschalig landschap met houtkantwallen.
Omwille van het belang voor de stedelijke leefbaarheid wordt het gebied als een open gebied behouden en ontwikkeld
zodat de ecologische en maatschappelijke functie ervan beter tot uitdrukking komt.
Bovendien zal dit gebied in aansluiting met het stadsbos en het meer westelijk gelegen natuurgebied Boones Blijk
kunnen functioneren als deel van een groter gebied dat functioneert als een ruimtelijk-functioneel samenhangend open
ruimtegebied.
Bij de afweging van de gewenste nederzettingsstructuur werden de verschillende mogelijke gebieden voor de situering
van de taakstelling op vlak van wonen afgewogen ten opzichte van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur.
Hierbij werd geconcludeerd dat dit op gewestplan aangeduide woonuitbreidingsgebied niet verder in aanmerking komt
voor bebouwing. Voor de 450 potentieel te bouwen woningen in dit gebied dient de huidige eigenaar Turnhoutse
huisvestingsmaatschappij een compensatie te worden geboden op andere locaties in het stedelijk gebied.

Figuur 13.6 - Ruimtelijk concept Wieltjes : groene vinger
Vennengebied

In tegenstelling tot de formulering in het actieplan van het afbakeningsvoorstel, wordt dit gebied, dat gelegen is binnen
de ring opgenomen binnen het stedelijk gebied.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 13.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 13.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 13.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 13.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 13.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen

NB. Deze kaarten zijn samengevoegd met die van deelplan 08 - Kanaalzone-Noord
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
224-03/02/1971,195-02/06/1969,7730/10/1973,
289-16/05/1977,107-28/03/1963,19310/03/1969,201-30/06/1969

BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermde dorpsgezicht
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

Er wordt één groot aaneengesloten en samenhangend open ruimtegebied gerealiseerd in en aan het stedelijk gebied.
Zoals in het afbakeningsproces werd vooropgesteld zijn het vrijwaren van de open ruimte en het behoud en
versterking van de natuurlijke structuur de belangrijkste doelstellingen. Volgende ruimtelijke concepten zijn bepalend
voor de ordening van het gebied:

1. 'Groene vinger Vennengebied' tot in de kern van Turnhout - Continuïteit van de openheid en versterking landschapsecologische structuur
De landschapsecologische waarde en de openheid van het gebied (punt- en lijnvormige elementen zoals de
houtkanten) dient behouden en zo mogelijk versterkt te worden. Ontwikkeling van landschap is een belangrijke
functie, naast het recreatief medegebruik. De ruimtelijke ondersteuning houdt minimaal ruimtelijke randvoorwaarden
in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Dit betekent concreet het behoud en
de versterking van:
− het niet-bebouwd karakter:
− het kenmerkend abiotisch milieu (reliëf, microreliëf en hydrografisch patroon);
− het kenmerkend biotisch milieu;
− de kenmerkende ruimtelijke relaties tussen een waterloop en de omgevende vallei.

Een perspectief als randstedelijk groengebied behoudt de openheid. In dit verband kunnen agrarische activiteiten
worden behouden en is landschapsbouw mogelijk, in samenhang met de bestaande landschappelijke waarden.

2. Verbinding kanaalzone en stadsbos met de Meerloop als bindend element
De beek Meerloop zal worden uitgebouwd als verbindend natuurlijk element tussen de gebieden Kanaalzone-Noord,
de Wieltjes en het stadsbos.

Het gebied wordt begrensd door een drietal bestaande infrastructuren, met name de Steenweg op Merksplas, de Ring
(13) en het kanaal Dessel-Schoten. Het woongebied in het zuiden (Steenbakkerslaan), gelegen aan het kanaal wordt
niet mee opgenomen in het deelplan.
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Vennengebied

Kanaalzone-Noord

Figuur 13.7 Ontwikkelingsperspectief gebied
Kanaalzone-Noord / De Wieltjes
Bron: Studiegroep Omgeving,
inrichtingsstudie in opdracht van de
Stad Turnhout, juni 2002

R13

Stadsbos

TURNHOUT

E Maatregelen ter realisatie
-

Voor het gehele gebied De Wieltjes kan cfr het decreet Natuurbehoud een natuurinrichtingsproject worden
opgestart dat aanvullende elementen voor de concrete natuurinrichting van dit gebied bepaalt.

-

In het kader van het perspectief als randstedelijk groengebied kan de stad Turnhout een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan opmaken, teneinde een meer gedetailleerde ordening vast te leggen.

-

Aankoop van (delen van) het gebied door het Vlaams gewest (afdeling Natuur).

-

Uitwerken van een overeenkomst tussen gewest, gemeente(n) en betrokken huisvestingsmaatschappij voor het
vastleggen van een regeling m.b.t. de realisatie van de programmatie sociale huisvesting met name de compensatie
c.q de realisatie van 450 sociale woningen in het stedelijk gebied. Hiertoe zal een door de Vlaamse regering een
werkgroep ad-hoc worden opgericht , samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse ministers bevoegd
voor ruimtelijke ordening, voor huisvesting en voor leefmilieu, vertegenwoordigers van de vier gemeenten,
vertegenwoordigers van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de betrokken huisvestingsmaatschappijen met
als opdracht om binnen een periode van zes maanden een actieplan inzake sociale huisvesting voor het
regionaalstedelijk gebied Turnhout op te maken.
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13. Randstedelijk groengebied De Wieltjes (Turnhout)

Artikel 13. Randstedelijk
groengebeid De Wieltjes

Het gebied is bestemd als randstedelijk groengebied en heeft het doel een
groene vinger te realiseren. Recreatie, beroepslandbouw, hobbylandbouw
landschapsontwikkeling, natuureducatie, recreatief medegebruik en
waterbeheersing
zijn
nevengeschikte
functies.
Bestaande
landbouwbedrijfszetels kunnen behouden blijven en kunnen uitbreiden.
Infrastructuur
voor
laagdynamische
dagrecreatieve
activiteiten
(grasvelden, fiets- en wandelpaden, ruiterpaden,...) kan worden
aangelegd, voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het
gebied niet overschreden wordt. Luidruchtige en/of gemotoriseerde
sporten zijn niet toegelaten (kleiduifschieten, modelvliegtuigen,
motorcross,...). Verharde wegen of paden moeten zoveel mogelijk
aangelegd worden in een waterdoorlatende verharding.

§1 Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg. Binnen
dit groengebied zijn landbouw, bosbouw, recreatief medegebruik en
waterbeheersing nevengeschikte functies.
Volgende
werken, handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle
werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de
landschapszorg;

Woonuitbreidingsgebied en
natuurgebied aansluitend bij het
kanaal, de Steenweg op Merksplas
en de Nassaulaan en begrensd
zoals aangeduid op plan.
Reservatiestrook tussen de
Steenweg op Merksplas en het
kanaal.

Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2, 10° van 2° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21
oktober 1997.
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3, 7°
natuureducatie of recreatief medegebruik;
van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.

4° het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
5° het herstellen, aanleggen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en nutsleidingen;
6° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd
worden;
7° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die bedoeld zijn
voor de aanleg van een buurtpark,
8° het aanbrengen van infrastructuur voor laagdynamische dagrecreatieve
activiteiten;
§2 Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn eveneens vergunbaar:
1° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijziginen
die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de
bestaande landbouwbedrijven. Naast infrastructuur voor hoevetoerisme
kunnen op het landbouwbedrijf beperkte toeleverende of verwerkende
activiteiten voorkomen op voorwaarde dat de relatie met het
landbouwbedrijf substantieel is voor het voortbestaan van de
toeleverende of verwerkende activiteit.
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2° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume
of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de woning op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt
vergund
te
zijn,
ook
wat
de
functie
betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie
voor
het
behandelen
van
afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering
met
100
%
niet
overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
3° Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
4° Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde plaats kan
voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van het
gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt
beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens
drie kwart van de oppervlakte van het bestaand gebouw wordt
opgericht; voor woninggebouwen wordt de bestaande woonoppervlakte
bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch één
geheel mee vormen. Het volume van een herbouwde woning blijft
beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer dan 1000 m³
bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, kan op voorwaarde dat
het gebouw getroffen is door een rooilijn of gevat is door een
gemeentelijke verordening inzake de voorbouwlijn en op voorwaarde dat
de wijziging van de inplanting zich beperkt tot de verplaatsing die tot
gevolg heeft dat het gebouw dezelfde voorbouwlijn krijgt als de
dichtstbijzijnde gebouwen of tot de verplaatsing conform de in de
verordening bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een herbouwde
woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer dan
1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
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Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar
indien het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door
een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de
woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2)
volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan
de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten laatste
binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt.
In geval van een woning wordt de herbouwde woning beperkt tot 1.000
m³, indien het bestaande bouwvolume voor de vernieling of
beschadiging meer bedraagt dan 1.000 m³.
§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken
waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in §1 en §2
verder differentieert.
§4 Op het gehele gebied is een recht van voorkoop zoals bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63 van dat decreet wordt
vastgesteld dat de entiteit bevoegd voor natuurbehoud binnen de Vlaamse
overheid begunstigd is met het voorkooprecht.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
Toelichtingsnota

Plancode - 212_10_1

119

Deelplan 14 – Randstedelijk groengebied Molenvloet
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A Relatie met afbakeningsproces en situering
In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout zijn verschillende
gebieden aangeduid die deel uitmaken van de stedelijke groenstructuur, onder meer enkele groene vingers die
aansluitend op het buitengebied in het stedelijk gebied penetreren, zoals de Laakbeekvallei-Molenvloet. In de
hypothese gewenste ruimtelijke structuur worden deze groene vingers grensstellend genoemd, waarbij de ecologische
functie een belangrijke rol dient te spelen. In dit gebied betreft dat met name de vallei, het agrarisch gebruik en de
versterking van de kleine landschappelijk waardevolle elementen.

achterzijde van de bebouwing langs de Kapelstraat en de dwarsstraat Molenvloet, Brugstraat, Laakstraat en de SintCorneliusstraat. Het gebied is grotendeels in agrarisch gebruik (grasland), wat de reden is om de aanwezige boerderij
mee in het gebied op te nemen. Verder zijn er enkele kleine landschappelijke elementen zoals de bomenrijen in het
oostelijk deel.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

Bij de afweging van de gewenste nederzettingsstructuur werden verder verschillende mogelijke gebieden voor de
situering van de taakstelling op vlak van wonen afgewogen ten opzichte van de hypothese gewenste ruimtelijke
structuur. Hierbij werd geconcludeerd dat dit (woonuitbreidings-)gebied niet verder in aanmerking komt voor
bebouwing.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 14.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 14.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 14.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 14.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 14.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
7-20/01/1975

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
236-20/02/1984,27-24/01/1964,6124/051966,98-18/09/1969,
3304/08/1998,114-01/06/1970,32210/08/1998,2625/08/1986,139-26/04/1976,720/01/1975,178-19/12/1978,294-11/05/1993

BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermde dorpsgezicht
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

Het gebied Molenvloet heeft op dit ogenblik de bestemming 'woonuitbreidingsgebied' op het gewestplan. Tijdens de
informatiecampagne van het afbakeningsproces werden verschillende bemerkingen gemaakt in verband met de
juridische toestand. In het verleden zijn er stappen ondernomen voor de verdere inname van het gebied:
-

Ontwerp structuurplan van 01.08.91

-

Verkavelingsaanvragen (006/194) - sinds juli 1993; enkel deel rond de straat Molenvloet is goedgekeurd.
Aanvragen voor het overige deel werden geweigerd, voor het laatst op 18.03.02. Het (laatste) beroep dat hier rond
werd aangetekend bij de provincie werd op 22.08.02 niet ingewilligd.

