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INLEIDING 

Een gemeente wordt dagelijks geconfronteerd met conflicten tussen mensen die elk 
vanuit een andere invalshoek de beschikbare ruimte opeisen. Om in een dynamische 
maatschappij al deze eisen met elkaar in overeenstemming te brengen, dient het 
gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied bewust en doel-
gericht aan te pakken. Naarmate er meer beleidsaspecten tot uiting komen in het 
ruimtelijke beleid, worden de ruimtelijke ontwikkelingen ook steeds complexer. Er is 
dan ook meer onderzoek nodig om gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen ne-
men. Hierdoor groeit de behoefte aan een doordachte en planmatige aanpak van de 
ruimtelijke problematiek. 

Structuurplanning als methodiek 
Structuurplanning wordt als methode gehanteerd om deze complexe ruimtelijke pro-
blemen te onderzoeken en te sturen. Het is een dynamisch proces van visie- en 
beleidsvorming betreffende de ruimtelijke ontwikkeling van een plangebied (in dit 
geval een gemeente).  
Een ruimtelijk structuurplan doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen 
bodembestemmingen vast: het is dus geen ruimtelijk uitvoeringsplan maar eerder 
een beleidsplan. De realisatie van een structuurplan gebeurt door middel van uitvoe-
ringsplannen (bestemmingsplan, inrichtingsplan en/of beheersplan) en verordenin-
gen die zich richten naar de inhoud en de visie van het structuurplan. 
Een ruimtelijk structuurplan is een uitgebreide studie zodat een goede samenwerking 
tussen politici, administratie, ruimtelijke planners en bevolking is aangewezen. Con-
creet heeft men het over een driesporenplanning: langetermijnvisie, kortetermijnac-
tie en samenwerking met de bevolking. 
SPOOR 1: Een langetermijnvisie vastleggen met éénduidige waarden en normen. Op 
die manier schept men een normatief kader van waaruit men een evenwichtige ruim-
telijke ontwikkeling van sectoren met een ruimtelijke impact kan afwegen. 
SPOOR 2: Kortetermijnacties toelaten tijdens het structuurplanningsproces. Alle 
belangrijke concrete dossiers kunnen tussentijds aan de structuurplanning worden 
getoetst en aangehaakt. Deze werkwijze garandeert dat de concrete ruimtelijke prak-
tijk gaandeweg in de richting gaat die in de structuurplanning wordt uitgetekend. De 
uitvoering van concrete dossiers hoeft dus niet aan te slepen tot het structuurplan op 
punt staat. 

SPOOR 3: Inspraak van de bevolking garanderen. Voorstellen van de ruimtelijke 
planners en het gemeentebestuur kunnen op die manier gemakkelijker aan concrete 
situaties getoetst worden. Hierdoor speelt het structuurplan beter in op wat er bij 
verschillende groepen onder de bevolking leeft en wordt een democratische plan-
vorming nagestreefd. 

Bron: AROHM, 1994. Structuurplanning: een handleiding voor gemeenten. Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, Brussel, p. 2.6. 

Het voornaamste kenmerk van de driesporenplanning is dat er gelijktijdig op de drie 
sporen wordt gewerkt. Hierdoor kan men zowel een langetermijnvisie ontwikkelen als 
strategisch inpikken op dringende problemen. Op die manier kan structuurplanning 
geen alibi worden om actuele, structurele problemen op de lange baan te schuiven. 
Anderzijds biedt het ook de garantie dat niet alleen de dringende problemen worden 
opgelost zonder deze te toetsen aan een duidelijk referentiekader.  

Opbouw van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  
In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (geïntegreerd in het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) wordt 
bepaald dat er op drie bestuurlijke niveaus (Vlaams gewest, provincie en gemeente) 
ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt. Dit decreet vormt de juridi-
sche basis voor de opmaak van gemeentelijke structuurplannen, de opmaak zelf 
wordt verduidelijkt in omzendbrief RO 97/02. Conform het decreet bestaat het ge-
meentelijk ruimtelijke structuurplan uit een informatief, een richtinggevend en een 
bindend gedeelte.  
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Het informatieve gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext. 
Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid. De bestaande 
fysisch - ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven via de structuurbe-
palende ruimtelijke elementen in de gemeente. Er gebeurt een onderzoek naar de 
toekomstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten wonen en 
bedrijvigheid. Om de ruimtelijke structuren coherent te kunnen behandelen worden 
complexere homogene deelruimten beschreven. De weergave van alle ruimtelijke 
trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen vormt de overgang naar het richtinggeven-
de gedeelte.  
Het richtinggevende gedeelte bevat een aantal fundamentele uitgangspunten voor 
het toekomstig ruimtelijk functioneren van de gemeente. Deze uitgangspunten wor-
den vertaald naar de toekomstige rol van Vorselaar in de regio. De ruimtelijke con-
cepten geven de eerste gebiedsgerichte ordeningsprincipes rekening houdend met 
de trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen. Vervolgens worden de gewenste deel-
structuren uitgewerkt. Per deelstructuur wordt bovendien weergegeven welke acties 
en maatregelen nodig zijn om de gewenste structuur te verwezenlijken Nadien wordt 
per deelruimte een gebiedsgerichte visie uitgewerkt. De synthese van voorgaande 
visies geeft een coherent toekomstbeeld via de gewenste ruimtelijke structuur van de 
gehele gemeente. Een synthese van de mogelijke maatregelen en projecten die 
kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur, vormt de 
overgang naar het bindende gedeelte.  
Het bindende gedeelte bevat de kernbeslissingen die een bindend karakter krijgen. 
Er worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan, de 
selectie van bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en 
acties en het minimaal te realiseren overleg.  
Van het richtinggevende gedeelte kan het gemeentebestuur slechts gemotiveerd 
afwijken omwille van dringende economische en sociale redenen. Van het bindende 
gedeelte kan het gemeentebestuur niet afwijken. Een structuurplan wordt vastgesteld 
voor een termijn van vijf jaar. Het blijft echter van kracht tot het door een nieuw 
goedgekeurd structuurplan wordt vervangen. Het structuurplan kan te allen tijde 
geheel of gedeeltelijk worden herzien.  

Overlegstructuur in het planningsproces 
Communicatie en overleg werden nagestreefd via de oprichting van een ambtelijke 
werkgroep en een stuurgroep. De inspraakbegeleider Eddy van Pottelberge zorgde 
voor een vlotte overlegcultuur en een ruime inspraakronde in de gemeente. Er werd 
gedebatteerd over de knelpunten, de ruimtelijke visie en de beleidsmaatregelen.  

De organisatie van het overleg verliep volgens het onderstaande schema. 

Figuur 1 : Overlegstructuur structuurplanningsproces 

Ambtelijke werkgroep 
De ambtelijke werkgroep controleerde en adviseerde het inhoudelijke werk van de 
plangroep. De ambtelijke werkgroep zorgde voor een goede uitwisseling van gege-
vens tussen de verschillende gemeentelijke diensten en het College van Burgemees-
ter en Schepenen. De ambtelijke werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
– Janssens Hugo, burgemeester 
– Claes Daniël, schepen 
– De Cnodder Ann, schepen 
– Mariën Bastiën, schepen 
– Olieslagers Jozef, schepen 
– Claeys Tinneke, secretaris 

gemeenteraad 

bevolking 

personen 
actieve 
groepen 

college GECORO 

stuurgroep 
ambtelijke 
werkgroep diensten 

plangroep inspraak- 
begeleider 



 Inleiding 

GRS Vorselaar IOK plangroep 3 

– Bakelants Veronique, financiën 
– Beirinckx Elly, coördinator – stedebouwkundige 
– D’Eer Rita, sportfunctionaris 
– Landuyt Dirk, Technische Dienst 
– Martens Cindy, ontvanger 
– Mosmans Brigitte, Bibliotheek 
– Snels Ivo, directeur gemeentelijke basisschool 
– Van de Cruys An, Jeugd, kinderopvang en cultuur 
– Van Thielen Wim, Technisch coördinator 
– IOK plangroep, ontwerper 

Stuurgroep 
De stuurgroep werd gevormd door een vaste groep met  de leden van de GECORO 
en vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen (bevol-
king, de actieve groepen, een aantal partners van de ambtelijke werkgroep en waar-
nemende leden van de gemeenteraad). De stuurgroep bestudeerde de voorberei-
dende nota’s van de plangroep en zorgde voor adviezen naar het beleid. Op haar 
beurt legde het gemeentebestuur concrete projecten voor aan de stuurgroep. De 
stuurgroep bestaat uit de volgende leden (bevat sommige leden van de GECORO): 
– Adriaensen Ludo, CD &V 
– Belmans Guido, geïnteresseerde 
– Bertels Louis, lid Natuurreservaten 
– Bouly Jos, geïnteresseerde 
– Bressers Celest, GECORO 
– Claes Nicole, VLD & EGB 
– De Cnodder Diëgo, GECORO 
– Eeckeleers Luc, geïnteresseerde 
– Flips Georges, voorzitter cultuurraad 
– Gielen Hilde, CDE 
– Lauwereys Luc, GECORO 
– Lefevre Alex, GECORO 
– Otten Roger, GECORO 
– Peeters Ad, geïnteresseerde 
– Smits Frans, CD & V 

– Valckx Michel, geïnteresseerde 
– Van Caelenberge Tom, GECORO 
– Van den Heuvel Ludo, geïnteresseerde 
– Van Der Schraelen Leo, ABVV 
– Van de Vel Ludwig, VVV 
– Van  Leemput A., sp.a 
– Van Pottelberge Eddy, inspraakbegeleider 
– Verberckmoes Linda, VLD & EGB 
– Verbraeken Janine, CDE 
– Verhaert Marc, geïnteresseerde 
– Vermeulen Roger, Heemkundige Kring 
– Willems Dirk, GECORO 
– Willems Jan, GECORO 
– Wuyts Rudi, geïnteresseerde 
– IOK plangroep, ontwerper 

Inspraakmomenten 
Op regelmatige basis werden de nota’s van IOK plangroep getoetst aan de visie van 
de gemeente, de stuurgroepleden, de GECORO en de bevolking. Het volgende 
overzicht geeft weer welke inspraakmomenten werden gehouden voor de stuurgroep: 
– 27 november 2001 

– startvergadering stuurgroep 
– 14 mei 2002 

– deelnota natuur 
– bespreking fysisch systeem 

– 25 juni 2002 
– deelnota landbouw 

– 25 maart 2003 
– deelnota wonen 

– 25 juni 2003 
– deelnota handel en bedrijvigheid 

– 10 maart 2004 
– deelnota recreatie 
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– 23 juni 2004 
– afwegingsdocument 

– 3 mei 2005 
– voorstelling voorontwerp 

– 18 mei 2005 
– bespreking voorontwerp15 maart 2006 

– informatie- en inspraakvergadering voor de bevolking van Vorselaar, aange-
kondigd door een folder over het GRS in alle brievenbussen 

 



 I Situering en kengetallen 

 1 Globale situering van de gemeente 
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I SITUERING EN KENGETALLEN 

1 Globale situering van de gemeente 

Vorselaar is een kleine gemeente, gelegen in het centrum van de provincie Antwer-
pen en maakt deel uit van het arrondissement Turnhout. Vorselaar ligt op ongeveer 
20 km van Turnhout en op 30 km van Antwerpen. De buurgemeenten zijn: Lille, He-
rentals, Grobbendonk, Zandhoven, Zoersel en Malle. 
Vorselaar wordt ingedeeld bij de Kempen, die gekenmerkt worden door de aanwe-
zigheid van Pleistocene dekzanden, hetgeen de basis vormt voor de typerende ‘arme 
zandgronden’. 
De Kempen zelf kunnen verder onderverdeeld worden in Noorderkempen, Centrale 
Kempen en Zuiderkempen, opnieuw met verschillen in geologische (in dit geval Ter-
tiaire) formaties als uitgangspunt. Over de opdeling van de Kempen bestaat in de 
literatuur weinig eensgezindheid. De indeling op landschapsecologische en geologi-
sche basis rekent Vorselaar tot de Centrale Kempen. 
Antrop (1989) rekent Vorselaar tot de Centrale Kempen, meer bepaald tot het Land 
van Herentals-Kasterlee.  Het landgebruik wordt gedomineerd door een afwisseling 
van grote compartimenten van weiland en (naald)houtbos. 

Figuur 2: Situering van Vorselaar 

 

2 Kengetallen 

Tabel 1: kengetallen 

OPPERVLAKTE 2.762 ha 
INWONERS: aantal/bevolkingsdichtheid (op 1/1/2004) 7.323 inw. / 265 inw/km² 
Waarvan:   Jonger dan 20 
Tussen 20 jaar en 65 jaar 
Ouder dan 65 jaar 

1.625 / 22,2 % 
4.533 / 61,9 % 
1.165 / 15,9 % 

Aantal vreemdelingen op 1.1.2004 89 / 1,2 % 
Bevolkingstoename tussen 1.1.2003 en 1.1.2004 14 / 0,2 % 
PARTICULIERE GEZINNEN: aantal/ gezinsgrootte (op 1.1.2004) 2.823 / 2,59 
Waarvan:    Alleenstaanden 
Samenwonenden 
Huishoudens zonder kinderen 
Huishoudens met ongetrouwde kinderen 
Andere huishoudens 

647 / 22,9 % 
170 / 6,0 % 
673 / 23,8 % 
1.312 / 46,5 % 
21 / 0,8 % 

WONINGEN (socio-economische enquête 2001) 2.735 
Woningen gebouwd na 1946 1.913 / 69,9 % 
Woningen met middelmatig tot groot comfort 1.772 / 64,8 % 
Waarvan:   Eengezinswoningen1 
Open bebouwing 
Halfopen bebouwing 
Gesloten bebouwing 
Appartementen 

2.445 / 89,4 % 
1.891 / 69,2 % 
444 / 16,2 % 
110 / 4,0 % 
196 / 7,2 % 

Bewoond door de eigenaar 2.166 / 79,2 % 
ARBEID EN TEWERKSTELLING  
Loon- en weddetrekkenden (30.06.2002) 
Zelfstandigen (31.12.2002) 
Werkzoekenden (NWWZ – 2004) 

1.031 
491 
266 

LEERLINGEN (2000 – 2001) 2.355 
Waarvan Kleuteronderwijs 
Lager onderwijs 
Middelbaar onderwijs 

284 
506 
1.565 

Bron: NIS, RSZ, RSZV, VDAB, Ministerie van Onderwijs  

 
                                                        
1 Som van de percentages van de eengezinswoningen en appartementen is kleiner dan 100 % daar niet voor 
elke woning het woningtype gekend is. 
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II PLANNINGSCONTEXT 

Dit deel schetst kort het ruimtelijk beleidskader en de relevante ruimtelijk juridische 
randvoorwaarden vanuit bestaande beleidsplannen, bestemmingsplannen, wetten en 
decreten. Ook de relevante bepalingen vanuit sectorale studies en beleidsdocumen-
ten worden onderzocht. De uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
wordt gekaderd binnen deze planningscontext. 