-

Bouwaanvraag (345.386) - gunstig voor de werken binnen de goedgekeurde verkaveling, ongunstig voor de aanleg
van riolering en werken daarbuiten.
Uit het nader onderzoek met betrekking tot de vergunningensituatie blijkt dat deze initiatieven niet hebben geleid tot
een goedgekeurde vergunning binnen het gebied.

Figuur 14.6 - Ruimtelijk concept: vrijwaren
open ruimte en versterking Laakbeekvallei
Zoals in het afbakeningsproces werd vooropgesteld zijn het vrijwaren van de open ruimte en de versterking van de
Laakbeekvallei de belangrijkste doelstellingen. Volgend ruimtelijke concept is bepalend voor de ordening van het
gebied:
Continuïteit van de openheid tot in de kern van Beerse - 'groene vinger'
De landschapsecologische waarde van het gebied (punt- en lijnvormige elementen, bosfragmenten, enz) dient
behouden en zo mogelijk versterkt. De openheid kan worden gegarandeerd door behoud of ontwikkeling van
volgende gelijkwaardige activiteiten:
-

(Behoud van) agrarische activiteiten

-

Natuurontwikkeling en beheersing van de waterproblematiek rond de Laakbeek

-

Verdere aanplanting van bomen

-

Uitbouw van een gemeentelijk park, in aansluiting bij het bestaande park Egelspoel.

-

Mogelijkheid tot fietspad langs de Laakbeek.

E Maatregelen ter realisatie
Gemeentelijke planningsinitiatieven kunnen het gebied verder inrichten.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Dit landschappelijk waardevol agrarisch gebied sluit aan op het buitengebied. Naast de naam Molenvloet wordt ook
Molenvloet en Molenakkers gebruikt. Doorheen het gebied loopt de Laakbeek. Het gebied wordt begrensd door de
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

14. Randstedelijk groengebied Molenvloet

Artikel 14.1 Randstedelijk
groengebied Molenvloet

Het gebied is bestemd als randstedelijk groengebied. Recreatie,
beroepslandbouw, hobbylandbouw landschapsontwikkeling,
natuureducatie, recreatief medegebruik en waterbeheersing zijn
nevengeschikte functies. Bestaande landbouwbedrijfszetels
behouden kunnen blijven en kunnen uitbreiden. Infrastructuur voor
laagdynamische dagrecreatieve activiteiten (grasvelden, fiets- en
wandelpaden, ruiterpaden,...) kan worden aangelegd, voor zover de
ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden
wordt. Laagdynamische recreatieve infrastructuur betreft
infrastructuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar
onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen
teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische
structuur en in het bestaande ruimtegebruik. Luidruchtige en/of
gemotoriseerde sporten zijn niet toegelaten (kleiduifschieten,
modelvliegtuigen, motorcross,...). Verharde wegen of paden moeten
zoveel mogelijk aangelegd worden in een waterdoorlatende
verharding.

§1 Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg. Binnen dit
groengebied zijn landbouw, bosbouw, recreatief medegebruik en
waterbeheersing nevengeschikte functies.

Woonuitbreidingsgebied begrend
zoals aangeduid op plan.

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de landschapszorg;
2° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie
of recreatief medegebruik;
4° het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer;
5° het herstellen, aanleggen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en nutsleidingen;
6° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die
nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover de
technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden;
7° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die bedoeld zijn voor de
aanleg van een buurtpark,
8° het aanbrengen van infrastructuur voor laagdynamische dagrecreatieve
activiteiten,
Binnen een strook met een breedte van minstens twintig meter aan
weerszijden gemeten vanuit het midden van de Laakbeek zijn enkel
handelingen toegelaten die passen binnen het natuurbehoud.
§2 Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn eveneens vergunbaar:
1° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijziginen die
nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van de bestaande
landbouwbedrijven. Naast infrastructuur voor hoevetoerisme kunnen op
het landbouwbedrijf beperkte toeleverende of verwerkende activiteiten
voorkomen op voorwaarde dat de relatie met het landbouwbedrijf
substantieel is voor het voortbestaan van de toeleverende of verwerkende
activiteit.
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Artikel 14.2 Reservegebied voor
stedelijk wonen

Dit gebied wordt gereserveerd als stedelijk woongebied. Het gebied
kan ontwikkeld worden als stedelijk woongebied indien voldaan wordt
aan volgende voorwaarde: de inrichting van het gebied wordt nader
uitgewerkt in een inrichtingsstudie toegevoegd bij elke aanvraag tot
verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning. Deze
inrichtingsstudie is een informatief document voor de overheid met het
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag.
In deze inrichtingsstudie wordt aangetoond dat er een noodzaak
bestaat voor het aansnijden van het gebied. Deze noodzaak wordt
aangetoond door een evaluatie te maken van de
woningbouwrealisaties 2002-2007 in het regionaalstedelijk gebied ten
opzichte van het dan bestaande aanbod binnen het regionaalstedelijk
gebied.
De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het
gebied, de interne en externe ontsluiting inclusief de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op welke
manier voldaan wordt aan de bepalingen van elk bestemmingsgebied.
Latere vergunningsaanvragen binnen hetzelfde gebied kunnen
vergezeld gaan van een inrichtingsstudie, die afwijkt van de vroeger
ingediende studie, maar waarin alleszins rekening wordt gehouden
met de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied.
In het gebied mogen tot 31.12.2007 geen nieuwe woningen worden
gebouwd. Instandhoudingswerken en werken ten behoeve van het
voortbestaan van de bestaande voorzieningen en activiteiten zijn
toegestaan

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§1 Dit gebied is na 31.12.2007 bestemd als een stedelijk woongebied zoals
bepaald in artikel 9.1. Het gebied kan slechts worden ontwikkeld indien
voldaan wordt aan de voorwaarde gesteld in §2.

Op te heffen voorschriften
Woonuitbreidingsgebied begrend
zoals aangeduid op plan.

§2 Het gebied kan pas worden ontwikkeld mits de inrichting van het gebied
nader wordt uitgewerkt in een inrichtingsstudie.
In dit rapport wordt aangetoond dat er een noodzaak bestaat voor het
aansnijden van het gebied. Deze noodzaak wordt aangetoond door een
evaluatie te maken van de woningbouwrealisaties 2002-2007 in het
regionaalstedelijk gebied ten opzichte van het dan bestaande aanbod binnen
het regionaalstedelijk gebied.
De inrichtingsstudie bevat daarnaast een voorstel voor de ordening van het
gebied, de interne en externe ontsluiting inclusief de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer. In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier
de ordening van het gebied voldoet aan de bepalingen in artikel 9.1. De studie
kan zich ook uitspreken over de fasering in de ontwikkeling van het gebied.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag
van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning en
wordt als dusdanig meegestuurd naar de adviesverlenende instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze
aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften van 9.1. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn van een
inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet
alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen
binnen het gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning
wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied bevoegde gewestelijk
planologisch ambtenaar.
§3 In dit gebied mogen tot 31.12.2007 geen nieuwe woningen worden
gebouwd. Instandhoudingswerken en werken ten behoeve van het
voortbestaan van de bestaande voorzieningen en activiteiten zijn toegestaan.
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Deelplan 15 –Natuurgebied Frans Seghersreservaat
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout werd het Frans
Seghersreservaat (onderdeel van de Aa-vallei) aangeduid als een (stedelijk) natuurgebied. Het is een gebied met
belangrijke natuurwetenschappelijke waarde dat behoort tot de natuurlijke structuur die doordringt tot in het stedelijk
gebied en aldus - als een groen lint - deel uitmaakt van de stedelijke open ruimte. Omwille van het belang voor de
stedelijke leefbaarheid wordt het natuurgebied behouden en ontwikkeld zodat de ecologische en maatschappelijke
functie ervan beter tot uitdrukking komt.
Bovendien zal dit gebied samen met het westelijk ervan gelegen reservaatgebied op het bestaande gewestplan deel
uitmaken van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (als deel van een groter gebied dat functioneert als een
ruimtelijk-functioneel samenhangend natuurgebied. Deze herbestemming draagt bij tot het realiseren van voldoende
omvangrijke en samenhangende gebieden, het met elkaar verbinden van deze gebieden en het bufferen van deze
gebieden tegen externe invloeden.
Bij de afweging van de gewenste economische structuur werden de verschillende mogelijke gebieden voor de situering
van de taakstelling op vlak van bedrijvigheid afgewogen ten opzichte van de hypothese gewenste ruimtelijke structuur.
Hierbij werd geconcludeerd dat dit op gewestplan aangeduide industriegebied niet verder in aanmerking komt voor
bebouwing. Bij de berekening van de taakstelling is met deze 'mindering' rekening gehouden.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 15.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 15.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 15.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 15.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 15.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977

BPA

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Gewestplanwijziging : BVR 24/07/1996
Geen

Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermde dorpsgezicht
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

INDUSTRIEZONE
1990/10/10
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Figuur 15.6 - Ruimtelijk concept: de Aa-vallei als groen lint in het stedelijk gebied
Zoals in het afbakeningsproces werd vooropgesteld zijn het vrijwaren van de open ruimte en het behoud en
versterking van de natuurlijke structuur de belangrijkste doelstellingen. Volgend ruimtelijke concept is bepalend voor
de ordening van het gebied:
Uitbouw van de Aa-vallei tot een groen lint in het stedelijk gebied
V

HAEGBEMDEN,

§

− het niet-bebouwd karakter:
− het kenmerkend abiotisch milieu (reliëf, microreliëf en hydrografisch patroon);
− het kenmerkend biotisch milieu;

Het oostelijk deel van het gebied is industriegebied en landbouwgebied op het gewestplan, het westelijk deel
reservaatgebied.

− de kenmerkende ruimtelijke relaties tussen een waterloop en de omgevende vallei.
Voor de gebieden van de natuurlijke structuur wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd rekening houdend met de
specifieke biologische waarde, de toekomstmogelijkheden, de bestaande gebruiksvormen en de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
De vallei van de Aa gaat door dicht bewoond gebied en kruist onder meer het stadspark en het Frans Seghersreservaat.
Dit reservaat heeft een belangrijke ecologische en landschappelijke-historosche functie, waaruit ook zijn recreatief en
pedagogisch belang voortvloeit.
In het oosten vormen de bestaande spoorlijn en de Bremheidelaan de grens en in het zuiden de bestaande bebouwing
van het industrieterrein Bergbemden, met name een papierdistributiebedrijf. Een tweede klein gebied in het oosten
betreft een ingesloten gebied tussen het bedrijventerrein Haey Bemden, de E34 en de spoorlijn. In het westen wordt
het reservaatgebied mee afgebakend. Dit gebied wordt begrensd door de oprit 23 en de E34 in het noorden en de Aabeek in het zuiden. Het landbouwgebied in het zuidwesten is niet mee afgebakend.
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Het beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van het behoud en de verdere ontwikkeling van de huidige
biologische waarde. De ruimtelijke ondersteuning houdt minimaal ruimtelijke randvoorwaarden in voor het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Dit betekent concreet het behoud en de
versterking van:

§

Het verhogen van de interne samenhang van natuurwaarden door het tegengaan van versnippering

§

Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in de overgang stedelijk gebieden en buitengebied

§

Afstemmen van het ruimtelijk beleid op het milieubeleid op basis van het fysisch systeem

§

Het bufferen van de natuurfunctie
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E Maatregelen ter realisatie
Voor het gebied zal in aansluiting met de Aa-vallei een natuurrichtplan en een natuurinrichtingsproject worden
opgestart dat aanvullende elementen voor de concrete natuurinrichting van dit gebied bepaalt. In het kader van het
overleg over een natuurrichtplan en afhankelijk van de ingrepen die voorzien worden kan besloten worden een
gedetailleerd gewestelijk of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken
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15. Natuurgebied Frans Seghersreservaat

Het gebied wordt bestemd als natuurgebied, waarbij:
-

het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het
gebied als natuurgebied (veekerende rasters, het bouwen van
schuilplaatsen voor dieren die ingezet worden bij het beheer van
het gebied,...) moet mogelijk zijn.

-

alle werken, handelingen, functiewijzigingen, inrichtingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden,
het beschermen, het herstellen en het ontwikkelen van natuuren landschapswaarden mogelijk moet zijn;

Artikel 15.1 Natuurgebied Frans
Seghersreservaat

-

-

-

-

-

Natuurreservaat, landschappelijk
waardevol agrarisch gebied en
gebied voor milieubelastende
industrie begrensd zoals
aangeduid op plan.

1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud en de
landschapszorg;

2° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk
niet toegankelijk maken van het natuurgebied voor het publiek;
maken (toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,
wegafsluitingen, …), natuureducatie (informatieborden,
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
verrekijkers, knuppelpaden, vogelkijkhutten, …) en recreatief
natuureducatie of recreatief medegebruik;
medegebruik (zitbanken, picknicktafels, vuilbakken, …)
4° de aanleg, het inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer.
toegelaten wordt voor zover de ruimtelijk-ecologische
draagkracht van het gebied niet overschreden wordt;
5° het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare wegenis en
nutsleidingen. Bestaande openbare wegenis en nutsleidingen kunnen
de aanleg van onverharde of verharde wegen of paden voor niet
verplaatst worden voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van het
gemotoriseerd recreatief verkeer (wandelen, fietsen, paardrijden,
leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk
...) mogelijk is, voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht
milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
van het gebied niet overschreden wordt. Verharde wegen of
§2 Binnen dit natuurgebied zijn landbouw, bosbouw, natuureducatie,
paden moeten zoveel mogelijk aangelegd worden in een
recreatief medegebruik, waterbeheersing ondergeschikte functies voor
waterdoorlatende verharding.
zover de hoofdfunctie natuur niet in het gedrang wordt gebracht.
het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en bestaande leidingen mogelijk is, voor
§3 De in §1 en §2 genoemde werken, handelingen, voorzieningen,
zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet inrichtingen en wijzigingen zijn slechts toegelaten voor zover de uitvoering
overschreden wordt;
ervan geen betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke
kenmerken van het gebied of van de als speciale beschermingszone te
landbouw, bosbouw, landschapsontwikkeling, natuureducatie,
beschouwen gebieden zoals bedoeld in het decreet Natuurbehoud.
recreatief medegebruik, verblijfsrecreatie, wonen,
waterbeheersing ondergeschikte functies zijn voor zover de
ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet
overschreden wordt en de hoofdfunctie natuur niet in het
gedrang wordt gebracht;

-

§1 Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en landschapszorg. Het
gebied heeft als hoofdfunctie natuur.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:

werken en handelingen in een strook van 30 m die het
functioneren van de hoofdweg E34 optimaliseren toegelaten zijn;

§4 Op de percelen 1106/2 t, 1106/2p en 1106p is een recht van voorkoop
zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63 van dat
decreet wordt vastgesteld dat de entiteit bevoegd voor natuurbehoud binnen
de Vlaamse overheid begunstigd is met het voorkooprecht.

werken en handelingen in functie van het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden mogelijk zijn voor zover de
ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet
overschreden wordt en de hoofdfunctie natuur niet in het
gedrang wordt gebracht;
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het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een
onroerend bebouwd goed in functie van natuureducatie of
verblijfsrecreatie.
Er wordt een recht op voorkoop ingeschreven voor de percelen
waarop zich de bestaande horecazaak Spookhuys bevindt.
In voorkomend geval is een vastgesteld natuurrichtplan – zoals
bedoeld door het decreet Natuurbehoud – bepalend voor de
inrichting en het beheer van het gebied. Een goedgekeurd
beheersplan in uitvoering van de wetgeving inzake natuur, bos,
landschappen of waterbeheer beschrijft de uitvoeringsmodaliteiten.
Het natuurrichtplan en de beheersplannen - voor zover ze in
overeenstemming zijn met het natuurrichtplan - worden als een
afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen,
voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
Voor werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de
natuurlijke overstromingsgebieden worden de
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als
afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen,
voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3,
7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.
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Deelplan 16 - Bosgebied Stadsbos Regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Het gebied wordt begrensd door het Kanaal Dessel-Schoten in het noorden, de ring van Turnhout (R13) in het oosten,
de N12 in het zuiden. De westelijke grens wordt gevormd door de (achterzijde van de bebouwing) Veldstraat,
Hofeinde, Kapelstraat en de Stoksebaan.

A Relatie met afbakeningsproces en situering
Er is een groeiende vraag van stadsbewoners naar steeds veranderende recreatiemogelijkheden ‘om de hoek’, namelijk
in de bossen nabij steden.
In de hypothese voor gewenste ruimtelijke structuur wordt het sleutelconcept voor het regionaalstedelijk gebied
doorvertaald. Belangrijk element is de open ruimteverbinding, de zogenaamde 'groene sikkel' tussen de twee clusters
van het stedelijk gebied. Het gebied ten noorden van de N12 wordt daarbij beschouwd als een bindend element en zal
worden ontwikkeld als een stadsbos van 200 à 300 ha, toegankelijk voor de inwoners en bezoekers van het stedelijk
gebied. Hiermee wordt voldaan aan een belangrijke doelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met
name het 'behoud en de ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden' teneinde de
stedelijke leefbaarheid te verbeteren.
Het stadsbos bestaat onder meer uit de waardevolle natuurgebieden van het Looi en de boscomplexen van Lokeren.
De nieuwe bossen dienen zowel de huidige landschappelijke structuur als cultuurhistorische waarden versterken.
Tevens kan een landschappelijke en natuurlijke link worden gelegd tussen het stadsbos de gebieden ten noorden van
het Kanaal enerzijds en het groengebied ten zuiden van de N12 anderzijds. Er wordt echter vanuit gegaan dat deze
gebieden geen deel gaan uitmaken van het “actief” stadsbos: door de harde grenzen (Kanaal, gewestweg) als grenzen
van het stadsbos te laten functioneren, kan er een grotere controle en een beter beheer opgesteld worden.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 16.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 16.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 16.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 16.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 16.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Wijziging - BVR 31/07/1992
Geen
Pastorie, BVR 12.12.01
Filipkensvijver - BVE 30.06.82
Geen
Geen
Geen
18-17/12/1963

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977

BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermd dorpsgezicht
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
137-22/01/1973,146-09/03/1974,25628/11/1991,
256-28/11/1991,274-16/09/1996,5528/10/1977,110-19/06/1970

Op het gewestplan is het gebied grotendeels bestemd als natuurgebied. Verder wordt een parkgebied, een
industriegebied, een woonuitbreidingsgebied en een woongebiedje aan Hofeinde mee in de afbakening opgenomen.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Het voorstel van stadsbos vormt onderdeel van het bestaande bos- en natuurgebied tussen de kern van Vosselaar en
de kern van Turnhout en meer bepaald ten noorden van de gewestweg N12, ten zuiden van het kanaal, het
groengebied Filipkensvijver en het Looi. In het gebied kunnen belangrijke natuurgebieden worden onderscheiden,
naast boscomplexen, die grotendeels in privébezit zijn. Verder bevinden zich in het gebied verschillende activiteiten :
een aantal agrarische eilandjes met name in de westelijke helft, een aantal woongebieden, een industriegebied van het
bedrijf Den Dam (bouwmaterialen) met aanvullend bouwopslag en loodsen in het natuurgebied, een aantal
zonevreemde gebouwen (woningen) en diverse recreatieactiviteiten (voetbal, modelvliegtuigenvereniging,…).
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D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Visie en doelstellingen
De belangrijkste doelstelling is de inrichting van het noordelijk gedeelte van de zogenaamde 'groene sikkel' als een
toegankelijk en openbaar recreatief stadsbos van 200 à 300 ha met vrijwaring van de belangrijkste natuurwaarden.
Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijk onderdeel van het sleutelconcept, met name het niet bebouwen
van het gebied tussen de cluster Beerse/Vosselaar en Turnhout/Oud-Turnhout.

Ruimtelijke concepten
Bosuitbreiding en vrijwaring van natuurwaarden
Het stadsbos als actief en recreatief gebied wordt gecombineerd met stille ontoegankelijke natuurgebieden.
Bijkomende studie is nodig om te bepalen waar mogelijkheden bestaan voor bosuitbreiding en welke de belangrijkste
te vrijwaren natuurgebieden zijn. Ook de ontwikkelingsperspectieven voor de andere (bestaande en nieuwe) functies
dienen nader onderzocht te worden. Het op het gewestplan bestemde woonuitbreidingsgebied en het industriegebied
(bedrijf den Dam) zijn twee belangrijke zoekzones voor bosuitbreiding.
Drie toegangen met de N12 als het opstappunt voor openbaar vervoer
Naar aanleiding van het verder overleg na het afbakeningsproces (waar de Weigang als de hoofdtoegang werd
aangeduid) wordt geopteerd voor drie mogelijke toegangen voor het autoverkeer: vanaf de N12 ter hoogte van de
Beukendreef; aan de Kapelstraat en aan de Kriksensstraat. De belangrijkste toegang voor het openbaar vervoer is ook
gesitueerd aan de N12/Beukendreef. Met betrekking tot het parkeren (in totaal maximaal 100 parkeerplaatsen) zal het
onderzoek rond de inrichtingsstudie uitsluitsel geven over één van de volgende twee alternatieven: ofwel wordt rond
de drie toegangen een afzonderlijke parking voorzien; ofwel wordt er geopteerd voor één clustering in het stadsbos,
met name ter hoogte van de huidige vliegclub en voetbalvelden. De parkeerplaatsen zullen in de (bos)omgeving
moeten worden ingepast. Rond de toegangen (ten minste die aan de N12) en/of parkings is het mogelijk om een
onthaalvoorziening te situeren met informatie en voorzieningen voor de bezoekers van het stadsbos. Vandaar zullen
verschillende “aders” het volledige “lichaam” (het stadsbos) doorlopen.

Opheffen reservatie voor de aanleg van de ring (R13)
De Ring rond de binnenstad is reeds gerealiseerd, waardor de reservatie die voorzien is op het gewestplan kan worden
opgeheven. Dit verandert niets aan de onderliggende bestemmingen of de bestaande vergunningen.