1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden door drie beleidsniveaus structuurplannen 
opgemaakt. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar de ruimtelijke 
structuurplannen van het gewestelijke en het provinciale niveau. Het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 
september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrach-
tigd. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend 
karakter, met weliswaar de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtingge-
vend gedeelte. 
Vorselaar behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau van 
Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte 
overweegt.  

Doelstellingen voor het buitengebied 
– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het 

functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, 
natuur, bossen, wonen en werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.  

– Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling 
van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing. 

– Wonen en werken vanuit de eigen groei in de gemeente ruimtelijk concentreren in 
of aansluitend bij de kernen van het buitengebied. 

– De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderde-
len ter garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van 
ruimtelijke conflicten tussen de verschillende structuren. 

– Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voor-
namelijk met betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de 
landbouw en het nederzettingspatroon. 

– Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het 
fysisch systeem.  

– De natuurfunctie in het buitengebied moet gebufferd worden ten opzichte van de 
eraan grenzende functies, onder meer omwille van de relatie tussen ruimtelijke 
kwaliteit en milieukwaliteit. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vertaalt deze doelstellingen in bindende 
en/of indicatieve ontwikkelingsperspectieven voor elk van de structurerende elemen-
ten van het buitengebied. 

Perspectieven voor de natuurlijke (inclusief bos)structuur 
– Voor de natuurlijke structuur wordt een gedifferentieerd en gebiedsgericht ruimte-

lijk beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een samenhangend en ge-
organiseerd geheel van natuurlijke gebieden. In deze gebieden wordt het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd. Ter uitvoering van dit 
beleid zal het Vlaams Gewest grote eenheden natuur (GEN), grote eenheden na-
tuur in ontwikkeling (GENO), natuurverwevingsgebieden, bos- en bosuitbrei-
dingsgebieden afbakenen. De provincie bakent natuurverbindingsgebieden af. 
Verschillende van de bossen in Vorselaar werden reeds als GEN of GENO afge-
bakend. 

– Een belangrijk accent voor de natuurlijke structuur is de ontwikkeling van beken 
en rivieren in relatie met de omgevende vallei. Dit betekent dat er ruimtelijke 
voorwaarden moeten worden gecreëerd die het integraal waterbeheer onder-
steunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei verster-
ken. 

– De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de 
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. 

– Het is noodzakelijk dat voor de ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot 
stand wordt gebracht. Deze heeft betrekking op het voorkomen van natuurlijke 
elementen in het landschap en op de structuurkenmerken ervan. Deze laten het 
voortbestaan of de migratie van organismen toe in gebieden waar de invloed van 
de menselijke activiteit overheerst.  

– Aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd voor de herwaardering van 
bestaande bossen in de richting van de doelstellingen van het Bosdecreet. 

Perspectieven voor de landschappelijke structuur 
– Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en 

herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen.  
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– Operationalisering van het begrip landschap houdt in dat op provinciaal en ge-
meentelijk niveau wordt aangegeven welke landschappelijke elementen en com-
ponenten, gave landschappen en openruimteverbindingen als structurerend moe-
ten beschouwd worden. Voor elk van deze kenmerken worden gedifferentieerde 
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld.  

– Toekomstige ruimtelijke ingrepen in of nabij deze structurerende landschapsken-
merken zullen beoordeeld worden in functie van de vooropgestelde ontwikke-
lingsperspectieven. 

Perspectieven voor de agrarische structuur 
– Landbouw is de grootste ruimtegebruiker in Vlaanderen en de belangrijkste be-

heerder van de open ruimte.  
– Er wordt een beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van gebieden die in 

de toekomst belangrijk blijven voor de landbouw. Het beleid in deze gebieden zal 
gericht zijn op het weren van nieuwe niet-agrarische functies die de landbouw 
kunnen belemmeren. Het Vlaams Gewest duidt de agrarische macrostructuur 
aan, met specialisatieregio’s. Vorselaar behoort niet tot een van de concentratie- 
of specialisatiegebieden, maar behoort tot een regio waar de grondgebonden 
melkveehouderij dominant aanwezig is.  

– Een verdere differentiatie wordt nagestreefd in functie van de agrarische bebou-
wingsmogelijkheden. Het Vlaams Gewest zal bouwvrije zones afbakenen (be-
perkt in omvang) om de ontwikkelingsmogelijkheden van grondgebonden land-
bouw te optimaliseren.  

– Binnen de agrarische structuur kunnen agrarische bedrijvenzones voor de inplan-
ting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven afgebakend worden om ongeor-
dende ontwikkeling van concentraties te voorkomen.  

– De overige gebieden van de agrarische structuur zijn gericht op het behoud en de 
verdere ontwikkeling van het agrarisch ruimtegebruik. Verdere differentiatie op lo-
kaal niveau is mogelijk. 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 
– De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën: 

kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor 
Vorselaar zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet struc-
turerend.  

– Wonen en werken worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied om 
de open ruimte te behouden en de leefbaarheid van de kernen te ondersteunen. 

– Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven 
naar een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare in de kernen van het 
buitengebied.  

– De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. Het provinciaal struc-
tuurplan stelt een kwantitatieve optie op inzake het te realiseren aanbod aan wo-
ningbouw tot 2007 voor de betrokken gemeente in het buitengebied. Het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de lokalisatie aan van nieuw te bouwen 
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden. 

– Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het 
creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal 
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen en op het 
aantrekkelijk maken van de woonomgeving. 

– Geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing om de resterende onbe-
bouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting te vrijwaren. 

Perspectieven voor de gebieden voor economische activiteiten 
– In het buitengebied kunnen nieuwe lokale bedrijventerreinen ontwikkeld worden, 

aansluitend bij de hoofddorpen of bij een bestaand bedrijventerrein. De terreinop-
pervlakte is maximum 5 ha (richtinggevend en geen norm). De gemeente bakent 
het lokaal bedrijventerrein af.  

– Bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide 
bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de bestaande vestigingen 
en/of in de kernen van het buitengebied voor zover de ruimtelijke structuur dit toe-
laat. Het Vlaams Gewest bakent deze bedrijventerreinen af. 

– Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te worden op de plaatselijke 
behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte in functie van die lokale be-
drijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten. 

– De ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die recht-
streeks aansluit op een primaire of secundaire weg. 

Perspectieven voor andere functies in het buitengebied 
– Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen, ge-

meenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als hoofdfunctie voorkomen, maar ze 
zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Waterwinning is niet structuur-
bepalend voor Vorselaar, maar er komt wel een ontginningsgebied voor. Dit ont-
ginningsgebied aan de rand van de E34 heeft als nabestemming natuur. 

– Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het 
recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied. 
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Paden en routes worden aan elkaar gekoppeld om op die manier de toeristisch-
recreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke gebieden 
met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen.  

– Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik 
ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en 
is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Onderzocht moet worden welke van de bestaande 
terreinen op termijn kunnen worden ingericht als een volwaardig woongebied. 
Dergelijke locatie moet een versterking betekenen van de bestaande kern door er 
onmiddellijk op aan te sluiten. 

– De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden 
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte 
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de 
kern. Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen 
moet de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang 
ervan de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten. In 
Vorselaar is dit laatste geldig voor het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
ter hoogte van Berkelhei. 

– Containerparken en kringloopcentra worden in het kader van het gemeentelijk 
structuurplanningsproces gelokaliseerd in de kern met respect voor de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving of op een bedrijventerrein dat aansluit bij de kern. 

Perspectieven voor de lijninfrastructuren 
– Het wegennet wordt geoptimaliseerd via een functionele categorisering. Onder-

scheid wordt gemaakt in hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lo-
kale wegen. Via deze categorisering krijgt elke weg een duidelijke hoofdfunctie. 
Selectief wordt er prioriteit gegeven aan bereikbaarheid of leefbaarheid in functie 
van de drie mogelijke hoofdfuncties: verbinden, verzamelen of toegang geven. 

– De E34 die door de gemeente Vorselaar loopt, is geselecteerd als hoofdweg. Net 
ten zuiden van de gemeente loopt de E313 die eveneens als hoofdweg geselec-
teerd is. De hoofdwegen worden onderdeel van een netwerk van doorgaande 
verbindingen en functioneren als ruimtelijke dragers voor het wegvervoer over 
langere afstand. Aangezien de internationale en gewestelijke verbindingsfunctie 
primeert, moet het aantal op- en afritten beperkt gehouden worden. Of een be-
perking effectief kan worden doorgevoerd moet nog nagegaan worden.  

– Secundaire wegen hebben een verzamelfunctie op bovenlokaal niveau en ont-
sluiten gebieden naar primaire wegen en hoofdwegen. De selectie gebeurt in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan.  
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2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwer-
pen 

De provincie Antwerpen beschikt sinds 28.08.01 over een goedgekeurd Ruimtelijk 
Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het is een verfijning van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen op het intermediaire planningsniveau. Zowel voor de be-
schrijving van de bestaande structuren als voor de ontwikkeling van een visie op de 
gewenste ruimtelijke structuur is het een belangrijk kader voor het gemeentelijk struc-
tuurplan.  

Vorselaar behoort tot de hoofdruimte ‘Netegebied’ en tot de deelruimte ‘gebied van 
de Kleine Nete’. 
De hoofdruimte Netegebied is een waardevol en kwetsbaar gebied rond de beide 
Netes. Elke ruimtelijke ontwikkeling in deze hoofdruimte moet worden gekoppeld aan 
de structuur van de Netes en aan de draagkracht van het fysisch systeem. Er geldt 
een beleid dat de openruimtefuncties moet stimuleren, de lintvorming moet beheer-
sen en de barrièrewerking van het Albertkanaal moet beperken. 

Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte ‘gebied van de Kleine 
Nete’ 
– Het gebied van de Kleine Nete wordt volledig gestructureerd door de Kleine Nete 

en haar beken en zijrivieren. Hierdoor is en blijft het een kostbaar, kleinschalig, 
kwetsbaar en verweven gebied dat een bijzondere plaats bekleedt in de provin-
cie. 

– De deelruimte heeft een recreatieve betekenis voor de provincie. Dit echter zover 
de natuurlijke draagkracht ten opzichte van bijbehorende voorzieningen niet 
wordt overschreden. 

– Bijkomende druk vanuit wonen of andere voorzieningen kan in geen geval wor-
den verdragen. Het gebied mag niet verstedelijken. 

– Stimuleren van de openruimtefuncties zoals natuur, (verbrede en grondgebon-
den) landbouw en toerisme en recreatie. Het bestaande evenwicht tussen de 
functies in een kleinschalig gebied met beperkte draagkracht en met hoge land-
schappelijke kwaliteit moet behouden blijven. 

– Het beheer is naast de bevraging van de draagkracht van de deelruimte ook een 
aandachtspunt. De provincie gaat na voor welke concrete gebieden beheersplan-
nen kunnen worden opgesteld. Dit zowel voor natuur, landbouw en toerisme en 
recreatie. 

Perspectieven voor de natuurlijke structuur 
– De provincie streeft naar de versterking, de bescherming en het behoud van de 

dragende functie van de belangrijke beek- en riviervalleien. De valleigebieden 
moeten gevrijwaard worden van verdere bebouwing of van intensief bodemge-
bruik. 

– Het RSPA wil de interne en onderlinge samenhang van rivier- en beekvalleien, 
grotere complexen natuurlijke gebieden en kleinere natuurlijke elementen be-
schermen en versterken. De provincie vertaalt dit beleid via de selectie van na-
tuurverbindingsgebieden en gebieden met ecologische infrastructuur van boven-
lokaal belang.  

– De vallei van de Kleine Nete, in het zuiden van Vorselaar, is een natuurlijk ge-
bied, samenhangend met het waterkenmerk. Dit vormt een aaneenschakeling 
van grotere natuur- en boscomplexen. 

– Een boscluster is een onderdeel van een natuurlijk gebied, niet gekoppeld aan 
het waternetwerk. Een boscluster bevat bossen waartussen een ruimtelijke relatie 
bestaat of waar deze kan worden gerealiseerd. Vorselaar behoort tot een grote 
cluster centraal in de Kempen gelegen (Zandhoven- Grobbendonk – Vorselaar – 
Lille – Kasterlee). 

– De provincie maakt een selectie van natuurverbindingsgebieden binnen het VEN. 
Voor Vorselaar zijn volgende belangrijk: 
– een verbinding tussen de Oorlandse Heide (ten oosten van Vorselaar), de val-

lei van de Kleine Nete en het gebied rondom de Lilse Bergen op basis van de 
Kindernouwbeek en de Visbeek 

– een verbinding over het Albertkanaal en E313 tussen het natuurlijk complex 
van de samenvloeiing van beide Netes en de oostelijke vallei van de Kleine 
Nete op basis van de vallei van de Kleine Nete 

– Gebieden met een ecologische infrastructuur bevatten verzamelingen van kleine 
landschapselementen. Enkel deze van bovenlokaal belang worden aangegeven. 
Relevant voor Vorselaar is de vallei van Kleine Nete en Aa te Grobbendonk. Het 
betreft het samenvloeiingsgebied in de grenszone van Grobbendonk en Vorse-
laar. 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 
– In het provinciaal structuurplan wordt gestreefd naar een hiërarchische samen-

hang tussen nederzettingen met een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. 
Gedeconcentreerd bundelen op basis van de kernenhiërarchie moet een algehele 
verstedelijking van de provincie tegengegaan.  
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– Voor Vorselaar houdt dit in: de selectie van de kern van Vorselaar als woonkern 
en de selectie als gemeente met een gewoon hoofddorp type 3. Aangezien er in 
Vorselaar geen andere woonkernen werden aangeduid, wordt de woonkern van 
Vorselaar effectief als hoofddorp geselecteerd.  

– Een gemeente met een gewoon hoofddorp type 3 krijgt de mogelijkheid om een 
bijkomend lokaal bedrijventerrein aan te duiden, enkel voor de herlokalisatie van 
zonevreemde lokale bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven. Bijkomende 
woningen kunnen slechts worden gerealiseerd in functie van de opvang van de 
natuurlijke aangroei. 

– De provinciale taakstelling voor het aantal te voorziene woningen in Vorselaar 
tussen 1992-2007 is vastgesteld op 401 – 500 bijkomende huishoudens. Deze 
taakstelling wordt informatief aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een defi-
nitieve taakstelling in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. De definitieve 
taakstelling wordt begroot op 458 wooneenheden voor de periode 1992 -2008.  

– De opvang van bijkomende woningen in een woonkern gebeurt in principe binnen 
het aanbod van gronden langs uitgeruste wegen in woongebied, percelen in niet 
vervallen verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde 
BPA’s en gronden in woongebied langs niet uitgeruste wegen. Dit betekent ook: 
alle woongebieden volgens het gewestplan dus inclusief landelijke woongebieden 
en woonparken. Woonuitbreidingsgebieden komen hiervoor in principe niet in 
aanmerking.  

– Indien de woongebieden in het buitengebied van de gemeente niet volstaan voor 
de natuurlijke aangroei of indien de gemeente het beter acht bepaalde delen 
hiervan niet te ontwikkelen, zal worden afgewogen of het aansnijden van woon-
uitbreidingsgebieden of van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet woon-
bestemming kan worden toegestaan. 

– Het al dan niet volstaan van de woongebieden dient te worden onderzocht vol-
gens de regels die vastgelegd zijn in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. 
Indien het aanbod (van te verwachten beschikbare bouwmogelijkheden) de be-
hoefte (de provinciale woningtaakstelling) volledig kan opvangen, dienen de on-
geordende woongebieden en woonuitbreidingsgebieden gereserveerd te worden 
voor de toekomst of eventueel herbestemd.  

– De provincie Antwerpen wil het aandeel van sociale woningen in het totaal van 
bijkomende woningen evenwichtig verdelen en zo nodig stimuleren. De bijko-
mende sociale huur- en koopwoningen (onderdeel van de totale woningbehoefte) 
worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervan-
gingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door projecten op 
gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden 
worden voorzien. 

– De provincie Antwerpen houdt rekening met bijzondere overheidsinitiatieven van 
gemeenten in het buitengebied om woningen en/of bouwkavels voor de midden-
groepen uit de lokale bevolking (die net buiten de inkomensnormen van de socia-
le huisvesting vallen) te voorzien. De bijkomende koopwoningen en sociale ka-
vels voor middengroepen uit de lokale bevolking worden bij voorkeur binnen het 
bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd. 

Perspectieven voor de ruimtelijk economische structuur 
– Economische bedrijvigheid, kleinhandel, landbouw, toerisme en recreatie beho-

ren in het provinciaal structuurplan tot de ruimtelijk economische structuur. 
– Binnen de agrarische structuur behoort Vorselaar tot het Neteland, en meer spe-

cifiek tot het Land van Zoersel-Vorselaar. Het meest oostelijke deel van de ge-
meente maakt deel uit van het Land van Kasterlee-Retie.  Tot het Land van Zoer-
sel-Vorselaar behoren ook (delen van) de gemeente Grobbendonk, Zandhoven, 
Zoersel, Malle, Schilde en Ranst. Tot het Land van Kasterlee-Retie behoren 
eveneens (delen van) de gemeente Arendonk, Mol, Dessel, Geel, Olen en Heren-
tals. Het landschap is er eerder kleinschalig. De landbouw-economische structuur 
in dit gebied bestaat uit grondgebonden veeteelt en dan voornamelijk grondge-
bonden melkveehouderij. In het Land van Kasterlee-Retie is grondloze veehoude-
rij eveneens belangrijk (mestkalveren en varkens).  

– Wat betreft de toeristisch-recreatieve structuur hoort Vorselaar tot de deelruimte 
gebied van de Kleine Nete. De Kleine Nete is een kwetsbaar en te koesteren ge-
bied met provinciaal recreatief belang. Het bestaand evenwicht tussen natuur, 
beperkt wonen, recreatie en (verbrede) landbouw in een kleinschalig gebied met 
beperkte draagkracht en met een hoge landschappelijke kwaliteit moet behouden 
blijven. Een gedeelte van Vorselaar is gelegen in het toeristisch-recreatief net-
werk Kempen. Hier moet de uitbouw van de verblijfsmogelijkheden moet selectief 
en kwalitatief zijn. Vorselaar valt net buiten het gebied van toeristisch-recreatief 
belang (gebied tussen Herentals, Kasterlee en Geel). Nieuwe hoogdynamische 
infrastructuren zijn dus niet gewenst in de gemeente. Vorselaar behoort wel tot 
een toeristisch-recreatief aandachtsgebied.  Deze gebieden zijn buiten de toeris-
tisch-recreatieve netwerken gelegen en hebben een natuurlijk of landschappelijk 
waardevolle structuur. Zij kennen een toeristisch recreatieve aantrekkingskracht 
maar de provincie benadrukt de beperkte ruimtelijke draagkracht. In tegenstelling 
tot de overige delen van het buitengebied moet in aandachtsgebieden met extra 
zorg worden gezocht naar de invulling van bijkomende toeristische infrastructu-
ren. De gebieden kunnen geen hoogdynamische toeristisch recreatieve activitei-
ten ontwikkelen 

– Aandachtsgebieden zijn buiten de toeristisch-recreatieve netwerken gelegen en 
hebben een natuurlijk of landschappelijk waardevolle structuur. Zij kennen een 
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toeristisch recreatieve aantrekkingskracht maar de provincie benadrukt de be-
perkte ruimtelijke draagkracht. In tegenstelling tot de overige delen van het bui-
tengebied moet in aandachtsgebieden met extra zorg worden gezocht naar de in-
vulling van bijkomende toeristische infrastructuren. De gebieden kunnen geen 
hoogdynamische toeristisch recreatieve activiteiten ontwikkelen. Vorselaar maakt 
deel uit van een toeristisch recreatief aandachtsgebied. . Inzake weekendverblij-
ven heeft de provincie een visie ontwikkeld. Zij wenst deze problematiek aan te 
pakken in overleg met de Vlaamse Overheid en met respect voor de bestaande 
regelgeving. In ruimtelijke uitvoeringsplannen bakent de provincie de verschillen-
de categorieën af waarin een specifiek beleid geldt.  

– De provincie streeft ernaar om de economische bedrijvigheid onder de vorm van 
bedrijventerreinen te concentreren in een aantal economische knooppunten (ter 
vrijwaring van het buitengebied). Concreet zullen ter opvanging van de sterke 
economische (lees: industriële) dynamiek in de economische knooppunten van 
het arrondissement Turnhout voldoende bedrijventerreinen moeten worden ont-
wikkeld. Hergebruik van reeds bestaande bedrijventerreinen vormt hierin een 
speerpunt.  

– Vorselaar werd geselecteerd als een gemeente met een gewoon hoofddorp type 
III. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om een nieuw lokaal bedrijventer-
rein aan te leggen ter opvang van herlokalisatiebehoeften van lokale bedrijven 
en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit bedrijventerrein moet in principe aanslui-
ten bij het hoofddorp of bij een reeds bestaand bedrijventerrein én goed bereik-
baar zijn via een gemeentelijke verzamelweg en het openbaar vervoer.  

– Concentratie en verweving van de kleinhandel in de kernen van het buitengebied 
moet gestimuleerd worden én dit op maat van de desbetreffende kern. Dit ver-
hoogt niet alleen de aantrekkingskracht op het klantenpotentieel maar bevordert 
bovendien de multifunctionaliteit van de dorpscentra. Solitaire winkels in het bui-
tengebied moeten worden afgebouwd (geherlokaliseerd) of kunnen ten hoogste 
‘strikt’ worden behouden. Deze visie dient eveneens te worden genuanceerd in 
het GRS. 

Perspectieven voor de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur 
– De selectie van secundaire wegen wordt verder verfijnd. Doel van deze verfijning 

is het verkeer zo snel en efficiënt mogelijk naar het meest geschikte wegennet te 
leiden. Onderscheid wordt gemaakt in secundaire wegen type I, II en III. Type I 
heeft als hoofdfunctie verbinden (in combinatie met weerstand of filter bij poten-
tiële maasverkleining), type II heeft als hoofdfunctie verzamelen, type III wordt 
een belangrijke drager van fiets- en openbaar vervoersverbindingen. 

– In de gemeente Vorselaar worden geen secundaire wegen geselecteerd.  

– In Vorselaar is een openbaar vervoerslijn van verbindend provinciaal niveau (ni-
veau B, lijn 13) geselecteerd. Het gaat over een snelbus over de E34 tussen 
Antwerpen en Turnhout via Lille. 

Perspectieven voor de landschappelijke structuur 
– Het RSPA stelt het behoud en de versterking van de landschappen centraal en 

beschermt de nog bestaande open ruimte. Het behoud en versterking van de 
continuïteit binnen deze landschappen zijn belangrijke doelstellingen. De provin-
cie erkent de erfgoedwaarde van typische landschappen met representatieve re-
licten. 

– De Kleine Nete wordt aangeduid als structurerend hydrografisch element. De 
vallei van de Aa wordt als structuurbepalend reliëfelement gezien. De herken-
baarheid van deze elementen moet worden gevrijwaard en gemaximaliseerd. 

– Bijna geheel Vorselaar wordt geselecteerd als complex van gave landschappen, 
nl. het complex van de Kleine Nete. De landschappen moeten gevrijwaard wor-
den van versnippering en versnijding door nieuwe infrastructuren. De open ruimte 
wordt maximaal behouden. 
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3 Omzendbrief RO 2002/03 

Recent werd omzendbrief RO/2002/03 door het Vlaams Gewest goedgekeurd, ter 
vervanging van omzendbrief RO 97/03. Volgens deze omzendbrief is het onder be-
paalde voorwaarden mogelijk een woonuitbreidingsgebied aan te snijden zonder de 
goedkeuring van een woningbehoeftestudie2. Er kan in principe onmiddellijk een 
vergunningsaanvraag gebeuren zonder verdere procedure voor de volgende gebie-
den:  
– Woonuitbreidingsgebieden die worden opgenomen in de ‘atlas van vrij te ontwik-

kelen woonuitbreidingsgebieden’, nog op te maken door het Vlaams Gewest. 
– Restpercelen in woonuitbreidingsgebieden. De restpercelen zijn onbebouwde en 

onuitgeruste gronden binnen een overwegend bebouwd woonuitbreidingsgebied. 
De restpercelen mogen een aaneengesloten oppervlakte hebben die niet groter is 
dan 0,5 ha (richtcijfer). Meerdere restpercelen binnen hetzelfde woonuitbrei-
dingsgebied kunnen worden ontwikkeld indien minstens de helft van het totale 
woonuitbreidingsgebied is bebouwd en de restpercelen ruimtelijk van elkaar ge-
scheiden zijn.  

– Percelen langs voldoende uitgeruste wegen in woonuitbreidingsgebieden voorzo-
ver gelegen in een onbebouwde strook die niet groter is dan 100 meter (richtcij-
fer).  

De andere woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden als de bestendi-
ge deputatie en de gewestelijk planologisch ambtenaar een principieel akkoord ver-
lenen tot aansnijden van het gebied en mits voldaan is aan volgende voorwaarden:  
– Het woonuitbreidingsgebied is inbreidingsgericht en/of kernversterkend gelegen: 

– Gelegen in een gemeente die geheel of gedeeltelijk behoort tot grootstedelijk, 
regionaalstedelijk of kleinstedelijk gebied gelegen binnen de (hypothese van ) 
afbakeningsperimeter 

– Of aansluiten op een hoofddorp of een woonkern + inbreidingsgericht gelegen 
– De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied wordt gerealiseerd volgens de 

richtlijnen van het RSV (rekening houdend met de dichtheden, goede ontsluiting, 
geen lintbebouwing, …) 

– De ontwikkeling van het gebied geeft geen aanleiding tot conflicten met andere 
regelgeving (overstromingsproblematiek, habitat- en vogelrichtlijngebieden, …) 

                                                        
2 Mogelijk is hierbij een conflict ontstaan met het RSPA dat  het aansnijden van woonuitbreidingsgebied niet 
toelaat indien de woningtaakstelling kan opgevangen worden binnen het woongebied. 