Recreatieve aders doorheen het gebied
Recreatieve aders zullen de woonkernen Beerse – Vosselaar en de stadskern Turnhout met elkaar verbinden. Dit kan
gebeuren via bestaande toegangen en bruggen die verder uitgebouwd kunnen worden. Eveneens zal de recreatieve ader
langsheen het Kanaal Dessel – Schoten (deel uitmakend van het Vlaams recreatief netwerk) aangesloten worden op het
stadsbos: door de recreatieve activiteiten langsheen het Kanaal aan de zuidkant te laten ontwikkelen, is er de
mogelijkheid om de binding tussen beide optimaal te benutten. Opgemerkt moet worden dat het niet noodzakelijk is
om enkel de zuidkant van het Kanaal recreatief te ontwikkelen: men kan van kant wisselen via bestaande bruggen en
eventueel een bijkomende brug, bijvoorbeeld ter hoogte van de huidige ringburg of ter hoogte van het huidige
industrieterrein (Den Dam), die als een bijkomend recreatieve elementen kunnen functioneren. Op deze manier
kunnen conflicten met de economische activiteiten worden vermeden.
Recreatieve elementen zorgvuldig gekoppeld aan de aders
Langs de recreatieve aders kunnen verschillende activiteiten worden gesitueerd. Dit kunnen bestaande activiteiten zijn
of nieuwe.
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KAN AAL D ESSEL - SCHO TEN ,
RECREATIEF ECON OMISCHE ADER

STADSBOS
Bossen

W OON KERN BEERSE
STADSKERN T URNHOUT

Bosuitbreiding
RIN G T URN HOUT

W OON KERN VOSSELAAR

O N TSLUITIN G

N 12 (OOST- W EST AS)
N 140

Hoofdweg E34 / A21
Ring Turnhout, N 140
N 12 (oost-west as)
Kanaal Dessel - Schoten
Knooppunt
Toegang tot stadsbos (ook ontsluiting via openbaar
vervoer) via de straat Weigang

H OOFDWEG E34 / A21

Brug:
- Bestaande brug Turnhout over Kanaal als verbinding
met noordelijk deel en als bijkomend recreatief
element
- Bestaande brug Vosselaar over E34/A21 als verbinding
met zuidelijk deel en als bijkomend recreatief element
- N ieuwe fiets- en voetgangersbrug aansluitend
(onder) brug Ring als verbinding met noordelijk deel
en als bijkomend recreatief element.
AN D ERE
Recreatieve ader
Recreatief - economische ader kanaal
“ G ROEN E SIKKEL”

ACTIEF STADSBOS BIN NEN “ G ROEN E SIKKEL”
(= TOEGAN KELIJK)

Kaart 16.6 - Mogelijke ruimtelijke visie en inrichtingsprincipes - uit voorstel van afbakening, Mens&Ruimte, 2002

In het gebied dat wordt begrensd zijn op dit ogenblik verschillende zonevreemde woningen en constructies
opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld een aantal woningen langs de N12 en de Wilgentakjesdreef. Als globaal principe
wordt gesteld dat de bestaande vergunde woningen in principe kunnen behouden blijven, echter met strenge
voorwaarden met betrekking tot her- of verbouwmogelijkheden. Het verder opdelen van de bestaande bebouwde
percelen ten behoeve van bijkomende woningen of het inplanten van nieuwe woningen wordt niet toegelaten.

E Maatregelen ter realisatie
-

De ontwikkeling van dit stadsbos maakt voorwerp uit van een inrichtingsstudie door AMINAL afdeling
Bos&Groen. Hierin worden recreatieve, landschappelijke, esthetische, ecologische elementen bestudeerd en
tegenover elkaar afgewogen.

-

Afdeling Bos en Groen staat tevens in voor de uitwerking en implementatie van een operationeel actieplan waarin
de verdere inrichting en het beheer zullen worden geregeld.

-

Onderzoek naar de toegankelijkheid van het gebied door actieve verwerving en een eventueel onteigeningsplan, of
door duidelijke afspraken met de bestaande eigenaars. Dit betreft onder meer de verwerving en grondruil van het
woongebied met de Pastorie aan de Kapelstraat.

-

Relatie met recreatieve ontwikkelingsperspectieven voor het kanaal Dessel-Schoten door de provincie Antwerpen,
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16. Bosgebied stadsbos regionaalstedelijk gebied Turnhout

Het gebied is bestemd voor het behoud, de bescherming, de
ontwikkeling en het herstel van bos-, natuur- en landschapswaarden.
Het gebied heeft als hoofdfuncties bos en natuur. De mogelijkheid
wordt geboden een recreatief stadsbos te creëren met vrijwaring en
versterking van de natuurwaarden. Landbouw,
landschapsontwikkeling, natuureducatie, recreatie en recreatief
medegebruik en waterbeheersing zijn ondergeschikte functies.
Volgende werken worden in functie van de ontwikkeling van het
stadsbos toegestaan:

Artikel 16.1 Bosgebied: Stadsbos
regionaalstedelijk gebied Turnhout

-

-

infrastructuurwerken gericht op het al dan niet toegankelijk maken
(toegangspoortjes, wegwijzers, wegafsluitingen, …),
natuureducatie (informatieborden, verrekijkers, knuppelpaden,
vogelkijkhutten, …) en recreatief medegebruik (bv. kajakken)
toegelaten wordt voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht
van het gebied niet overschreden wordt;
de aanleg van recreatieve aders voor zover de ruimtelijkecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt.
nieuwe en bestaande recreatieve functies langs deze aders indien
zij kaderen in de gewenste inrichting voor het bosgebied, zoals:
jeugdactiviteiten, sport (bijv. voetbalvelden), kinderboerderij,
paarden,

-

verbouwingen of bestemmingswijzigingen van bestaande
gebouwen en terreinen voor natuureducatieve doeleinden
(bezoekerscentrum,...); dit geldt onder meer voor de Pastorie,…

-

werken en handelingen in functie van hermeandering van
waterlopen, het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast

-

het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en bestaande leidingen voor zover de
ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet
overschreden wordt;

§1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van bos-, natuur- en landschapswaarden. Het gebied
heeft als hoofdfuncties bos en natuur.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
vergunning vereist is- zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding,
het herstel en de ontwikkeling van het bosgebied, het
natuurbehoud en de landschapszorg;
2° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al
dan niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
4° het aanleggen, het inrichten of uitrusten van wegen of paden voor
recreatief medegebruik.

Het parkgebied aansluitend bij het
kanaal, de Beersebaan en de
Stoktsestraat.
Gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen
aansluitend bij de Nassaulaan en
begrensd zoals aangeduid op plan.
Industriegebied voor
milieubelastende industrie
woonuitbreidingsgebied

5° het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en nutsleidingen. Bestaande openbare
wegenis en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dit
noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en
de ontwikkeling van het bosgebied, de natuur, het natuurlijk
milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
§2 Binnen dit gebied zijn landbouw, natuureducatie, recreatie,
recreatief medegebruik, waterbeheersing en wonen ondergeschikte
functies. Naast de werken, handelingen, voorzieningen en
functiewijzingen vermeld in §1 zijn vergunbaar:

-

het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een
onroerend bebouwd goed voor zover gekaderd in de gewenste
inrichting van het stadsbos,

1° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn
voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van
wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor
zover de technieken van natuurtechnisch milieubouw gehanteerd
worden;

-

werken en handelingen die nodig zijn voor het functioneren van
de landbouwfunctie voor zover zij het functioneren van het
stadsbos niet schaden;

2° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een
onroerend bebouwd goed voor zover zij het functioneren van het
stadsbos niet schaden;

-

werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen voor de
verbouw, herbouw van bestaande recreatieve functies of de
inplanting van nieuwe recreatieve functies voor zover deze zijn
gekaderd in de gewenste inrichting van het stadsbos.
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Natuurgebied aansluitend bij de
Antwerpsesteenweg, de
Kapelstraat, de Gorenstraat en het
kanaal en begrensd zoals
aangeduid op plan.
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-

-

werken, handelingen of voorzieningen voor verblijfsrecreatie en
openluchtrecreatie voor zover deze beperkt zijn in omvang en
impact en voor zover zij zijn gekaderd in de gewenste inrichting
van het stadsbos en het provinciaal ruimtelijk beleid inzake
verblijfsrecreatie en openluchtrecreatie. Met inrichtingen voor
verblijfsrecreatie worden in oppervlakte beperkte kampeerweiden
bedoeld waarbij slechts tenten met een maximum grondoppervlak
van 10 m² worden toegelaten. Voor het verblijf van
georganiseerde jeugdgroepen kan afgeweken worden van de
oppervlaktenorm van 10 m² per tent. Het is niet de bedoeling dat
volwaardige campings ontstaan. Enkel occasioneel kamperen op
de weiden zonder veel bijkomende voorzieningen is toelaatbaar.
bestaande vergunde woningen, bedrijven of
landbouwbedrijfszetels in principe behouden kunnen blijven, maar
niet uitgebreid of herbouwd kunnen worden, tenzij dat deze
uitbreiding noodzakelijk is voor het bevorderen van de kwaliteit
van het leefmilieu (bv. Installaties voor het behandelen van
afvalwater,…), de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3,
7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

3° werken en handelingen die nodig zijn voor het functioneren van de
landbouwfunctie voor zover zij het functioneren van het stadsbos
niet schaden;
4° werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen voor de
verbouw, herbouw van bestaande recreatieve functies of de
inplanting van nieuwe recreatieve functies voor zover zij het
functioneren van het stadsbos niet schaden;
5° werken, handelingen of voorzieningen voor verblijfsrecreatie en
openluchtrecreatie voor zover deze beperkt zijn in omvang en
impact en voor zover zij zijn gekaderd in de gewenste inrichting
van het stadsbos en het provinciaal ruimtelijk beleid inzake
verblijfsrecreatie en openluchtrecreatie. Met inrichtingen voor
verblijfsrecreatie worden in oppervlakte beperkte kampeerweiden
bedoeld waarbij slechts tenten met een maximum grondoppervlak
van 10 m² worden toegelaten. Voor het verblijf van
georganiseerde jeugdgroepen kan afgeweken worden van de
oppervlaktenorm van 10 m² per tent.
6° het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde
volume of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de
woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot
is (de woning wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet
voldoen aan de elementaire eisen van stabiliteit op het moment
van de eerste vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de
woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn,
ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan – met inbegrip van de woningbijgebouwen, die
er fysisch één geheel mee vormen – slechts leiden tot een
maximaal bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze
uitbreiding mag een volumevermeerdering met 100 % niet
overschrijden.
De inplanting van bijkomende woningen is niet toegelaten, ook
niet door het opdelen van bestaande bebouwde percelen.
7°
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Herbouw binnen hetzelfde bouwvolume is enkel vergunbaar
indien de woning geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is
door een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor
zover de woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet
verkrot was, (2) volgens het bevolkingsregister in de loop van het
jaar voorafgaand aan de vernieling of beschadiging werd
bewoond; (3) de aanvraag ten laatste binnen het jaar na het
toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt. Indien het voor
de vernieling of beschadiging bestaande bouwvolume meer
bedraagt dan 1.000 m³, wordt de herbouwde woning beperkt tot
1.000 m³.
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Het stadsbos van het regionaalstedelijk gebied Turnhout wordt
maximaal op drie plaatsen ontsloten voor autoverkeer. In de omgeving
van deze toegangen zijn bepaalde voorzieningen, die te maken
hebben met het publiek karakter van het stadsbos vergunbaar. Er
kunnen ten behoeve van de bezoekers voor in totaal maximaal 100
voertuigen parkeerruimte worden voorzien. Deze parkeerruimte dient
te worden geïntegreerd in het landschap, wat ten minste betekent dat
maximaal een waterdoorlatende verharding dient te worden toegepast
en dat voldoende bomen worden aangeplant tussen de
parkeerplaatsen.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§3 Het stadsbos regionaalstedelijk gebied Turnhout kan op drie
plaatsen ontsloten worden voor autoverkeer:

Op te heffen voorschriften

Geen.

1. Een hoofdtoegang aan de N12 ('Beukendreef') waar tevens een
halte voor het openbaar vervoer kan worden voorzien. Deze halte
omvat ruime schuilmogelijkheden. Aan het openbaar vervoer
gerelateerde dienstverlenende functies zijn toegelaten.
2. Aan de Kapelstraat aan de dreef van de Pastorie.
3. Aan de Kriksensstraat
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
een stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn rond deze
toegangen vergunbaar:
1° de aanleg en beheer van fietsvoorzieningen;
2° de bouw van een klein onthaalgebouw met voorzieningen voor
bezoekers;
3° het aanbrengen van informatievoorzieningen.
4° in het stadsbos regionaalstedelijk gebied Turnhout kunnen ten
behoeve van de bezoekers voor in totaal maximaal 100
voertuigen parkeerruimte worden voorzien. Deze parkeerruimte
dient te worden geïntegreerd in het landschap.

De hoofdbestemming van het gebied is stadsbos. Voor de bestaande
bedrijfsactiviteiten wordt echter een overgangsregeling voorzien. Deze
activiteiten kunnen verdergezet worden. Indien echter de huidige
bedrijfsactiviteiten stopgezet worden, geldt de hoofdbestemming.
Artikel 16.2 Tijdelijke zone voor bestaande
bedrijfsactiviteiten met nabestemming
stadsbos
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Deze zone is bestemd voor het behoud en de uitbreiding van de huidige
bedrijfsactiviteiten (bouwmaterialen) aan de Dijkstraat 22 te Beerse.
Nevenactiviteiten zijn enkel toegelaten in zoverre deze noodzakelijk zijn
voor de bedrijfsvoering van het bestaand bedrijf. Detailhandel is niet
toegelaten.
Indien de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet vervalt de
overdruk en geldt de hoofdbestemming stadsbos Regionaalstedelijk
gebied Turnhout.

Industriegebied voor
milieubelastende industrie
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Inrichtingsstudie
(in overdruk)

Artikel 16.3 Gemeenschappelijke
aspecten voor de gebieden genoemd in
artikelen 16.1 tot en met 16.2

Voor het plangebied binnen de perimeter wordt bij elke aanvraag tot
verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een
inrichtingsstudie gevoegd. Deze inrichtingsstudie is een informatief
document voor de overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor
de ordening van het stadsbos. Tevens kan een fasering worden
voorzien.
De inrichtingsstudie moet met andere woorden aangeven op welke
manier
voldaan
wordt
aan
de
bepalingen
van
elk
bestemmingsgebied. Latere vergunningsaanvragen binnen hetzelfde
gebied kunnen vergezeld gaan van een inrichtingsstudie, die afwijkt
van de vroeger ingediende studie, maar waarin alleszins rekening
wordt gehouden met de reeds gerealiseerde elementen binnen het
gebied.
Voor het gebied werd reeds een inrichtingsstudie opgemaakt in
opdracht van de afdeling Bos en Groen. Deze studie is de eerste
voor het gebied en kan bij komende aanvragen gebruikt worden als
informatief document.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

§1 Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen in de
artikelen 16.1 en 16.2, moeten aanvragen tot verkavelingsvergunningen
en stedenbouwkundige vergunningen vergezeld zijn van een
samenhangende inrichtingsstudie.

Op te heffen voorschriften

Geen.

De inrichtingsstudie bevat een voorstel voor de ordening van het
stadsbos. In de inrichtingsstudie wordt aangegeven op welke manier de
ordening van het gebied voldoet aan de bepalingen in artikelen 16.1 en
16.2. De studie kan zich ook uitspreken over de fasering in de
ontwikkeling van het gebied.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de
aanvraag
van
stedenbouwkundige
vergunning
of
verkavelingsvergunning en wordt aldusdanig meegestuurd aan de
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke
procedure voor de behandeling van deze aanvragen.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en
de stedenbouwkundige voorschriften van 16.1 en 16.2. Bij elke nieuwe
vergunningsaanvraag die conform het eerste lid vergezeld moet zijn
van een inrichtingsstudie kan het dossier hetzij een samenvatting en
plan van de bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening
worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen binnen het
gebied.
De aanvraag tot verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige
vergunning wordt voor advies opgestuurd naar de in het gebied
bevoegde gewestelijk planologisch ambtenaar.
§2 Op het gehele gebied is een recht van voorkoop als bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening van toepassing. In uitvoering van artikel 63 van dat decreet
wordt vastgesteld dat de entiteit bevoegd voor bos en groen binnen de
Vlaamse overheid begunstigd is met het voorkooprecht.
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Deelplan 17 - Waterheide
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belang voor de professionele landbouw is daar geringer. Nabij de Slagmolenstraat (in het westen) bevinden zich in het
agrarisch gebied een loopbaan en stallen voor paarden.

A Relatie met afbakeningsproces en situering
In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout is het gebied aangeduid
als een mogelijk reservegebied voor een regionaal bedrijventerrein na 2007. Vermits binnen het regionaalstedelijk
gebied werd gekozen om de gehele taakstelling aan nieuwe regionale bedrijventerrein tot 2007 te voorzien in andere
gebieden, kan dit ruimtelijk uitvoeringsplan geen bedrijventerrein voorzien te Waterheide. De ontwikkeling van een
nieuw bedrijventerrein ter hoogte van Waterheide komt dus pas in beeld na de planperiode (na 2007). Eerst moet de
ontsluiting van dit gebied grondig bekeken worden: de huidige op- en afrit 24 Turnhout Centrum is zeer onveilig
ingericht en vraagt een dringende aanpassing die rekening houdt met de ontwikkeling van Waterheide na 2007. Het
terrein Waterheide wordt tot dan gevrijwaard van ruimtelijke ontwikkelingen die de aanleg van een regionaal
bedrijventerrein na 2007 zouden kunnen hypothekeren.
Aldus wordt het gebied bevestigd in zijn huidige waarde, als samenhangend en aaneengesloten agrarische zone. De
bestaande toestand rechtvaardigt de huidige aanduiding als stedelijk bouwvrij agrarisch gebied. Een latere
bestemmingswijziging tot regionaal bedrijventerrein dient te worden gekaderd binnen een nieuw overlegproces rond de
ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied. Gelet op de ontwikkelingsperspectieven van het gebied (stedelijke
ontwikkeling op langer termijn) wordt het gebied in tegenstelling tot het voorstel van afbakening gesitueerd in het
stedelijk gebied.

In functie van de ontsluiting van het gebied wordt een gebied aangeduid aan de op- en afrit 24, ten oosten van de N19
(Steenweg op Diest).

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Er wordt beoogd het gebied Waterheide te vrijwaren van ongewenste ontwikkelingen (bebouwing) opdat latere
ontwikkelingen niet zouden worden gehypothekeerd. Deze doelstelling vertaalt zich in enkele ruimtelijke concepten die
het tijdelijk open karakter vormgeven. Het spreekt vanzelf dat andere concepten zullen worden gezocht als over een
later ontwikkeling wordt beslist.
Om stedelijke ontwikkeling op langer termijn mogelijk te maken wordt tevens de nodige ruimte gereserveerd die de
herinrichting van het op- en afrittencomplex 24 mogelijk maakt.

Waterheide als open en (bouwvrij) agrarisch gebied, aansluitend op de
Darisdonkvinger
Met het bestaand open karakter sluit het gebied goed aan op
de open te houden Darisdonkvinger.
Het westelijk deel wordt bouwvrij gehouden om in functie
van de situering van een regionaal bedrijventerrein
ongewenste ontwikkelingen te vermijden. Bestaande
activiteiten kunnen evenwel blijven functioneren.
Behouden van beek en kleine landschapselementen
Zolang niet over een toekomstige ontwikkeling is beslist,
wordt geopteerd de bestaande landschappelijke elementen
zoals de bomenrijen en de beek maximaal te vrijwaren.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 17.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 17.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 17.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 17.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 17.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermd dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen
372-26/10/1989

Verkavelingsvergunning

247-08/06/1973,362-03/11/1987,35828/08/1987,
399-17/12/2001,400-29/06/1995,20503/09/1969,34-04/12/1974,23810/02/1972,115-15/06/1966

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Het driehoekig gebied Waterheide wordt in het zuiden begrensd door de autosnelweg (hoofdweg) E34 en een smalle
laterale landbouwweg. Aan de noordzijde vormt de achterzijde van de bebouwing langsheen de Slagmolenstraat de
sterk verspringende begrenzing. Deze grens houdt rekening met een aantal activiteiten die deel uitmaken van het
woonweefsel, waaronder het houtconstructiebedrijf op de hoek Slagmolenstraat – Steenweg op Zevendonk, een
verhuurbedrijf, het bouwmaterialenbedrijf Remysen (gedeeltelijk zonevreemd), het sportterrein Technico enz. De
oostelijke grens wordt bepaald door een bestaande landbouwweg dat uitgeeft op een aantal hoeven (Slagmolen).
De weilanden in het deelplan zijn relatief kleinschalig en in sterke mate in gebruik als paardenweide, met sporadisch
schuilhokken. Een beek, begeleid met bomenrijen en boomgroepen, loopt doorheen het westelijk gebiedsdeel. Het
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Reserveren van ruimte voor de E34
In functie van het herstructureren van het knooppunt 24
(E34-N19) dient de nodige ruimte te worden gevrijwaard
van ongewenste ontwikkeling en gereserveerd voor de
infrastructuur. Tevens wordt ruimte voorzien voor het
bundelen van nieuwe infrastructuur langsheen de hoofdweg
E34 (leidingen, dienstwegen, enz.). Ruimtelijke principes
voor de (her)inrichting van het oprittencomplex zijn:
-

-

Verbeteren van de aansluiting van de primaire wegen voor
een vlotte ontsluiting van het regionaalstedelijk gebied, met
name de cluster Turnhout / Oud-Turnhout
Het voorzien van een specifieke ontsluiting naar het gebied
Waterheide
Een specifieke bewegwijzering dient het onderscheid tussen
de clusters en de typen oprit te benadrukken.
Verbeteren van de verkeersveiligheid van de Steenweg op
Tielen en de ontsluiting van de woonkern Zevendonk.
Voorzien van een fietsroute (eventueel met tunnel)
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E Maatregelen ter realisatie
-

Evaluatie van de ontwikkelingen op vlak van bedrijvigheid en ontwikkelen van een gebiedsgerichte visie tegen
2007; om de verdere mogelijkheden van het gebied Waterheide te bepalen.

-

(Her) inrichting van het op- en afrittencomplex
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

17. Stedelijk bouwvrij agrarisch gebied Waterheide

Het gebied wordt bestemd als stedelijk (gelegen binnen het stedelijk
gebied) bouwvrij agrarisch gebied, waarbij:

Artikel 17.1 bouwvrij agrarisch
gebied Waterheide

-

Het gebied als hoofdfunctie landbouw behoudt, in afwachting van
een beslissing over de toekomstige ontwikkeling van het gebied;

-

Het gebied gevrijwaard wordt van bebouwing ter voorkoming van
ongewenste ontwikkelingen;

-

Natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik
ondergeschikte functies zijn;

-

Kleine landschapselementen en de aanwezige beek worden
gevrijwaard rekening houdend met de principes van het integraal
waterbeheer.
Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3,
7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.