– De gemeente geeft aan welke flankerende beleidsmaatregelen er worden geno-
men 
– Op welke manier wordt gestreefd naar een gezonde mix van kavels, sociale 

kavels en/of sociale koop- en huurwoningen 
– Het is wenselijk dat de sociale mix wordt gerealiseerd door een gezamenlijk 

initiatief van de private en de openbare sector 
– De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoning-

bouw (tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van de woningen door over-
heid en/of private sector via gemeenschappelijke werf) 

– Het gemeentebestuur toont aan hoe het ontradend optreedt tegen speculatie-
ve doeleinden  
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4 GRS buurgemeenten 

Om een afstemming in visievorming te bekomen inzake grensoverschrijdende ruimte-
lijke structuren is het belangrijk een inzicht te verwerven in de ruimtelijke visies van 
de buurgemeenten. Daarom wordt gekeken naar de gemeentelijke ruimtelijke struc-
tuurplannen van de buurgemeenten Lille, Herentals, Grobbendonk, Zandhoven, 
Zoersel en Malle. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lille (IOK-plangroep, voorontwerp juli 
2005) 
Lille ligt ten noordoosten van Vorselaar en beide gemeente hebben een uitgestrekte 
gemeenschappelijke grens die volledig door de open ruimte loopt. Vooral landbouw, 
bos, natuur en waterlopen vormen de grensoverschrijdende structuren. De ontwikke-
lingsperspectieven die daaromtrent vastgelegd worden in GRS Lille zijn dan ook 
relevant voor Vorselaar.  

Het GRS van Lille bevindt zich in voorontwerpfase. Uit dit voorontwerp kan de ge-
wenste structuur van de grenszone afgeleid worden: 
– Deze grenszone bestaat voor het grootste deel uit landbouwgebieden. De land-

bouwgebieden van De Vorselaarse Heide en Berkelhei sluiten aan op het voor 
professionele landbouw te behouden agrarisch gebied ten westen van Wechel-
derzande  en de kernen van Lille en Poederlee. De E34 vormt hierin voor de Lilse 
landbouw eveneens een barrière.  

– De Molenbeek vormt zowel voor Vorselaar als voor Lille de grens met Malle. 
Natuurlijk zwaartepunt Blommerschot te Vorselaar sluit aan op het natuurconcen-
tratiegebied vallei van de Molenbeek in Lille. De hoofdfunctie natuur strekt zich 
dus over de gemeentegrens uit.  

– Dit is niet het geval voor de Bosbeek. Deze stroomt in Vorselaar doorheen agra-
risch gebied, terwijl op het grondgebied van Lille langs beide zijden van deze wa-
terlopen natuurgebied werd aangeduid. Natuurgebied dat ook naar de toekomst 
toe behouden zal worden als natuurreservaat Kindernouw dat ook werd aange-
duid binnen het VEN (1e fase).  

– Tussen De Borrekens en Poederlee wisselen ter hoogte van Zittaart landbouw en 
natuur elkaar af. Met respect voor elkaar worden beide hoofdfuncties hier be-
stendigd.  

– De bossen van Sassenhout sluiten aan op het natuurlijk zwaartepunt van de 
Heggebossen op grondgebied Lille.  

– Ten zuiden van Sassenhout stroomt vanuit het landbouwgebied van Lille de Aa 
Vorselaar binnen. Op grondgebied van Lille liggen de natuurconcentratiegebie-
den De Hoek en Den Aard langsheen deze structuurbepalende waterloop die ook 
een belangrijke natuurlijke verbindingsfunctie heeft doorheen het professionele 
landbouwgebied van Lille. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals (Iris Consulting, ontwerp mei 
2000) 
Het GRS van Herentals is nog in ontwerpfase. De ontwikkelingsperspectieven kun-
nen dus nog niet als volledig of volkomen correct worden beschouwd. 

Het zuiden van de gemeente Vorselaar grenst aan Herentals. De grens wordt ener-
zijds gevormd door de Kleine Nete en anderzijds door de Aa. Volgende ontwikke-
lingsperspectieven  van gemeentelijk niveau zijn relevant voor Vorselaar: 
– De vallei van de Aa en van de Kleine Nete werd in het grensgebied aangeduid als 

“vallei als structurerend element” met natuur als overheersende functie. Valleien 
dienen gevrijwaard te blijven van bebouwing. Dit sluit aan met de functie die aan 
de vallei van de Grote Nete en de Aa wordt gegeven in het GRS Vorselaar. 

– Ten zuiden van de vallei van de Aa ligt een te versterken agrarisch gebied. Dit 
agrarisch gebied sluit aan op het agrarisch gebied in Vorselaar. Voor Herentals is 
dit het enige agrarische gebied van waarde in het noorden van de gemeente.  

– Tussen de Kleine Nete en de Aa komt de beboste Kempische heuvelrug voor als 
structurerend element. Deze loopt uit op het grondgebied van Vorselaar, waar-
door de Kleine Nete en de Aa verder stroomafwaarts kunnen samenvloeien. De 
natuurwaarde van dit bosgebied moet worden onderstreept. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk (ARCADIS-Gedas, ontwerp 
voorlopig vastgesteld door gemeenteraad 13/12/2005) 
Het structuurplanningsproces van de gemeente Grobbendonk is nog niet afgerond. 
Momenteel bevindt het zich in de ontwerpfase. 
 De ontwikkelingsperspectieven die weergegeven worden, kunnen dus nog enigszins 
worden gewijzigd in de loop van het proces.  
Grobbendonk ligt ten zuidwesten van Vorselaar. De valleien van de Kleine Nete en 
de Aa stromen hier samen. Volgende ontwikkelingsperspectieven uit het GRS Grob-
bendonk zijn relevant voor Vorselaar: 

– vrijwaren en versterken van de beekvalleien als basis voor de natuurlijke struc-
tuur. 

– De Nete-vallei is voor verschillende functies van belang: natuur, landbouw, toe-
risme-recreatie en landschap. Een degelijke afstemming tussen de verschillende 
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functies dient te gebeuren rekening houdend met de ecologische waarde en het 
ruimtelijk kwetsbaar karakter van het valleigebied. De verschillende functies wor-
den hier verweven. In de gemeente Vorselaar is het samenvloeiingsgebied van 
de Kleine Nete en de Aa geselecteerd als (suggestie) verwevingsgebied tussen 
de hoofdfuncties landbouw en natuur. Bovendien is het in Vorselaar ook een gaaf 
landschappelijk gebied en een toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied. 

– Ten noorden en ten zuiden van de vallei van de Kleine Nete zijn er te behouden 
en te versterken groen- en heidegebieden. Deze sluiten aan bij de bos- en heide-
gebieden Moleneinde en Heike in Vorselaar. 

– Het open landbouwgebied (weidegebied) in de gemeente moet worden openge-
houden. Het gebied zit ingeklemd tussen twee bosgebieden. Grondgebonden 
landbouw krijgt hier voorrang op andere ruimtevragen. Over de grens met de ge-
meente Vorselaar is dit eveneens landbouwgebied en zijn gelijkaardige ontwikke-
lingsperspectieven geldig. 

– Aan de grens met Vorslaar komen geen woongebieden of bedrijvenzones voor. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zandhoven (ARCADIS-Gedas, ontwerp 
september 2005) 
Het GRS Zandhoven is de officiële decretale procedure opgestart en zodus zit het 
plan in een eindfase. De grens tussen Zandhoven en Vorselaar valt grotendeels 
samen met de vallei van de Pulderbeek (Molenbeek). Volgende elementen uit het 
GRS Zandhoven komen voor in verband met het gemeenschappelijk grensgebied: 
– Het grensgebied ligt in de deelruimte “Kleinschalige Noorden” en het meest zui-

delijke gebied in de deelruimte “Rustig Oostelijk gebied rond Pulle”. 
– De Molenbeek is een te vrijwaren beekvallei: behoud en herstel van de natuurlijke 

loop van de beek, herinrichten van natuurvriendelijke oevers, behoud en verster-
ken KLE, bouwvrij houden van de niet-bebouwde delen en verbetering van wa-
terkwaliteit ruimtelijk ondersteunen. Beperkt recreatief medegebruik is mogelijk.. 
Overleg met de buurgemeenten ivm de valleigebieden is in het GRS Zandhoven 
als maatregel omschreven. 

– In het noorden van Zandhoven is een groot boscomplex gelegen, dat doorloopt 
over de gemeentegrenzen heen. In het boscomplex Reebergen dient het areaal 
bos bewaard te blijven met inbegrip van het onbebouwd karkater. Gebiedsgericht 
kan gekeken worden of het bos plaatselijk niet kan uitbreiden. 

– Ten noorden van de E34 staat een beeldbepalend kruisbeeld. Zandhoven wil 
zichtassen naar dit baken open houden. 

– Aan de vallei van de Molenbeek op de grens met Vorselaar komt een klein ge-
bied voor verblijfsrecreatie voor. Dit gebied sluit aan op een gebied voor dagre-

creatie (met visvijvers) in Vorselaar. De zone op het grondgebied van de ge-
meente Zandhoven blijft onder de huidige vorm en met de huidige functie behou-
den. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zoersel (Igean goedgekeurd door ge-
meenteraad op 26/05/05) 
Vorselaar en Zoersel grenzen aan elkaar over een zeer korte afstand van de ge-
meentegrenzen. Deze raaklijn situeert zich ter hoogte van de alluviale vallei van de 
Visbeek. Volgende elementen uit het GRS Zoersel zijn relevant voor Vorselaar: 
– Deze omgeving die op grondgebied van Vorselaar aangeduid wordt als een na-

tuurlijk zwaartepunt, krijgt ook volgens de gewenste ruimtelijke structuur in het 
GRS Zoersel een hoofdfunctie natuur met een ruimtelijke ondersteuning van het 
integraal waterbeheer (watertoets).  

– De vallei van de Visbeek is structuurbepalend voor de natuurlijke en agrarische 
structuur op Vlaams niveau. Als dusdanig vormt deze beekvallei als ruimtelijke 
drager voor heel het gebied. In het beleid zal dan ook terdege rekening gehouden 
moeten worden met dit element. 

– Vallei van de Visbeek – Blommerschot als element van de gewenste ruimtelijk-
natuurlijke structuur op Vlaams niveau met als ontwikkelingsperspectieven: 
– Versterking van de natuurlijke waarden 
– Vrijwaren van functies die de bosstructuur aantasten 
– Behoud, onderhoud en heraanleg van kleine natuurlijke elementen 

– Langsheen de Kluisbaan op het grondgebied van Zoersel, ten noorden van de 
grens met Vorselaar is een cluster weekendverblijven gelegen. Voor de zone-
vreemde weekendverblijven, zoals het geval voor deze cluster, komt dit neer op 
een uitdovingsscenario. 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Malle (Stramien, goedgekeurd in provin-
cieraad 02/03/2006) 
De gemeenten Malle en Vorselaar grenzen voor een klein stuk aan elkaar. De zuide-
lijke tip van Malle grenst aan de noordelijke tip van Vorselaar. De grens tussen Vor-
selaar en Malle valt samen met de grens van de valleien van de Pulderbeek (Molen-
beek) en de Visbeek. Volgende ontwikkelingsperspectieven gelden in het GRS van 
Malle: 
– Natuurlijke structuur  
In de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Malle staat de hele zuidelijke 
tip van de gemeente aangegeven als zuidelijk boscomplex. De ontwikkelingsvisie 
voor het grensgebied is in GRS Malle: 
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– Instandhouding van het boscomplex en verhogen van de natuurlijke waarde.  
– Voor de zuidelijke punt rond Reebergen is een grensoverschrijdende aanpak 

essentieel. Het gebied rond Reebergen is bovendien net als de vallei van de 
Pulderbeek (Molenbeek) op Vorselaars grondgebied afgebakend in VEN eer-
ste fase. 

– Het ontwikkelingsperspectief voor de beekvalleien is het vrijwaren van de 
beekvalleien en de ontwikkeling van ecologische linten.  

– Een beekvallei kan zorgen voor het creëren van een samenhang tussen de 
verschillende groengebieden.  

– Ontwikkeling van de Molenbeek-Visbeek in relatie tot de omliggende valleien.  
– Ontsnippering van E34: opheffing barrière autosnelweg aan samenvloeiing 

Visbeek en Molenbeek 
De ontwikkelingsperspectieven voor de natuurlijke structuur en de beekvalleien zijn in 
het GRS Malle gelijkaardig aan deze van het GRS Vorselaar. 
– Agrarische structuur 
In het GRS Malle is opgenomen dat agrarisch medegebruik mogelijk is in de zuidelij-
ke landbouwgebieden. Landbouw komt in het zuiden van de gemeente eerder gelijk-
waardig voor aan de andere functies (natuur, landschap en recreatie) van het gebied. 
Landbouw komt hier van oudsher kleinschalig voor. Binnen de kleinschaligheid van 
het landschap en met bijzondere aandacht voor de relaties naar de omliggende ge-
bieden, is landbouw wel verder te ontwikkelen.  
Voor het landbouwgebied in de vallei van de Molenbeek kan gezegd worden dat een 
waardevol kleinschalig, gesloten landschap voorkomt met waardevolle elementen als 
oude bossoorten en specifieke beekgeleidende soorten. Stroken langsheen de Mo-
lenbeek moeten gevrijwaard worden voor natuurontwikkeling, het beheer van streek-
eigen kleine landschapselementen en natuurgericht bosbeheer. Voor de landbouwei-
landen in het zuidelijke boscomplex geldt bovendien dat in valleigebied enkel exten-
sief grasland toegelaten wordt.  
De ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische structuur zijn in de visie van beide 
gemeenten gelijkaardig voor het grensgebied. 
– Sport- en recreatiestructuur  
De Visbeek wordt in het GRS Malle aangeduid als drager van de verbinding tussen 
Oostmalle en de bossen ten zuiden van Malle, aansluitend op de bossen van Zoersel 
voor recreatief en functioneel fiets- en wandelverkeer. 
In het GRS Vorselaar is een dergelijke verbinding niet aangeduid. Het ontwikkelings-
perspectief voor de verbinding in de gemeente Malle levert echter geen conflict op in 
Vorselaar.  
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5 Gewestplan 
Basiskaart A   

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol 
K.B. 28.07.1978). 
Het grootste gedeelte van de gemeente bestaat uit de bestemming agrarisch gebied 
(55,2%). Vervolgens komen de bosgebieden (15,1%), de woongebieden (11,5%), de 
natuurgebieden (11,2%), de recreatiegebieden (2,2%), de parkgebieden (1,5%) en 
de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (1,5%) voor. Ten-
slotte komen er ook kleinere gebieden voor: woonuitbreidingsgebied (0,8%), ontgin-
ninggebied (0,6%)en ambachtelijke bedrijven en KMO’s (0,3%). 