Het gebied is bestemd voor de grondgebonden beroepslandbouw.
Natuurbehoud, landschapszorg, recreatief medegebruik en
waterbeheersing zijn ondergeschikte functies.

Agrarisch gebied aansluitend bij de
E34en begrensd zoals aangeduid
op plan.

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° schuilhokken voor dieren
2° beperkte waterhuishoudingswerken in functie van het agrarisch gebruik
van het gebied,
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
5° het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden voor
landbouwgebruik en recreatief verkeer;
6° de afbraak van bestaande vaste inrichtingen of bouwwerken;
7° het vellen van hoogstammige bomen;
8° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in natuurlijke
overstromingsgebieden voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

(in overdruk)

Artikel 17.2 Bouwvrije strook langs
de E34

Het plangebied wordt begrensd door de E34. Om eventueel
noodzakelijke aanpassingen aan deze infrastructuren en dus het
optimaal functioneren van de E34 als hoofdweg in de toekomst niet te
hypothekeren is het niet toegelaten te bouwen langs deze
infrastructuur. Op deze manier wordt ook zeker voldaan aan het KB
van 4 juni 1958 met betrekking tot de vrije stroken langs
autosnelwegen. De aanleg van nutsleidingen en fietspaden zijn
toegelaten.
Nadat er werken zijn uitgevoerd in de bouwvrije strook dient het
betreffende deel van de strook maximaal te worden voorzien van een
begroeiing met streekeigen beplanting zodat een dicht, groen scherm
ontstaat.
Deze groenaanleg dient te gebeuren door de instantie/organisatie die
de werken uitvoerde. Het beheer van het groenscherm dient te
gebeuren door de wegbeheerder van de E34 of de beheerder van het
eventueel aanwezige fietspad of de eigenaar van de eventueel
aanwezige nutsleidingen.
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Het gebied is aangeduid als bouwvrije strook langs de E34.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:

Geen.

1° werken en handeling nodig voor het functioneren van de E34 als
hoofdweg;
2° de aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse
nutsleidingen;
3° het afbreken van bestaande constructies;
4° de aanleg, heraanleg of onderhoud van openbare wegenis of een
fietspad.
Na aanleg van een of meerdere ondergrondse leidingen is een maximale
heraanleg van de begroeiing met streekeigen beplanting verplicht.
Deze strook wordt aangelegd en beheerd door de eigenaar of de
terreinbeheerder.
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(in overdruk)

Artikel 17.3 Gebied voor aanpassing
van kruisende infrastructuur
Waterheide

Deze zone wordt gereserveerd voor de aanleg en aanpassing van de
lijninfrastructuur, al dan niet tijdelijk met als doel het mogelijk maken
van een volledige of gedeeltelijke herinrichting van het op- en
afrittencomplex 24. Zo kan het gebied Waterheide rechtstreeks
ontsloten worden. De ontsluiting van het stedelijk gebied (inclusief de
kern Zevendonk) wordt eveneens op deze manier verbeterd.
Bij de realisatie van de werkzaamheden die kaderen in de aanleg en
aanpassing van lijninfrastructuur moeten de gebruikte terreinen
kwaliteitsvol afgewerkt worden, rekening houdend met de
onderliggende bestemming en de directe omgeving.
Er wordt een adviesvraag bij de administratie bevoegd voor het
beheer van de E34ingeschreven. De adviesvraag wordt behandeld
volgens de vigerende bepalingen van de wetgeving ruimtelijke
ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen (artikel
111§4 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen).

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Dit gebied is aangeduid voor de aanleg en aanpassing van
lijninfrastructuur, al dan niet tijdelijk. Alleen werkzaamheden en
constructies die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de
hoofdweg of het op- en afrittencomplex zijn toegelaten.

Op te heffen voorschriften

Geen.

Werken en handelingen voor de (her)aanleg van het op- en
afrittencomplex dienen de verkeersleefbaarheid van het stedelijk gebied te
bevorderen en de barrièrewerking van de hoofdweg E34 te reduceren.
De bestemming aangegeven door de grondkleur van het vigerende plan
van aanleg of het ruimtelijk uitvoeringsplan blijft behouden.
Over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt het
advies van de administratie bevoegd voor het beheer van de E34
ingewonnen. De adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen
van de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende
adviesvragen.
Bij de realisatie van de werkzaamheden die kaderen in de aanleg en
aanpassing van lijninfrastructuur moeten de gebruikte terreinen
kwaliteitsvol afgewerkt worden, rekening houdend met de onderliggende
bestemming en de directe omgeving.
Op het ogenblik dat een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend
voor de realisatie van de infrastructuurwerken zoals hierboven
omschreven en waarbij slechts een deel van de reservatiezone wordt
ingenomen, vervalt de reservatiezone voor het overige. Indien de
Vlaamse regering beslist om de infrastructuurwerken niet te realiseren,
vervalt de reservatiezone.
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Deelplan 18 – Agrarisch gebied Heiende
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A Relatie met afbakeningsproces en situering

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten

In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout zijn verschillende
gebieden aangeduid die deel uitmaken van de stedelijke groenstructuur, onder meer enkele groene vingers die
aansluitend op het buitengebied in het stedelijk gebied penetreren, zoals het Vennengebied. In de hypothese gewenste
ruimtelijke structuur wordt worden deze groene vingers grensstellend genoemd, waarbij de ecologische functie een
belangrijke rol dient te spelen. In dit gebied betreft dat met name het agrarisch gebied en de versterking van de kleine
landschappelijk waardevolle elementen.
Bij de afweging van de gewenste nederzettingsstructuur werden verder verschillende mogelijke gebieden voor de
situering van de taakstelling op vlak van wonen afgewogen ten opzichte van de hypothese gewenste ruimtelijke
structuur. Hierbij werd geconcludeerd dat dit (woonuitbreidings-)gebied niet verder in aanmerking komt voor
bebouwing.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 18.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 18.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 18.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 18.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 18.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermde dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen

Geen

Verkavelingsvergunning

Geen

253-14/11/1978, 364-19/10/1999, 25822/12/1986, 230-12/04/1976

Het gebied 'Heiende' heeft op dit ogenblik de bestemming 'woonuitbreidingsgebied' op het gewestplan. Het in het
oosten aansluitend gebied is agrarisch gebied op het gewestplan en wordt omwille van de eenduidigheid samen
afgebakend.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied

Figuur 18.6 - Ruimtelijk concept: vrijwaren
open ruimte en agrarische functie
Zoals in het afbakeningsproces werd vooropgesteld zijn het vrijwaren van de open ruimte en het behoud en
versterking van de agrarische activiteiten de belangrijkste doelstellingen. Volgend ruimtelijke concept is bepalend voor
de ordening van het gebied:
Continuïteit van de openheid tot in de kern van Oosthoven - 'groene vinger''
De openheid kan worden gegarandeerd door behoud of ontwikkeling van volgende activiteiten:
-

Garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw (als hoofdfunctie) en het verhogen van de interne
samenhang door het tegengaan van versnippering. Niet-professionele landbouwactiviteiten (hobbylandbouw,
recreatieve landbouw) die een beslag leggen op het agrarisch gebied moeten vermeden worden.

-

Natuurontwikkeling

-

Versterking van de landschappelijke structuur

-

Recreatief medegebruik

E Maatregelen ter realisatie
Gemeentelijke planningsinitiatieven kunnen het gebied verder inrichten.

Het open gebied Heiende sluit aan op een groter gebied van het buitengebied. Het gebied wordt begrensd door de
achterzijde van de bebouwing langs de Steenweg op Ravels, Heiende, en de Sint-Antoniustraat. Het gebied is
grotendeels in agrarisch gebruik (grasland). Omwille van de duidelijkheid van de begrenzing is het aansluitend agrarisch
gebied tot aan een pad tussen de steenweg en Heiende mee opgenomen. Verder zijn er enkele kleine landschappelijke
elementen zoals de bomenrijen in het oostelijk deel.
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

18. Agrarisch gebied Heiende
Het gebied wordt bestemd als structuurbepalend (gelegen buiten het
stedelijk gebied) agrarisch gebied, waarbij:
-

het gebied inde eerste plaats de beroepslandbouw dient;

-

toeleverende, verwerkende en dienstverlenende activiteiten en
landbouwverwante activiteiten (kinderboerderijen, manèges, …)
niet toegelaten worden;

-

natuur- bos- en landschapsontwikkeling en recreatief
medegebruik ondergeschikte functies zijn;

-

het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegen en bestaande pijpleidingen toegelaten worden.

-

De gemeente kan een gemeentelijk plan opmaken waarin zij de
bestemming agrarisch gebied verder differentieert naar agrarische
bebouwingsmogelijkheden.

Artikel 18.1 agrarisch gebied
Heiende

-

Tevens kan zij in al dan niet hetzelfde gemeentelijk plan op
gemotiveerde wijze de ontwikkelingsmogelijkheden voor
bestaande woningen, lokale bedrijven en terreinen voor sporten jeugdactiviteiten vastleggen.

Voor de definitie van ‘natuurbehoud’ wordt verwezen naar artikel 2,
10° van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997.
Voor de definitie van ‘landschapszorg’ wordt verwezen naar artikel 3,
7° van het decreet betreffende de landschapszorg van 16 april 1996.

§1 Het gebied is bestemd voor de grondgebonden beroepslandbouw.
Natuurbehoud, landschapszorg, recreatief medegebruik en waterbeheersing
zijn ondergeschikte functies.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering
van de bestaande of nieuwe landbouwbedrijven.
Een landbouwbedrijfszetel mag enkel de noodzakelijke bedrijfsgebouwen
en de woning van de exploitanten bevatten, evenals verblijfsgelegenheid,
verwerkende en dienstverlenende activiteiten voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaken.
Gebouwen voor toeleverende, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten en landbouwverwante activiteiten zijn niet toegelaten;
2° het vellen van hoogstammige bomen
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie
of recreatief medegebruik;
5° het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden voor recreatief
verkeer;
6° het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare wegenis en
nutsleidingen
7° werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd
worden;
8° het oprichten van schuilplaatsen voor dieren;

Agrarisch gebied aansluitend bij
Heiende en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Het gehele
woonuitbreidingsgebied.
Een kleine deel van het
woongebied aansluitend bij de
Steenweg op Ravels en begrensd
zoals aangeduid op plan.