Figuur 3: Gewestplan 

Vorselaar is een overwegend landelijke gemeente. Er is een dominantie van de agra-
rische gebieden (55,2%). Het grootste gedeelte van dit agrarisch gebied kreeg een 
overdruk van landschappelijk waardevol gebied (77,4%). Het gaat hierbij vooral om 
enkele zeer grote, aaneengesloten gebieden: Koekoeksheide-Vorselaarseheide en 
het gebied rond Sassenhout-Oorlandse heide. De overige agrarische gebieden kun-
nen nog onderverdeeld worden in agrarische gebieden (15%) en agrarische gebie-
den met ecologisch belang (7,6%). Deze laatste gebieden zijn agrarische gebieden 
die omsloten of in de buurt liggen van belangrijke natuur- of bosgebieden. 

Op de tweede plaats in oppervlakte komen de natuurgebieden, bosgebieden en 
parkgebieden. Deze nemen 27,8% van de oppervlakte van de gemeente in. Het gaat 
om grote waardevolle aaneengesloten gebieden die veelal samenhangen met de 
rivier- en beekvalleien. In het gebied rond de Pulderbeek en Lovenhoek komt het 
grootste aaneensluitende natuur- en bosgebied voor. De bossen rond het kasteel-
park vormen het grootste aaneengesloten bosgebied van de gemeente. Andere bos- 
en natuurgebieden sluiten aan bij grotere gehelen die doorlopen over de gemeente-
grenzen heen. De belangrijkste gebieden hierin zijn het bosgebied Moleneinde, het 
bosgebied Molenberg – Neerzand en het natuurgebied Heike – Oorlandse Heide. 
Vervolgens komen de woongebieden en de woonuitbreidingsgebieden. Deze nemen 
12,5% van de oppervlakte van de gemeente in. Het woongebied bestaat voor het 
grootste deel uit de kern van Vorselaar. In de open ruimte daar rond komen enkele 
woongebieden met landelijk karakter voor. Deze hebben slechts een beperkte op-
pervlakte: Plein, Zegbroek, Vispluk, Sassenhout en Aabrug. In de gemeente komen 
verder nog twee woonuitbreidingsgebieden voor, namelijk ter hoogte van de Ijzer-
straat en ter hoogte van de Nieuwstraat. 
Recreatiegebieden (2,2%) komen verspreid over de gemeente voor. Ze liggen ver-
spreid en meestal in de nabijheid van een bos- of natuurgebied. Ongeveer drie vier-
de van het recreatiegebied is gebied voor dagrecreatie. De belangrijkste activiteiten 
in deze gebieden is sporten en vissen. De gebieden die hier deel van uitmaken zijn 
gebieden in de vallei van de Pulderbeek, Polderbeemden, Heykens en het sportcen-
trum in de kern van Vorselaar. Het dagrecreatiegebied Heykens is nauwelijks inge-
nomen. Het overige deel bestaat uit gebieden voor verblijfsrecreatie. Het gaat hier 
om gebieden met weekendverblijven of om campings. Deze gebieden zijn: de Huls, 
Plein, Veertien Kapellekens en de Oorlandse Heide. Het gebied ter hoogte van Plein 
is nauwelijks ingenomen. 
Andere bestemmingen in de gemeente zijn verder nog gebieden voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbaar nut (1,5%) waarvan het grootste gedeelte in de 
kern van de gemeente is gelegen; ontginningsgebied (0,6%) ten zuiden van de E34 
en tenslotte nog de ambachtelijke zones Vispluk en Sassenhout (0,3%). 
Gebieden voor Infrastructuren (0,15%) is bijna verwaarloosbaar, doch belangrijk in 
de gemeente. 
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Overzichtstabellen gewestplan 
Volgende tabellen geven een overzicht van de verschillende gewestplanbestemmin-
gen in Vorselaar. 

Tabel 2: woongebieden 

Gewestplanbestemming   Opp (ha) 

Woongebieden   316,50 
Woongebied Vorselaar 279,40 

Woongebied met landelijk karakter Plein 2,99 
 Zegbroek 10,58 
 Vispluk 11,38 
 Sassenhout 10,92 
 Aabrug 0,69 
  Sassenhout west 0,55 

Woonuitbreidingsgebied Van de Wervelaan 17,51 
  Nieuwstraat 4,65 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

Tabel 3: recreatiegebieden 

Gewestplanbestemming   Opp (ha) 

Recreatie   61,69 
Gebied voor dagrecreatie Polderbeemden 14,57 
 Rommelzwaan oost 4,84 
 Rommelzwaan west 9,03 
 Heykens 5,38 
  Sportcentrum De Dreef 12,58 
Gebieden voor verblijfsrecreatie De Huls 3,34 
 Plein 1,06 
 Veertien Kapellekens 5,67 
 Oorlandse Heide west 2,18 
  Oorlandse Heide oost 2,67 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

Tabel 4: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut; infra-
structuur 

Gewestplanbestemming   Opp (ha) 

Gebieden voor gemeenschaps-   41,25 
voorzieningen en openbaar nut     

 E34 noord 4,19 
 E34 zuid 3,97 
 Berkelhei 16,43 
 kern Vorselaar  13,02 
 Schranshoeve 2,12 
 gemeentehuis 0,93 
  Aabrug 0,57 

Infrastructuur   4,38 
  Autosnelweg E34 4,38 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 
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Tabel 5: landelijke gebieden 

gewestplanbestemming   Opp (ha) 

Parkgebieden   41,40 
Parkgebied Kasteelpark ‘de Borrekes’ 41,40 

Groengebieden   307,80 

Natuurgebied Vallei Pulderbeek + Lovenhoek 207,69 
 Schupleer, samenvloeiing Aa - Nete 17,17 
  Heike - Oorlandse Heide 82,94 

Bosgebieden   415,20 

Bosgebied Reebergen 24,25 
 Konijnenbos noord 19,39 
 Vorselaarse Heide 24,22 
 De Koekoek 30,62 
 Konijnenbos zuid 19,32 
 Bossen aansluitend op kasteelpark 137,88 
 Berkelhei 0,80 
 Niemandshoek 28,60 
 Molenberg - Neerzand 42,38 
  Moleneinde 87,74 

Agrarische gebieden   1520,72 
Agrarisch gebied Ter hoogte van E34 3,44 
 Zegbroek 77,51 
 Niemandshoek - Klissenhoek 62,70 
 Vroegeinde 47,46 
 Sassenhoutakkerloop noord 13,33 
 Zuidoosten kasteel Borrekens 10,28 
 Zuiden kasteel Borrekens 4,82 
 Boshoeve 2,02 
 Heike - Oorlandse Heide oost 5,42 
  Heike - Oorlandse Heide zuid 0,90 
Landschappelijk waardevol Blommerschot 16,99 
agrarisch gebied Koekoekheide - Vorselaarseheide 746,94 
 konijnenbos noord 17,28 
 konijnenbos zuid 3,07 

gewestplanbestemming   Opp (ha) 

 Proosthoeve 7,10 
  Sassenhout - Oorlandse Heide 385,99 

Agrarisch gebied met Lovenhoek 13,58 
ecologisch belang Heiken 101,89 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

Tabel 6: bedrijvenzones en ontginningsgebieden 

gewestplanbestemming   Opp (ha) 

Bedrijvenzones   9,27 

ambachtelijke bedrijven en KMO's Bedrijvenzone Vispluk 4,25 
  Bedrijvenzone Sassenhout 5,02 

Ontginningsgebieden   15,65 
Ontginningsgebied Blommerschot 15,65 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 
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6 Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) 
Kaart I 1: sectoraal juridisch kader – plannen van aanleg 

Een BPA beslaat een gedeelte van het grondgebied van één gemeente. Het is een 
zeer gedetailleerd plan dat verder gaat dan het aanduiden van een bestemming van 
de bodem, maar uitgebreide voorschriften inhoudt, bvb. plaatsing, grootte en wel-
stand van de gebouwen. BPA’s die de hoofdbestemming van een gebied wijzigen 
worden afwijkende BPA’s genoemd. 

BPA Sportcentrum 
Het BPA werd goedgekeurd bij K.B. dd. 24.04.1974 en gewijzigd in 1978. Doel van 
het BPA: inrichting van een dagrecreatiezone als sportcentrum met sporthal, twee 
voetbalvelden, atletiekpiste…. 

7 Sectoraal juridisch kader 
Kaart I 1: sectoraal juridisch kader – plannen van aanleg 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
Het betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21 oktober 1997 
(natuurdecreet) stelt een gebiedsgericht beleid voorop via beleidscategorieën die 
door het Vlaamse Gewest (grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwik-
keling en natuurverwevingsgebieden) en de provincie (natuurverbindingsgebieden) 
zullen worden afgebakend in uitvoeringsplannen. Er zullen specifieke bepalingen van 
toepassing zijn en de Vlaamse regering kan verder reglementaire voorschriften uit-
vaardigen. De (ruwe) aanduiding van deze gebieden werd al aangegeven in de ho-
gere structuurplannen. Doelstelling is de versterking van de natuurwaarden, de ont-
wikkeling van de onderlinge samenhang tussen deze waarden en de benutting van 
de potenties van de natuurwaarden. De instrumenten waarmee de doelstellingen van 
het decreet geïmplementeerd worden zijn verwerving, vrijwillige beheersovereen-
komsten, natuurinrichting, natuurrichtingsplannen. De Vlaamse Regering kan ook 
terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en het 
natuurlijk milieu aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. 
In uitvoering van het natuurdecreet maakt het Ministerieel Besluit van 23 juli 1998 het 
wijzigen van vegetatie, permanent grasland en kleine landschapselementen in een 
aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden, vergunningsplichtig of verboden. 
Los daarvan geldt steeds de zorgplicht die nageleefd moet worden. Het besluit geeft 
indicatieve lijsten van wat onder vegetatie en permanent grasland moet worden ver-
staan.  

Afbakening VEN eerste fase 
In uitvoering van het Natuurdecreet werd een eerste selectie van gebieden voor het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voorgesteld. Het betreft de zogenaamde consen-
susgebieden en de selectie is beperkt tot een limitatieve lijst van (groene en enkele 
andere) bestemmingen volgens het gewestplan. Voor de gemeente Vorselaar betreft 
het twee gebieden: 
– De vallei van de Molenbeek en Tappelbeek (code 317) 
– De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms (code 313) 
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Het bosdecreet 
Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming 
volgens het gewestplan, andere beschermingen of eigenaar. Het kent aan de bossen 
verschillende functies toe, het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van 
een beheersplan voor bossen groter dan 5 ha verplicht en het beschermt de bossen.  
Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos 
enkel kon gekapt worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (bvb. gelegen 
op een bouwgrond) te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde partij) een bos-
compensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van 
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds. 
Naargelang de eigenaar en het beheer onderscheidt men:  
– Privé-bos; 
– Openbaar bos: in mede-eigendom van gemeente, provincie, OCMW,…; 
– Domeinbos: openbaar bos waarvan het volledige bosbeheer werd toevertrouwd 

aan het Bosbeheer. 
Het bosdecreet regelt tevens de toegankelijkheid van bossen. Alle bossen zijn in 
principe voor het publiek steeds toegankelijk (op de boswegen en op de openbare 
doorgangswegen), tenzij een specifieke regeling wordt voorzien met ruimere of be-
perktere toegankelijkheid. 

Het mestdecreet en het mestactieplan 
Het decreet van 23 januari 1991 heeft tot doel het leefmilieu te beschermen tegen de 
verontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen. Het de-
creet inventariseert de productie en de in- en uitvoer van dierlijke mest en regelt de 
afzet. Het bepaalt de bemestingsnormen (gebiedsgerichte verscherpingen) en voor-
waarden die in acht moeten genomen worden en de heffingen.  
De gebiedsgerichte verscherping (inzake de bemestingsnorm en/of uitrijregeling) is 
o.m. van kracht voor de gewestplanbestemmingen natuurgebied, natuurontwikke-
lingsgebied en natuurreservaat. Ook de valleigebieden en ecologisch waardevolle 
agrarische gebieden en bovendien de vogelrichtlijngebieden zijn onderhevig aan 
verscherpte bemestingsnormen. Voor de ‘kwetsbare zones water’, waaronder de 
waterwingebieden, gelden eveneens verscherpte bemestingsnormen. Tenslotte 
gelden zeer strenge bemestingsnormen voor fosfaatverzadigde gebieden. 
Tot 31 december 2006 wordt een strikt vergunningbeleid gevoerd. Vergunningen 
voor nieuwe uitbatingen worden niet afgeleverd, noch vergunningen voor bestaande 
veeteeltinrichtingen die een verhoging van de vergunde mestproductie tot gevolg 

hebben, uitgezonderd indien de nieuwe inrichting of de uitbreiding gepaard gaat met 
de stopzetting van een bestaande veeteeltinrichting.  

Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten 
De rangschikking van landschappen en monumenten werd geregeld door de wet van 
7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Voor de be-
scherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten werd deze opgeheven door 
het decreet van 3 maart 1976. Het decreet van 16 april 1996 regelt de bescherming 
van landschappen en de instandhouding het herstel en het beheer van in het Vlaams 
Gewest gelegen beschermde landschappen. De beschermde monumenten en 
dorpsgezichten zijn belangrijk omwille van hun sociaal culturele waarde. De dorpsge-
zichten zijn een groepering van één of meerdere monumenten of onroerende goede-
ren inclusief de omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlo-
pen, pleinen, etc. De beschermde landschappen zijn belangrijk omwille van hun 
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde.  
De bescherming van de landschappen wordt verzekerd door het opleggen van een 
aantal maatregelen en richtlijnen die tot doel hebben de landschappen in stand te 
houden en te onderhouden. Hieronder vallen onder andere erfdienstbaarheden van 
openbaar nut en beperkingen op de uitoefening van de eigendoms- en gebruiksrech-
ten. Naast deze maatregelen en richtlijnen die specifiek zijn voor elk beschermd 
landschap, kan de Vlaamse regering een aantal algemene beschermingsvoorschrif-
ten vaststellen. Hieronder volgt een overzicht van de bescherming. 

Tabel 7: Overzicht van de beschermde monumenten, landschappen en dorps-
gezichten 

Naam Type Datum besluit Eigendom 
Kasteel de Borrekens M 21.06.84 NV Domein van Vorselaar 
Toren van St. Pieterskerk M 11.09.67 Gemeente Vorselaar 
Pastorij M 21.06.84 Gemeente Vorselaar 
Omgeving Kasteel de Borrekens 
en pastorij met Lindendreef 

D 21.06.54 NV Domein van Vorselaar 

Schandpaal M 08.03.40 Gemeente Vorselaar 
Sassenhoeve M 18.07.80 Vennootschap Sassenhoeve 
Erf Hoeve Sassenhoeve M 18.07.80 Vennootschap Sassenhoeve 
Schranshoeve M 06.10.99 OCMW Vorselaar 

L = Landschap, M = Monument, D = dorpsgezicht 
 



 II Planningscontext 

 7 Sectoraal juridisch kader 

GRS Vorselaar IOK plangroep 25 

Vlarem en afstandsregels 
Het Vlarem onderwerpt het oprichten van een “hinderlijke inrichting” aan een vergun-
ningsplicht. Tegelijk worden voorwaarden opgelegd waaraan de hinderlijke inrichting 
moet voldoen. Een landbouwbedrijf bestaat in de regel uit één of meerdere hinderlij-
ke inrichtingen waarop het Vlarem van toepassing is.  
Voor bepaalde hinderlijke inrichtingen gelden zones waarbinnen de inrichting niet 
kan worden vergund of waarvoor een bepaalde afstand geldt voor het oprichten 
ervan (de zogenaamde ‘afstandsregels’). Meestal betreft het bepaalde bestemmin-
gen volgens het gewestplan of specifieke beschermingszones (b.v. waterwinning). 

Kwaliteitsobjectieven oppervlaktewater 
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 werden de viswaterzo-
nes, schelpdierenzones, drinkwaterzones en badzones aangeduid waarbinnen speci-
fieke kwaliteitsobjectieven van toepassing zijn. Voor de Kleine Nete en Molenbeek-
Pulderbeek geldt de viswaterkwaliteitsdoelstelling; voor de overige waterlopen is de 
basiskwaliteitsdoelstelling van toepassing. 

Decreet op het integraal waterbeheer 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid (DIWB)3 biedt de 
basis voor de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water4. Het doel van deze 
richtlijn was in de eerste plaats de duurzame bescherming van onze kostbare water-
voorraden voor de huidige en toekomstige generaties, maar ook de bescherming van 
de ecosystemen die ermee samenhangen en het garanderen van voldoende water 
voor de menselijke gebruiksfuncties. Op een aantal punten gaat het DIWB verder 
dan de Kaderrichtlijn, onder meer op het vlak van de band tussen het waterbeleid en 
het beleidsveld van de ruimtelijke ordening. De operationalisering vereist nog een 
aantal uitvoeringsbesluiten. 
Het decreet legt de wijze tot geografische indeling van de watersystemen vast. De 
vier stroomgebieden zijn het stroomgebied van de Schelde, het stroomgebied van de 
Maas, dat van de IJzer en van de Brugse Polders. Het stroomgebied van de Schelde 
en de Maas worden verder opgedeeld in bekkens en deelbekkens. De organisatie 
van het integraal waterbeleid volgt ook deze opdeling. Naast de stroomgebiedsdis-
tricten en de bevoegdheden op Vlaams niveau, wordt per bekken een bekkenbestuur 
en een bekkenraad opgericht. Per deelbekken of voor meerdere deelbekkens van 
eenzelfde bekken wordt een waterschap opgericht.  

                                                        
3 Decreet betreffende het integraal waterbeleid, B.S. 14 november 2003. 
4 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. 

Naast een waterbeleidsnota wordt door de Vlaamse Regering voor elk stroomge-
biedsdistrict een stroomgebiedsbeheersplan opgesteld. Voor elk bekken dient ook 
voor 22 december 2006 een bekkenbeheersplan te worden vastgesteld dat het inte-
graal waterbeleid bepaalt voor het desbetreffende bekken. Deelbekkenbeheersplan-
nen die door de waterschappen zijn goedgekeurd worden toegevoegd aan de bek-
kenbeheersplannen en daarin geïntegreerd door het bekkenbestuur. Daarnaast 
wordt voor elk stroomgebiedsdistrict een maatregelprogramma vastgesteld ter ver-
wezenlijking van de milieudoelstellingen die in het decreet werden vastgelegd voor 
oppervlaktewater, voor grondwater en voor kunstmatige waterlichamen. De vereiste 
inhoud van al deze plannen worden vastgelegd in bijlage bij het decreet. 
Het DIWB voorziet nog een aantal algemene instrumenten van het integraal waterbe-
leid. Eén ervan is de watertoets die stelt dat een overheid die moet beslissen over 
een plan, vergunning of programma de goedkeuring moet weigeren of gepaste voor-
waarden of aanpassingen dient op te leggen wanneer een schadelijk effect veroor-
zaakt wordt op de kwantitatieve toestand van het grondwater. Voor oeverzones wor-
den in het decreet een aantal bepalingen vastgelegd in verband met bemesting, het 
aanbrengen van bestrijdingsmiddelen, ruimingsslib, het aanbrengen van constructies 
en dergelijke. Ook de regels rond het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de 
vergoedingsplicht voor onroerende goederen in oeverzones en overstromingsgebie-
den werden opgenomen in het decreet. 

Speciale beschermingszones: Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden 
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild le-
vende vogelsoorten op het Europees grondgebied te bevorderen en hun leefgebie-
den doeltreffend te beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79 
verplicht de lidstaten voor de leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde 
bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de rui-, overwinteringsgebieden 
en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermings-
maatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en opper-
vlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten 
aan te wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebie-
den. In Vorselaar werden geen vogelrichtlijngebieden aangeduid. 
De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diver-
siteit, door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en 
flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn. 
Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanwijzing van speciale beschermingszones. 
Voor Vlaanderen werden in 2001 (B.Vl.Regering 04.05.01) 38 gebieden met een 
totale oppervlakte van 101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie. Op grond-
gebied Vorselaar werden vier te beschermen zones aangeduid. Binnen het gebied 
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“Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen” werden 2 zones aan de noord-
rand van de gemeente en een zone ten noorden van Berkelhei aangeduid. Het ge-
bied rond Schupleer behoort tot het “valleigebied van de Kleine Nete met aangren-
zende brongebieden, moerassen en heiden”. 
De Speciale beschermingszones werden tevens verankerd in het Decreet op het 
Natuurbehoud. Art 36ter van het Decreet stelt dat ingeval een vergunningsplichtige 
activiteit of een plan of programma (afzonderlijk of in combinatie met één of meerde-
re bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's) een betekenisvol-
le aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan 
veroorzaken, een passende beoordeling dient te gebeuren wat betreft de betekenis-
volle effecten voor de speciale beschermingszone. Daarbij zal het advies van de 
administratie bevoegd voor het natuurbehoud gevraagd moeten worden. Het uit-
gangspunt hierbij is dat steeds de nodige maatregelen dienen genomen te worden 
om een verslechtering van de natuurkwaliteit en natuurlijk milieu van de habitats of 
een verstoring van specifieke soorten (cfr. bijlage van het decreet) te vermijden. 
De vogelrichtlijngebieden en de aangewezen Habitatrichtlijngebieden zullen samen 
het ecologisch netwerk van Natura 2000 vormen, een netwerk van beschermde ge-
bieden over heel de Europese Unie. De ecologische samenhang van het netwerk 
moet verder verzekerd worden door een adequaat beheer van verbindingsgebieden. 

Veiligheid en veiligheidsrapportage 
In de decreetswijziging decreet RO van 21 november 2003 is onder meer toege-
voegd dat in het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan de nodige 
aandacht moet worden besteed aan het aspect veiligheid: bij de beschrijving van de 
gewenste ruimtelijke structuur, rekening moeten houden met dit aspect veiligheid, in 
het bijzonder zoals bedoeld in artikel 2 en 24 van het samenwerkingsakkoord van 21 
juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware onge-
vallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (in uitvoering van de SEVESO II-
richtlijn). 

Ruilverkaveling  
Ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende gronden heeft een betere 
economische uitbating van de landeigendommen tot doel. Ruilverkaveling kan ge-
paard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken, 
grondverbeteringswerken, werken voor water- en elektriciteitsvoorziening, werken 
voor landschapszorg en met andere maatregelen van landinrichting en natuurinrich-
ting. De ruilverkaveling wordt geregeld in de nieuwe ruilverkavelingswet van 
11.08.78, de Bijzondere wet van 08.08.80 met B.Vl.Ex. 11.12.85.  

Op grondgebied van Vorslaar is een deel van ruilverkaveling Poederlee gelegen (KB 
11.12.70) . Het gaat om het gebied ten oosten van de Poederleesesteenweg (N153).  

Landinrichting 
Landinrichtingsprojecten zijn projecten waar grote gebieden zodanig ingericht wor-
den zodat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn (natuur, milieu, landbouw, 
recreatie, cultuurhistorie) zich volwaardig kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt door het 
aanbieden van een overlegkader dat de samenspraak tussen verschillende sectoren 
en landinrichtingsinstanties organiseert. Via structurele inrichtingsmaatregelen wor-
den aan alle functies binnen de open ruimte nieuwe, geïntegreerde en duurzame 
ontwikkelingskansen geboden binnen een globale ontwikkelingsvisie voor het gebied.  

De VLM is momenteel bezig met een onderzoek voor het landinrichtingsproject “Zui-
derkempen”. De gemeente Vorselaar ligt binnen het onderzoeksgebied voor dit land-
inrichtingsproject. Het landinrichtingsproject is ongeveer 41900 ha groot en loopt ook 
nog over de volgende gemeenten: Berlaar, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, 
Herentals, Herenthout, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lier, Nijlen, Olen, Ranst, Wes-
terlo en Zandhoven. Op 5 juni 2003 gaf de Vlaamse minister van Leefmilieu, Land-
bouw en Ontwikkelingssamenwerking opdracht aan de VLM om een planprogramma 
op te maken voor het landinrichtingsproject Zuiderkempen.  

Hoevetoerisme 
Volgens de huidige wetgeving (decreet R.O. art. 145 bis §2) bidt ruimte voor hoeve-
toerisme in bestaande vergunde gebouwen voor zover ze niet gelegen zijn in  recrea-
tiegebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied, behoudens parkgebied en op voorwaarde 
dat land- en tuinbouw nevenfunctie blijft. Er is wel een erkenning nodig van Toerisme 
Vlaanderen. In haar gemeentelijk structuurplan kan de gemeente een eigen invulling 
geven aan deze wetgeving, die dan juridisch moet worden vastgelegd in een ruimte-
lijk uitvoeringsplan.  
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8 Sectorale studies en beleidsdocumenten 

Sectorale beleidsdocumenten en studies scheppen randvoorwaarden voor de struc-
tuurplanning. De richtlijnen en inzichten van deze nota’s worden gebruikt bij ruimte-
lijk-sectorale onderbouwing van het planningsproces en zijn doorlopend in dit ruimte-
lijk structuurplan terug te vinden. Voor Vorselaar zijn volgende studies en documen-
ten belangrijk: 

8.1 Gewestelijke en provinciale beleidsplannen 

Weekendverblijven 
Op 30/3/2000 werd door het Vlaams Parlement een resolutie aanvaard die de 
Vlaamse Regering verzocht een beleidsplan betreffende weekendverblijven voor te 
leggen voor einde 2000. Enkele doelstellingen:  
– Via RUP oplossingen bieden voor clusters van weekendverblijven die niet gele-

gen zijn in kwetsbare gebieden5 of gebieden die in aanmerking komen om afge-
bakend te worden in de natuurlijke of landschappelijke structuur 

– Illegale weekendverblijven die gelegen zijn in een kwetsbaar gebied of een ge-
bied dat in aanmerking komt om afgebakend te worden in de natuurlijke of land-
schappelijke structuur komen in aanmerking voor een onmiddellijke ambtshalve 
uitvoering. 

Begin juli 2002 maakte minister Dirk Van Mechelen het beleidsplan ‘Problematiek 
Weekendverblijven’ bekend. De gemeenten krijgen in het beleidsplan een bijzondere 
taak toegewezen. Onder de coördinatie van de provincie, worden zij verplicht een 
inventaris weekendverblijven op te stellen. Bovendien wordt een nieuw verordenend 
kader uitgewerkt voor ‘echte’ weekendverblijven. Het voorstel van planningsgerichte 
aanpak is slechts relevant voor ‘clusters’ van weekendverblijven. Een cluster week-
endverblijven wordt bepaald door na te gaan of er binnen een straal van 100 m van 
een weekendverblijf andere weekendverblijven gelegen zijn. Vanuit die weekendver-
blijven wordt opnieuw gekeken of er zich nog andere weekendverblijven bevinden 
binnen een straal van 100m, enz. Een cluster bevat tenminste vijf weekendverblijven. 
In de mate van het mogelijke zal in deze nota reeds rekening worden gehouden met 
‘clusters’. Voor deze clusters wordt een planningsgerichte aanpak voorgesteld. Deze 
komt erop neer dat er voor (na afweging) behouden clusters die niet gelegen zijn in 

                                                        
5 Kwetsbare gebieden cf decreet RO 

kwetsbare gebieden of dergelijke een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opge-
maakt kan worden, gezien de provincie Antwerpen beschikt over een goedgekeurd 
structuurplan. De betreffende gemeente wordt bij de opmaak van het RUP betrokken.  
Bovendien wordt in de beleidsnota een nieuw verordenend kader voorgesteld voor 
‘echte’ weekendverblijven ten behoeve van de regularisatie van onvergunde (tenge-
volge van ontbreken van een ordeningsplan) weekendverblijven in recreatiegebied. 
De toepassing ervan is gekoppeld aan drie randvoorwaarden: 
– De weekendverblijven zijn niet gelegen in kwetsbaar gebied. 
– Het behoud van de weekendverblijven is ruimtelijk verantwoord. 
– De weekendverblijven worden niet permanent bewoond. 
Deze nieuwe algemene stedenbouwkundige verordening wordt ook wat betreft nog 
op te richten weekendverblijven voorgesteld ter vervanging van de KB’s van 1973 en 
1975 in verband met weekendverblijfparken. Voor gegroepeerde inplanting wordt in 
het voorontwerp onder meer gesteld dat het aantal openluchtrecreatieve verblijven 
niet meer dan 15 per ha mag bedragen.  

Overstroombare gebieden 
Er wordt verwezen naar het project ‘in kaart brengen van de natuurlijke en actuele 
overstromingen in Vlaanderen’ (Aerts et al, 2000), dat een overzicht geeft van de van 
nature overstroombare gebieden (NOG) en recent overstroomde gebieden (ROG). 

Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP) 
Het Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP) geeft onder meer invulling aan de 
gewenste natuurlijke structuur van het Structuurplan van de provincie Antwerpen. Het 
PNOP bevat een inventaris, een beleidsvisie en een actieplan. 
Als uitgangspunt hanteert de provincie volgende slagzin: 
“Bescherming, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur, bos, natuurlijk 
milieu en landschap vanuit en als noodzaak voor een duurzame samenleving.” Deze 
uitgangspunten vormen de basis voor een beleidsvisie, die uiteenvalt in verschillende 
deelfacetten: een beleid gericht op ecologische kwaliteit, een gebiedsgericht beleid, 
een soortenbeleid, een doelgroepenbeleid. Hierin zijn ondermeer de beleidsonderde-
len m.b.t. ontsnippering en inrichting van natuurverbindingsgebieden relevant voor 
het kanaal. De beleidsvisie wordt vertaald in een actieplan. 
Vorselaar behoort in dit plan tot het land van Herentals-Kasterlee. 
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Landschapsatlas 
De landschapsatlas is de inventaris van de relicten van de traditionele landschappen. 
Het is een gebiedsdekkende, wetenschappelijk onderbouwde inventaris van het 
landschap aan het begin van de 21ste eeuw. De nadruk ligt op de inventarisatie van 
de landschapskenmerken van bovenlokaal belang met erfgoedwaarde. 
De atlas bevat volgende zones op grondgebied Vorselaar: 
– Relictzone 

– R10063 Vallei Pulderbeek 
– R10074 vallei Kleine Nete 
– R10090 Bosgebied Vorselaarse Heide 
– R10091 Valei Bosbeek/Kindernouwbeek 

– Ankerplaats 
– A10043 Lovenhoek 
– A10045 Vallei Kindernouwbeek 
– A10046 Kasterlee Vorselaar 

– Lintrelict 
– L10046 Aa 

Deelbekkenbeheersplan 
In het decreet op het integraal waterbeleid (9/07/2003) werd het belang van beleids-
plannen rond integraal waterbeleid op lokaal niveau onderschreven. Het decreet 
creëert zo een waardige opvolger van de DULO-waterlplannen, namelijk de deelbek-
kenbeheersplannen. Deze plannen zullen onderdeel uitmaken van de bekkenbe-
heersplannen. Een deelbekkenbeheersplan is een actieplan voor een duurzaam 
waterbeleid, op maat van het water en op basis van een intense samenwerking. Dit 
moet uitgroeien tot het beleidsinstrument op lokaal niveau voor een integraal water-
beleid. De zeven concrete doelstellingen die hierin centraal staan zijn: 

1. maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwa-
ter aan de bron 

 2. sanering afvalwaterlozingen 
3. bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiverings-
infrastructuur 

4. voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 
5. voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de water-
loop 

6. kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 
7. duurzaam (drink)watergebruik 

 
Vorselaar wordt opgedeeld in verschillende deelbekkens: “Molenbeek/Bollaak”, “Be-
neden Aa” en “Middengebied Kleine Nete”. 

8.2 Gemeentelijke studies en beleidsdocumenten 

Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) IMD-IOK 1996 
De opmaak van een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan was één van de gemeen-
telijke taken in het kader van het ‘milieuconvenant, 1991’, een overeenkomst op 
vrijwillige basis tussen de gemeente en het Vlaamse Gewest. Het GNOP bestaat uit: 
– een basisinventaris met een algemene beschrijving en een beschrijving per land-

schappelijke eenheid waarin zowel aandacht is voor de kwaliteiten als de knel-
punten m.b.t. het ecologisch functioneren van de gemeente 

– een gemeentelijke beleidsvisie met daaraan gekoppeld een actieprogramma 
Uit de basisinventaris blijkt dat Vorselaar rijk is aan biologisch waardevolle gebieden. 
Waardevolle biotopen situeren zich vooral in de valleien en rond het kasteelpark. Het 
open landbouwgebied Vorselaarse Heide en het kleinschaliger landbouwgebied 
Berkelheide hebben ondanks het intensieve landbouwgebruik toch nog belangrijke 
natuurwaarden. De belangrijkste knelpunten zijn de barrièrewerking van uitbreidende 
bebouwing en infrastructuur in de nog relatief gave open ruimte, naast verdroging 
van de natte biotopen en het probleem van de verblijfsrecreatie in de naaldhoutcom-
plexen. 
In haar natuurbeleidsvisie stelt de gemeente 6 kernthema’s centraal: 
– Behoud en uitbouw van bestaande natuurwaarden 
– Overbruggen van barrières en uitbouw van ecologische corridors 
– Uitbouw van de blauwe hoofdstructuur 
– Harmoniëren van de relatie tussen mens en natuur 
– Aandacht voor streekeigen vegetaties en landschappen 
– Ruimte geven door de ruimte te vrijwaren 
Deze natuurbeleidsvisie vormt enerzijds het raamwerk voor haar sectoraal beleid en 
kan anderzijds als sectorale visie geïntegreerd worden in haar milieu- en ruimtelijke 
ordeningsbeleid. Aan de beleidsvisie is een tevens een projectenbank (17 projecten) 
gekoppeld voor uitvoering op korte en middellange termijn. 
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Mobiliteitsplan  
Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt opgemaakt door IOK. Het planproces bevindt 
zich in een startfase. Bij de visievorming in dit GRS wordt evenwel een grondige 
terugkoppeling doorgevoerd met dit planproces zodat het mobiliteitsplan verder bin-
nen de krijtlijn van de gewenste ruimtelijke structuur van Vorselaar kan worden uit-
gewerkt. 

Sectorale deelnota’s 
De sectorale deelnota’s zijn onderzoeksdocumenten die voorafgaan aan het voor-
ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Ze leveren de basis voor het 
onderzoek naar structuren en het blootleggen van problemen en kansen. Er werden 
sectorale deelnota’s opgemaakt voor wonen, handel en bedrijvigheid, landbouw, 
natuur en toerisme en recreatie.  
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III BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

In dit deel wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven. Dit 
gebeurt op drie schaalniveaus: macro, meso en micro.  
De macrostructuur wordt weergegeven omdat ruimtelijke structuren niet stoppen 
aan de gemeentegrens. Bovenlokale elementen kunnen een invloed hebben op het 
ruimtelijk functioneren binnen de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk om de regi-
onale structuurdragers aan te geven.  
De mesostructuur beschrijft de structuurdragers binnen de gehele gemeente. Dit 
gebeurt aan de hand van 7 deelstructuren. De deelstructuren bevatten de morfologi-
sche en functionele samenhang tussen gebieden met een gelijke aard. Volgende 
deelstructuren komen aan bod: de ruimtelijk-natuurlijke structuur (aangevuld met de 
bosstructuur)6, de agrarische structuur7, de landschappelijke structuur, de nederzet-
tingsstructuur, de ruimtelijk-economische structuur, de ruimtelijke verkeers- en ver-
voersstructuur en de toeristisch-recreatieve structuur8. Nadien volgt een synthese 
van de bestaande ruimtelijke structuur waarin de deelstructuren over mekaar worden 
geschoven. Dit geeft ons een inzicht in het ruimtelijk samenhangen van de deelstruc-
turen.  
De microstructuur onderzoekt de relevante deelruimten binnen de gemeente. Op 
die manier wordt een inzicht verkregen in het functioneren van de kleinere, doch 
complexe ruimtelijke eenheden.  

1 Structurerende elementen op macroniveau 
Kaart I 2: structurerende elementen op macroniveau 

Vorselaar behoort tot de Centrale Kempen en meer bepaald tot het land van Heren-
tals – Kasterlee. De morfologie is vlak en zachtgolvend: parallelle langgerekte heu-
vels en interfluvia en brede moerassige valleien. Regionaal wordt de ruimtelijk-
natuurlijke structuur in de ruime omgeving van Vorselaar gedetermineerd door een 
aantal reliëfelementen, grotere valleien en enkele omvangrijke groencomplexen.  

                                                        
6 In het RSV wordt de bosstructuur beschreven als structuurbepalend voor de ruimtelijke structuur in het 
buitengebied. Omdat de bosstructuur in haar ecologische functie overlapt met de natuurlijke structuur, wordt 
de beschrijving ervan geïntegreerd in die van de ruimtelijk-natuurlijke structuur. 
7 De agrarische structuur maakt uiteraard ook deel uit van de ruimtelijk-economische structuur maar wordt 
omwille van haar groot ruimtegebruik en haar belangrijke bijdrage in de totstandkoming van het huidige 
landelijke gebied, apart bekeken. 
8 Ook de toeristisch-recreatieve structuur maakt deel uit van de ruimtelijk-economische structuur, maar is in 
de Kempen voldoende stucturerend om apart te belichten. 

De Kempense microcuesta is een oost-west georiënteerde reliëfovergang tussen 
Noorderkempen en centrale Kempen. Het vormt de waterscheiding tussen Schelde 
en Maas en tevens brongebied van het noordelijke zijlopenstelsel van de Kleine 
Nete, waaronder ook de Pulderbeek, de Kindernouwbeek en de Aa. Tegelijk mar-
keert deze cuesta de zuidelijke grens van het gebied waar Kempische klei in de 
ondergrond te vinden is. Het noorden van Vorselaar ligt aan de voet van het 
cuestafront. Kleine Nete, Aa, Pulderbeek en Kindernouwbeek zijn structuurbepalend 
op Vlaams niveau. De waterlopen die op de cuesta ontspringen volgen een noord – 
zuid verloop alvorens ze aansluiting vinden in de Kleine Nete (en  Aa). Hierdoor 
ontstaat een overheersend noord – zuid oriëntatie van valleien en hoger gelegen 
interfluvia. Deze afwisseling vertaalt zich tevens in het bodemgebruik. Grote delen 
van de valleien hebben belangrijke cultuurtechnische ingrepen gekend, meestal in 
functie van de landbouw. De graad van natuurlijkheid is daardoor op vele plaatsen 
teruggedrongen. Waar deze ingrepen niet of minder ingrijpend hebben plaatsgevon-
den, is soms sprake van hoge natuurwaarden. 
Een ander belangrijk reliëfelement is de Kempense heuvelrug, met de Kleine Nete 
die als het ware door de uitlopers van deze landrug breekt. Het is ook in deze omge-
ving dat de Aa samenvloeit met de Kleine Nete, waar stroomopwaarts het reliëf de 
looprichting van noord – zuid naar oost – west omboog. Ten noorden van de Heuvel-
rug is de hoofdoriëntatie noord – zuid; ten zuiden ervan is de hoofdoriëntatie oost – 
west. 
De Centrale Kempen worden gekenmerkt door afwisselend massieve boscomplexen, 
afgewisseld met halfopen tot open weidegebieden. Deze mozaïek kan als typisch 
beschouwd worden voor de Centrale Kempen waartoe Vorselaar behoort. De meest 
uitgestrekte boscomplexen zijn terug te vinden op de grotere landruggen met schrale 
zandgronden (voormalige heide), zoals de Kempense Heuvelrug. De ongeschiktheid 
van deze gronden voor de landbouw verklaart waarom ze na het opplanten van de 
heide later nooit ontgonnen werden. De ruime omgeving van Vorselaar wordt dan 
ook gekenmerkt door een bebossingsindex, die merkelijk hoger is dan het Vlaams 
gemiddelde9. Volgens de boskartering (AMINAL, dienst Bos en Groen, 1987) be-
draagt de beboste oppervlakte in Vorselaar (exclusief ‘open plekken’) 774,63 ha of 
ca. 28 % van de gemeentelijke oppervlakte. Van de bossen bestaat bijna 70 % uit 
naaldhout (vooral Grove den). Buiten de bosgebieden wordt de open ruimte geken-
merkt door de aanwezigheid van veel jonge ontginningen, evenals ruilverkaveling 
waardoor de weidegebieden overwegend bestaan uit grote blokkavels met een open 