§2 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen vermeld in §1, zijn vergunbaar:
1° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume of
het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de woning op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt
vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
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2° Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt
vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
3° Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt
vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde plaats kan
voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van het
gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt
beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens drie
kwart van de oppervlakte van het bestaand gebouw wordt opgericht; voor
woninggebouwen wordt de bestaande woonoppervlakte bedoeld met
inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee
vormen. Het volume van een herbouwde woning blijft beperkt tot 1000 m³,
indien het bestaande volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, kan op voorwaarde dat
het gebouw getroffen is door een rooilijn of gevat is door een
gemeentelijke verordening inzake de voorbouwlijn en op voorwaarde dat
de wijziging van de inplanting zich beperkt tot de verplaatsing die tot
gevolg heeft dat het gebouw dezelfde voorbouwlijn krijgt als de
dichtstbijzijnde gebouwen of tot de verplaatsing conform de in de
verordening bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een herbouwde
woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer dan
1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar indien
het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door een
plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de woning (1)
voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2) volgens het
bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan de vernieling
of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten laatste binnen het
jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag gebeurt. In geval van
een woning wordt de herbouwde woning beperkt tot 1.000 m³, indien het
bestaande bouwvolume voor de vernieling of beschadiging meer bedraagt
dan 1.000 m³.
§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken
waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in §1 en §2
verder differentieert.
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Deelplan 19 – Landbouweiland Diepvenneke Vosselaar
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A Relatie met afbakeningsproces en situering
In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Turnhout zijn verschillende
gebieden aangeduid die deel uitmaken van de stedelijke groenstructuur, onder meer stedelijke natuurelementen, het
stadsbos, landbouwvingers en de open-ruimteverbinding tussen Turnhout en Vosselaar met daarbij het open gebied
ten zuiden van Vosselaar. Rekening houdend met de sterke versnippering, de diverse activiteiten in het gebied en de
geïsoleerde ligging tussen Vosselaar en de autosnelweg E34 werd het gebied als landbouweiland aangeduid. Dit
betekent dat het als landbouwgebied onderdeel uitmaakt van het stedelijk gebied. Als dusdanig vormt het tevens een
buffer tussen de woningen van Vosselaar-Centrum en de autosnelweg.
Het gebied kan zich verder ontwikkelen in functie van het stedelijk gebied Turnhout. Binnen het landbouweiland is er
ruimte voor deeltijdse en/of hobby-land- en tuinbouw, kinderboerderijen, volkstuintjes, manèges enz. inspelend op de
behoeften van de stedelingen, met andere woorden meer recreatieve vormen van landbouw die thans volgens de
huidige voorschriften van het gewestplan niet in agrarisch gebied kunnen en bijgevolg zonevreemd zijn.
In dit gebied kan ook een plaats gezocht worden voor andere recreatiebehoeften (bijvoorbeeld sportterreinen,
alternatieve locatie voor het clubterrein voor modelvliegtuigen, enz.). De gemeente Vosselaar zal dit verder
differentiëren. In tegenstelling tot de formulering in het actieplan van het voorstel van afbakening, wordt het gebied
opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan om een aantal grote lijnen vast te leggen.

Het gebied is, met name in het noordelijk gedeelte, sterk versnipperd en vormt een afwisseling tussen open en gesloten
delen. In het landschappelijk waardevol oostelijk en zuidelijk deel komen een vijftal bosfragmenten voor die
structuurbepalend zijn voor de tussengelegen weilanden. Het westelijk en noordelijk gebied bestaat overwegend uit
kleinere percelen en is sterker versnipperd door bebouwing. Voornamelijk langsheen Boskant komen zonevreemde
woningen voor. Over het gehele gebied komen boerderijen en hoeves voor die in de meeste gevallen een louter
residentieel gebruik kennen. Het zuidelijke gedeelte is op een woning en een serre na onbebouwd en in agrarisch
gebruik.
Voornamelijk in het westelijk deel kan een recreatief gebruik van het landbouwgebied (voornamelijk paardenweiden
ed.) worden vastgesteld. Verder zijn er twee grote landbouwbedrijven aan Boskant bepalend, evenals een
drankenhandel op de hoek van Regtenboom. De beek Rietloop doorkruist de meest westelijk gelegen graslanden.

D Visie, doelstellingen en ruimtelijke concepten
Dit ruimtelijk ingesloten gebied kan diverse functies opnemen en verweven. Professionele landbouw blijft mogelijk,
met name in het zuidelijk en oostelijk gedeelte, naast functies in dienst van de inwoners van het stedelijk gebied.
Gebiedsgedifferentieerd kunnen er worden toegelaten: deeltijdse en/of hobby-land- en tuinbouw, kinderboerderijen,
volkstuintjes, manèges, bosuitbreiding, sportvelden, recreatieve activiteiten. Door een weloverwogen
landschapsopbouw te voorzien, blijven de open ruimtefuncties dominant. Volgende ruimtelijke concepten zijn
bepalend voor de ordening van het gebied:

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 19.1 Bestaande feitelijke toestand: bestaande percelering
Kaart 19.2 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 19.3 Bestaande juridische toestand : situatie gewestplan van februari 2001
Kaart 19.4 Bestaande juridische toestand : verkavelingen en contouren BPA's
Kaart 19.5 Bestaande juridische toestand : andere plannen
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout

Nr. 16 Turnhout

KB 30/09/1977

KB 30/09/1977

BPA

Geen

Geen

Beschermd monument

Geen

Geen

Beschermd landschap

Geen

Geen

Beschermd dorpsgezicht

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebied

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebied

Geen
149-05/12/1974

Geen
268-15/05/1995,59-15/09/1967,21008/04/1982,231-04/09/1986,
215-07/10/1982,245-24/07/1989,5305/10/1967,259-18/11/1992,27009/10/1995,219-30/08/1983,18915/11/1979,140-27/09/1973,8001/08/1969,139-27/09/1973,21803/02/1983,68-04/10/1968,7314/08/1980,96-10/03/1970,8810/02/1970,85-10/10/1969,3129/10/1964,4-24/09/1962,149-05/12/1974

Verkavelingsvergunning

Continuïteit van de openheid tussen Vosselaar en de E34
Het bebouwde gebied (met name de kern van
Vosselaar) raakt niet aan de E34. De open ruimte
tussen de bebouwing van Vosselaar wordt maximaal
gevrijwaard. Ze vormt een zo mogelijk
ononderbroken
open
ruimte
tussen
de
boscomplexen van Grote Heide en de groene
Sikkel.

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Dit gebied ligt vrij geïsoleerd tussen de bebouwde kern van Vosselaar en de autosnelweg E34. Aan de noordzijde
wordt de grens gevormd door de bebouwing langsheen de straten Hoortverten, Heieinde, Rijdtstraat, Diepvenneke,
Regtenboom en Breemsedijk. De Breemsedijk vormt tevens de oostelijke grens met een boscomplex dat deel uitmaakt
van een groene sikkel van bossen tussen Vosselaar en Turnhout. Westelijk vormt het waterzuiveringsstation de
overgang naar een gaver landbouwgebied. Ten zuiden ligt de E34 als grens van het gebied.
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Drie gebieden met eigen ontwikkelingsperspectief
Een driedelig beleid ten aanzien van verschillende functies is
mogelijk in het gebied.
1. De zuidelijke strook langsheen de E34 wordt bouwvrij
gehouden ten behoeve van de versterking van de
agrarische functie ten behoeve van de landschappelijke en
bufferende waarde. Bosuitbreiding is er mogelijk, evenals
passieve recreatie. Aan de straatzijde blijft de inplanting
van recreatieve accommodatie mogelijk.
2. Dit sterk versnipperde deel komt in aanmerking voor
hardere vormen van recreatie zoals sportvelden,
gebouwen enz.
3. Het trapeziumvormig gebied tussen Regtenboom en
Breemsedijk komt in aanmerking voor de agrarische
functie alsmede voor bosuitbreiding en passieve recreatie.
Bebouwing is mogelijk in functie van agrarisch verwante
activiteiten (manèges, kinderboerderij ed).
Behoud van kleine landschapselementen en mogelijkheden voor bosuitbreiding
De landschapsecologische waarde van het gebied (punt- en lijnvormige elementen, zoals Rietloop en bosfragmenten,
enz) dient behouden en zo mogelijk versterkt.

E Maatregelen ter realisatie
Gemeentelijke planningsinitiatieven kunnen het gebied verder inrichten.
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F Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
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Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

19. Landbouweiland Diepvenneke

Het gebied wordt bestemd als stedelijk (gelegen binnen het
stedelijk gebied) bouwvrij agrarisch gebied, waarbij:

Artikel 19.1 bouwvrij agrarisch
gebied Diepvenneke

-

het gebied als hoofdfunctie landbouw krijgt;

-

het gebied gevrijwaard wordt van bebouwing;

-

natuurontwikkeling, bosuitbreiding en landschapsontwikkeling
ondergeschikte functies zijn;

-

het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en bestaande leidingen toegelaten wordt.

-

recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden)
toegelaten wordt.

Het gebied is bestemd voor de grondgebonden beroepslandbouw.
Natuurbehoud, landschapszorg, recreatief medegebruik en
waterbeheersing zijn ondergeschikte functies.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:

Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied aansluitend bij de
E34, Breemsedijk, Boskant en
Rijdtstraat en begrensd zoals
aangeduid op plan.

1° schuilhokken voor dieren
2° beperkte waterhuishoudingswerken in functie van het agrarisch gebruik
van het gebied,
3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
5° het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden voor
landbouwgebruik en recreatief verkeer;
6° de afbraak van bestaande vaste inrichtingen of bouwwerken,
7° het vellen van hoogstammige bomen,
8°

Het gebied wordt bestemd als een recreatief groengebied
waarbij:

Artikel 19.2 Randstedelijk recreatief
groengebied Diepvenneke

-

landbouw, recreatie, en landschaps-ontwikkeling de verdere
invulling bepalen,

-

bosuitbreiding en recreatief medegebruik mogelijk zijn, waarbij
wordt rekening gehouden met de bestaande
landschapelementen zoals de beek en de boomgroepen.

-

het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en bestaande leidingen toegelaten wordt.

-

de gemeente kan een gemeentelijk plan opmaken waarin zij
de bestemming agrarisch gebied verder differentieert naar
agrarische bebouwingsmogelijkheden

-

tevens kan zij in al dan niet hetzelfde gemeentelijk plan op
gemotiveerde wijze de ontwikkelingsmogelijkheden voor
bestaande woningen, lokale bedrijven en terreinen voor sporten jeugdactiviteiten vastleggen.
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werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd
worden.

§1 Het gebied is bestemd voor de aanleg van dagrecreatieve en
natuureducatieve infrastructuur, voor de landbouw en voor natuurbehoud
en landschapszorg . Recreatie, landbouw, natuurbehoud, landschapszorg,
verblijfsrecreatie en waterbeheersing zijn nevengeschikte functies.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg van
dagrecreatieve en natuureducatieve infrastructuur;

Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied aansluitend bij
Regtenboom, Boskant en
Rijdtstraat en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Een klein deel woongebied met
landelijk karakter aansluitend bij de
Regtenboom en begrensd zoals
aangeduid op plan.
Een klein deel woongebied
aansluitend bij Hoortverten en
begrensd zoals aangeduid op plan.

2° de inplanting van recreatieve en toeristische activiteiten en
accommodatie, agrarische verwante recreatieve en toeristische
voorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen voor
zover zij verenigbaar zijn met de overige functies in het gebied;
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werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van de bestaande of nieuwe
landbouwbedrijven.
Gebouwen voor toeleverende, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten en landbouwverwante activiteiten zijn niet toegelaten;

4°

alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het natuurbehoud;

5°

werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die bedoeld zijn
voor de aanleg van een buurtpark,

6°

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
hobbylandbouw

7°

het vellen van (hoogstammige) bomen

8°

het aanbrengen van reliëfwijzigingen

9°

het oprichten van schuilplaatsen voor dieren;

10° Werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke
overstromingsgebieden voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden;
11° het herstellen, aanleggen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en nutsleidingen;
§2 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen vermeld in §1, zijn vergunbaar:
1° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume
of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de woning op
het moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning
wordt beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
2° Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
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3° Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde plaats kan
voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van het
gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt
beschouwd, het herbouwen van een nieuw gebouw dat op minstens
drie kwart van de oppervlakte van het bestaand gebouw wordt
opgericht; voor woninggebouwen wordt de bestaande
woonoppervlakte bedoeld met inbegrip van de woningbijgebouwen die
er fysisch één geheel mee vormen. Het volume van een herbouwde
woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer
dan 1000 m³ bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de
elementaire eisen van stabiliteit op het moment van de eerste
vergunningsaanvraag tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk
vergund is of geacht wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft,
kan op voorwaarde dat het gebouw getroffen is door een rooilijn of
gevat is door een gemeentelijke verordening inzake de voorbouwlijn en
op voorwaarde dat de wijziging van de inplanting zich beperkt tot de
verplaatsing die tot gevolg heeft dat het gebouw dezelfde voorbouwlijn
krijgt als de dichtstbijzijnde gebouwen of tot de verplaatsing conform
de in de verordening bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een
herbouwde woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande
volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar
indien het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door
een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de
woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2)
volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan
de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag
gebeurt. In geval van een woning wordt de herbouwde woning beperkt
tot 1.000 m³, indien het bestaande bouwvolume voor de vernieling of
beschadiging meer bedraagt dan 1.000 m³.
§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken
waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in §1 en §2
verder differentieert.
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Het gebied wordt bestemd als stedelijk agrarisch gebied (gelegen
binnen het stedelijk gebied) met agrarisch verwante recreatieve
functies waarbij:

Artikel 19.3 agrarisch gebied
Diepvenneke

-

het gebied als functies landbouw en landbouwverwante
recreatie (kinderboerderij, manège, hoevetoerisme) krijgt;

-

natuurontwikkeling een ondergeschikte functie is;

-

bosuitbreiding, landschapsontwikkeling en recreatief
medegebruik mogelijk zijn;

-

het herstel, de (her)aanleg of het verplaatsen van bestaande
openbare wegenis en bestaande leidingen toegelaten wordt.

-

de gemeente kan een gemeentelijk plan opmaken waarin zij
de bestemming agrarisch gebied verder differentieert naar
agrarische bebouwingsmogelijkheden.
-

tevens kan zij in al dan niet hetzelfde gemeentelijk plan op
gemotiveerde wijze de ontwikkelingsmogelijkheden voor
bestaande woningen, lokale bedrijven en terreinen voor sporten jeugdactiviteiten vastleggen.

Verordende stedenbouwkundige voorschriften
§1 Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw. Agrarisch verwante
recreatie en toerisme zijn nevengeschikte functies. Natuurbehoud,
landschapszorg, recreatief medegebruik en waterbeheersing zijn
ondergeschikte functies.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:

Op te heffen voorschriften

Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied aansluitend bij de
Breemsedijk en Boskant en
begrensd zoals aangeduid op plan.

1° alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
landbouwbedrijfsvoering van de bestaande of nieuwe
landbouwbedrijven.
Een landbouwbedrijfszetel mag enkel de noodzakelijke
bedrijfsgebouwen en de woning van de exploitanten bevatten, evenals
verblijfsgelegenheid, verwerkende en dienstverlenende activiteiten voor
zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaken.
Gebouwen voor toeleverende, verwerkende en dienstverlenende
activiteiten en landbouwverwante activiteiten zijn niet toegelaten;
2° nieuwe inplantingen van recreatieve en toeristische activiteiten en
accommodatie, agrarische verwante recreatieve en toeristische
voorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen
voor zover zij verenigbaar zijn met de overige functies in het gebied.
3° het vellen van hoogstammige bomen
4° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan
niet toegankelijk maken van het gebied voor het publiek;
5° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op
natuureducatie of recreatief medegebruik;
6° het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer
7° het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare
wegenis en nutsleidingen;
8° Werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen
die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen
van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor
zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd
worden;
9° Het oprichten van schuilplaatsen voor dieren
§2 Naast de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen vermeld in §1, zijn vergunbaar:
1° Het verbouwen van bestaande woningen binnen het vergunde volume
of het uitbreiden van bestaande woningen, waarbij (1) de woning op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (de woning wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de
vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van de aanleg van een
installatie voor het behandelen van afvalwater.
Een uitbreiding kan - met inbegrip van de woningbijgebouwen, die er
fysisch één geheel mee vormen - slechts leiden tot een maximaal
bouwvolume van 850 m³ nuttige ruimte. Deze uitbreiding mag een
volumevermeerdering met 100 % niet overschrijden.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
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2° Het verbouwen van bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt
vergund te zijn, ook wat de functie betreft.
3° Het herbouwen van de bestaande gebouwen binnen het bestaande
bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het moment van de
vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt beschouwd als
zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen van
stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag tot
verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt
vergund te zijn, ook wat de functie betreft, op dezelfde plaats kan
voorzover het karakter, de verschijningsvorm en de functie van het
gebouw behouden blijven; als herbouwen op dezelfde plaats wordt
beschouwd, het herbouwen van een nieuwe woning dat op minstens
drie kwart van de oppervlakte van de bestaande woning wordt opgericht;
voor woninggebouwen wordt de bestaande woonoppervlakte bedoeld
met inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee
vormen. Het volume van een herbouwde woning blijft beperkt tot 1000
m³, indien het bestaande volume meer dan 1000 m³ bedraagt.
Het herbouwen op een gewijzigde plaats van een bestaand gebouw
binnen het bestaande bouwvolume, waarbij (1) het gebouw op het
moment van de vergunningsaanvraag niet verkrot is (het gebouw wordt
beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan de elementaire
eisen van stabiliteit op het moment van de eerste vergunningsaanvraag
tot verbouwen); en (2) het gebouw hoofdzakelijk vergund is of geacht
wordt vergund te zijn, ook wat de functie betreft, kan op voorwaarde dat
het gebouw getroffen is door een rooilijn of gevat is door een
gemeentelijke verordening inzake de voorbouwlijn en op voorwaarde
dat de wijziging van de inplanting zich beperkt tot de verplaatsing die tot
gevolg heeft dat het gebouw dezelfde voorbouwlijn krijgt als de
dichtstbijzijnde gebouwen of tot de verplaatsing conform de in de
verordening bepaalde voorbouwlijn. Het volume van een herbouwde
woning blijft beperkt tot 1000 m³, indien het bestaande volume meer
dan 1000 m³ bedraagt.
Het aantal woongelegenheden blijft beperkt tot het bestaande aantal.
Herbouwen binnen hetzelfde bouwvolume is eveneens vergunbaar
indien het gebouw geheel of gedeeltelijk vernield of beschadigd is door
een plotse ramp, buiten de wil van de aanvrager en voor zover de
woning (1) voor de vernieling of beschadiging niet verkrot was, (2)
volgens het bevolkingsregister in de loop van het jaar voorafgaand aan
de vernieling of beschadiging werd bewoond; (3) de aanvraag ten
laatste binnen het jaar na het toekennen van het verzekeringsbedrag
gebeurt. In geval van een woning wordt de herbouwde woning beperkt
tot 1.000 m³, indien het bestaande bouwvolume voor de vernieling of
beschadiging meer bedraagt dan 1.000 m³.
§3 De gemeente kan een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken
waarin zij de bestemming van dit gebied zoals omschreven in §1 en §2
verder differentieert.
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(in overdruk)

Artikel 19.4 Bouwvrije strook langs
de E34

Het plangebied wordt begrensd door de E34. Om eventueel
noodzakelijke aanpassingen aan deze infrastructuren en dus het
optimaal functioneren van de E34 als hoofdweg in de toekomst niet
te hypothekeren is het niet toegelaten te bouwen langs deze
infrastructuur. Op deze manier wordt ook zeker voldaan aan het KB
van 4 juni 1958 met betrekking tot de vrije stroken langs
autosnelwegen. De aanleg van nutsleidingen en fietspaden zijn
toegelaten.
Nadat er werken zijn uitgevoerd in de bouwvrije strook dient het
betreffende deel van de strook maximaal te worden voorzien van
een begroeiing met streekeigen beplanting zodat een dicht, groen
scherm ontstaat.
Deze groenaanleg dient te gebeuren door de instantie/organisatie
die de werken uitvoerde. Het beheer van het groenscherm dient te
gebeuren door de wegbeheerder van de E34 of de beheerder van
het eventueel aanwezige fietspad of de eigenaar van de eventueel
aanwezige nutsleidingen.
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Het gebied is aangeduid als bouwvrije strook langs de E34.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen - waarvoor volgens artikel 99 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een
stedenbouwkundige vergunning vereist is - zijn vergunbaar:
1° werken en handeling nodig voor het functioneren van de E34 als
hoofdweg;
2° de aanleg, heraanleg en onderhoud van onder- en bovengrondse
nutsleidingen;
3° het afbreken van bestaande constructies;
4° de aanleg, heraanleg of onderhoud van openbare wegenis of een
fietspad.
Na aanleg van een of meerdere ondergrondse leidingen is een maximale
heraanleg van de begroeiing met streekeigen beplanting verplicht.
Deze strook wordt aangelegd en beheerd door de eigenaar of
terreinbeheerder.
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A Relatie met afbakeningsproces en situering
In de hypothese gewenste ruimtelijke structuur is het behoud en bescherming van een aantal open ruimte vingers
voorzien, waaronder de ‘Bentelvinger’.
Op basis van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur voor het regionaalstedelijk gebied wordt ervoor geopteerd de
ring rond Turnhout niet te sluiten.

B Bestaande feitelijke en juridische toestand
Kaart 20.1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen
Kaart 20.2 Bestaande juridische toestand: situatie gewestplan van februari 2001
Type

In het gebied

Grensstellend

Gewestplan

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Nr. 16 Turnhout
KB 30/09/1977
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermd stadssgezicht
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Verkavelingsvergunning

C Bestaande ruimtelijke structuur en begrenzing van het gebied
Zoals in het afbakeningsplan voorzien en naar aanleiding van het goedgekeurde provinciaal ruimtelijk structuurplan
Antwerpen, zal in het uitvoeringsplan de reservatiestrook voor de omleidingsweg van de N12 doorheen Bentel worden
opgeheven. De bestemming wordt gewijzigd zoals aangegeven in het deelplan 4 en 9E. De reservatiestrook voor de
sluiting van de ring rond Turnhout wordt eveneens opgeheven. Nieuwe bestemmingen worden aangeduid in deelplan
8, 13 en 16. Voor duidelijkheid en volledigheid wordt het op te heffen reservatiedienstbaarheidsgebied opgenomen in
een afzonderlijk deelplan.
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Toelichtingsnota

Plancode - 212_10_1

155

D Essentiële aspecten te vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften
Toelichting bij verordenend voorschrift

Verordende stedenbouwkundige voorschriften

Op te heffen voorschriften

20. Op te heffen reservatiedienstbaarheidsgebied

De op het gewestplan aangeduide reservatiestrook voor de
omleidingsweg van de N12 doorheen Bentel wordt opgeheven.

Artikel 20.1 Op te heffen
reservatiedienstbaarheidsgebied

Op basis van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur wordt de
reservatie voor de mogelijke sluiting van de ring (R13) geschrapt.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
Toelichtingsnota

Het reservatiedienstbaarheidsgebied (stedenbouwkundig voorschrift artikel 7.3 bij het
vastgesteld gewestplan Turnhout KB 30.09.77 met als inhoud : "De
reservatiedienstbaarheids-gebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan
de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering
van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.”
wordt opgeheven voor die gebieden aangeduid op het grafisch plan. De bestemmingen
aangegeven door de grondkleur van het vigerende plan van aanleg of het ruimtelijk
uitvoeringsplan blijven behouden of worden vervangen door de bestemmingen zoals
genoemd in voorgaande artikelen.

Reservatiedienstbaarheidsgebied
begrensd zoals aangeduid op plan.

Plancode - 212_10_1

156