                                                        
9 In Vlaanderen bedraagt de beboste oppervlakte volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek 109.533 ha, 
volgens het Lange Termijnplan Bosbouw van het Bestuur Natuurbehoud en –ontwikkeling 105.600 ha en 
volgens de afdeling Waters en Bossen (thans Bos en Groen) 114.900 ha. De bosindex bedraagt 8.3%. 
Bovendien loopt deze bosindex in Vlaanderen ruimtelijk sterk uit elkaar. De provincies Limburg, Vlaams-
Brabant en Antwerpen zijn het sterkst bebost 
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karakter. Het gebruik is veelal intensief. Vooral delen van valleien worden soms ge-
kenmerkt door een minder intensief gebruik en een hoge graad van natuurlijkheid. 
Voorbeelden zijn onder meer terug te vinden in de vallei van de Pulderbeek, de vallei 
van de Kindernouwbeek, de samenvloeiing van Nete en Aa. 
Vanuit agrarisch oogpunt behoort Vorselaar tot het Neteland. Het Neteland heeft een 
veeleer kleinschalige perceelsstructuur (65 tot 100 percelen per km²), hetgeen sa-
menhangt met het feit dat hier slechts in beperkte mate ruilverkaveling heeft plaats-
gevonden. De ruimtelijke drager van het gebied is de grondgebonden melk- en rund-
veehouderij die een evolutie doormaakt naar een grootschaliger karakter. Land-
bouwactiviteiten hebben ook in Vorselaar de open ruimte in de loop der eeuwen 
gevormd tot wat het nu is. Nu nog is de landbouw -zeker in oppervlakte- de belang-
rijkste gebruiker van de open ruimte en drukt deze nog steeds zijn stempel op de 
ontwikkeling van het landschap en de milieukwaliteit van de open ruimte. Op het 
gewestplan is 1542 ha of 56% van de totale oppervlakte van de gemeente ingekleurd 
als agrarisch gebied of agrarisch gebied met landschappelijke waarde of met ecolo-
gisch belang.  
De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de Kempen hangt sterk samen met 
het groene karakter en de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. Het geheel 
van fiets-, auto-, wandel-, kano- of mountainbikeroutes is gericht op de troeven van 
natuur en landschap van de regio. Dragers van deze routes zijn vaak kanalen, rivie-
ren en oude spoorwegen. Bij het netwerk horen horecazaken en verhuurdiensten. De 
Kempen kenmerkt zich anderzijds ook door een sterke concentratie aan logiesvor-
men: campings, verblijfsparken, jeugdvakanties,… De concentratie aan verblijfstoe-
ristische accommodatie, zoals vakantiedorpen, maakt dat het toeristisch-recreatief 
karakter van de Kempen grensoverschrijdend is. De accommodatie voor dagtoerisme 
en –recreatie is van regionale betekenis. De daguitstappen concentreren zich ener-
zijds op de steden als Turnhout en anderzijds op de attractieparken zoals Bobbe-
jaanland. Binnen de Kempen speelt op macroniveau de gemeente Vorselaar een 
eerder bescheiden rol. De meeste voorzieningen in Vorselaar zijn gericht op het 
lokale niveau. 
Vorselaar is gelegen buiten de zwaartepunten van de ruimtelijk economische struc-
tuur in de regio. De gemeente is meerbepaald gelegen tussen het netwerk Albertka-
naal (een lineair economische concentratie op Vlaams niveau) en het economisch 
knooppunt Malle. Ten noordw0esten van de gemeente ligt het regionaal stedelijk 
gebied Turnhout. Deze netwerken en knooppunten hebben op provinciaal een ge-
westelijk niveau een ruime taakstelling m.b.t. de ontwikkeling van regionale bedrij-
venterreinen meegekregen. Deze zullen worden afgebakend in gewestelijke en pro-
vinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de regio oefenen vooral de buurgemeenten 
Herentals en in mindere mate Malle, Antwerpen en Turnhout qua tewerkstelling een 
aantrekkingskracht uit op de gemeente. 

In het regionale nederzettingspatroon komen de kenmerken van de Centrale Kem-
pen duidelijk naar voor: vrij compacte dorpskernen met lintvormige uitlopers en aan 
elkaar gegroeide rijgehuchten in het open landschap. Dit patroon is gegroeid vanuit 
traditionele gehuchten op de hoger gelegen ruggen tussen de rivier- en beekvalleien 
die vooral de laatste decennia een sterke uitbreiding hebben gekend 
Belangrijke verkeersaders in het regionale wegverkeer zijn de autosnelwegen. Vorse-
laar is gelegen tussen de E313 en de E34 (welke laatste de noordelijke tip van de 
gemeente doorkruist). Er komt geen op- en afrittencomplex voor op het gemeentelij-
ke grondgebied. De ontsluiting vanaf de autosnelweg gebeurt via de naburige ge-
meenten Grobbendonk, Herentals of Lille.  
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2 Bestaande ruimtelijke mesostructuur 

De bestaande ruimtelijke mesostructuur in de gemeente wordt onderzocht via de 
deelstructuren. Ze worden geanalyseerd via de volgende indeling: 
– een definitie van de deelstructuur 
– (indien relevant) een korte beschrijving van de evolutie van de deelstructuur 
– een beschrijving van de huidige elementen die de deelstructuur morfologisch en 

functioneel bepalen 

2.1 Fysisch systeem als drager van de ruimtelijke struc-
tuur 

Basiskaart B 

2.1.1 Definitie 

Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge 
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. De 
interne samenhang van deze elementen is erg belangrijk. Het fysisch systeem vormt 
de onderlegger van de ruimtelijke structuur en heeft vooral in de open ruimte een 
sterk structurerende werking. Inzicht in het fysisch systeem is daarom noodzakelijk 
om de verschillende deelstructuren te kunnen verklaren. Op schaal van een gemeen-
te dragen vooral bodem, water en reliëf bij tot de structurerende werking aangezien 
zij in rechtsreeks verband staan met het bodemgebruik en zo de ruimtelijke ontwikke-
ling sturen. 

2.1.2 Elementen van het fysisch systeem 

Geologie en reliëf 
Het materiaal waaruit de aardkorst bestaat en de vorm hiervan (reliëf) vormen samen 
het geologisch substraat. Het geologisch substraat is daarmee het moedermateriaal 
voor de bodemvorming en vormt de basis van reliëfvormen. Vorselaar behoort tot de 
Centrale Kempen, dat voor het grootste gedeelte bedekt is met dekzanden. Deze 
Pleistocene zanden zijn afkomstig van het Hoge Noorden en werden afgezet door 
windwerking tijdens de ijstijden. Tijdens de drogere periodes van de tussenijstijden 
werden plaatselijk zanden opgewaaid van zuid naar noord, meestal vanuit de vallei-

en. Belangrijkste getuige daarvan zijn de jonge stuifduinen ter hoogte van het Heike 
ten noorden van de Netevallei. De dekzanden en stuifzanden rusten op oudere lagen 
(uit het Tertiair) die afgezet werden door toenmalige zeeën. In Vorselaar zijn 4 forma-
ties terug te vinden in de ondiepe ondergrond (vlak onder de dekzanden): 
– het Diestiaan is de oudste laag en dateert van 25 miljoen jaar geleden. Deze 

formatie bestaat uit glauconiet- en kleirijke zanden, die na verwering aanleiding 
geven tot verstening met een hoge erosiebestendigheid. Ze zijn typisch voor het 
Kempische Heuvelland; op Vorselaars grondgebied vormt het Diestiaan het sub-
straat in het zuidwesten maar dagzoomt er eerder zelden. 

– het Kasterliaan bestaat uit glauconietrijke zanden en vormt het substraat in het 
grootste deel van de gemeente. 

– het Poederliaan bestaat uit ijzer- en glauconietrijke zanden en kunnen eveneens 
aanleiding geven tot de vorming van erosiebestendige ijzerzandsteenbanken, die 
trouwens de vorming van de Kempense Heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee 
verklaren. Het Poederliaan komt voor in een oost – west gerichte band in de ge-
meente. 

– de formatie van Berchem is de jongste van de vier en vormt het substraat in het 
uiterste noorden van de gemeente, in het beekdal van de Pulderbeek. Het zijn 
kwartsrijke zanden, vergelijkbaar met de zanden van Mol (maar niet zo zuiver). 
De aanwezigheid van deze zuivere zanden verklaart meteen ook de exploitatie 
van zandwinningen in de omgeving van 'Vorselaarse Heide'. 

Het reliëf helt zwak af van noordoost (ca. 15 m ter hoogte van de E34) naar zuidwes-
telijke richting met het laagste punt nabij de samenvloeiing van Nete en Aa op de 
grens met Grobbendonk. In het zuiden van de gemeente bevinden zich de uitlopers 
van een opvallende oost-westgerichte landrug “de Kempense Heuvelrug”, die met ca. 
40 m haar grootste hoogtes bereikt in Herentals en Kasterlee. De Heuvelrug situeert 
zich ten noorden van en parallel met de Kleine Nete. In Vorselaar breekt de Kleine 
Nete als het ware door de lagere uitlopers van de rug. Een tweede, minder opvallend 
duinmassief, met eveneens een min of meer oost-westoriëntatie, strekt zich van Pulle 
over Vorselaar tot Poederlee. 

Bodem 
De bodem is het bovenste losse deel van de aardkorst en de groeiplaats van plan-
ten. De bodem op dit moment geeft een geïntegreerd beeld van de invloed van de 
verschillende bodemgenetische factoren gedurende duizenden jaren, namelijk de 
aard van het moedergesteente, het klimaat, het reliëf, de vegetatie, de mens en 
tenslotte het tijdsaspect. 
Ook nu nog heeft de bodem een belangrijke sturende werking op de verschillende 
vormen van het ruimtegebruik. De combinatie van profielontwikkeling, textuur en 
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vochttoestand van de bodem bepaalt de geschiktheid ervan voor landbouw, bos-
bouw, bebouwing en andere activiteiten. Een bodem kan globaal getypeerd worden 
op basis van zijn textuur, zijn drainagetoestand en zijn profielontwikkeling. 
De textuur van de bodem hangt nauw samen met de geologische formatie waarop de 
bodem gevormd is. De aanwezigheid van dekzanden in de gemeente verklaart de 
overwegende zandige texturen. Enkel in de alluviale delen van de valleien (Kleine 
Nete, Aa, Pulderbeek, en delen van Hulsloop en Bosbeek) zijn wat fijnere texturen 
terug te vinden, hetgeen verklaard kan worden door periodiek winteroverstromingen, 
waarbij het fijnste materiaal bovenaan wordt afgezet. De valleibodems zijn dan ook 
overwegend nat tot zeer nat. In afgesloten kommen komt lokaal ook veen voor. 
Op een aantal plaatsen zijn duinbodems terug te vinden. Deze bodems zijn zeer jong 
en vertonen geen profielontwikkeling. Duinbodems komen op kleine schaal voor ter 
hoogte van het Heiken, het sportcentrum Oostakker en ten noordwesten van het 
Zegbroek. De duinen ter hoogte van het Heike zijn in feite uitlopers van een reeks 
van duinzanden op de Kempense Heuvelrug. Het schrale karakter van de bodems en 
de ongeschiktheid voor de landbouw verklaart waarom ze vaak beplant zijn met 
naaldhout (voormalige heide). 
Op de hogere gronden rondom de oudste kernen en gehuchten komen plaggenbo-
dems voor. Ze zijn ontstaan door het potstalsysteem waarbij gedurende eeuwen met 
mest doordrenkte heideplaggen op het land werden gebracht. Dit verklaart het hoge 
humusgehalte en de relatief hoge bodemvruchtbaarheid van deze gronden. Plag-
genbodems komen voor rond de oude nederzettingen van Vorselaar-centrum, Klis-
senhoek, Niemandshoek, Vispluk, Plein en Sassenhout, evenals in de omgeving van 
het Heiken. Dit laatste hangt samen met de ontginningsactiviteiten van priorij “Den 
Troon” sinds het beging van de 15e eeuw. 
De overige gronden zijn grotendeels podzols. Het zijn zandgronden waarvan het 
bodemprofiel en de zuurtegraad getuigt van een langdurige aanwezigheid van heide. 
Afwisselend natte tot droge podzols komen voor. 

Grond- en oppervlaktewater 
Vorselaar ligt volledig binnen het stroomgebied van de Schelde en meer bepaald 
binnen het bekken van de Kleine Nete. De Pulderbeek en haar zijrivieren ontwateren 
de westelijke helft van de gemeente. De oostelijke helft wordt ontwaterd door noorde-
lijke bijrivieren van de Aa, onder andere de Bosbeek, de Heikensloop en de Geer-
beek. Deze stromen alle min of meer in noord-zuidrichting. In het zuidelijke deel van 
de gemeente stromen de Aa en enkele bijrivieren en de Kleine Nete in oost-
westrichting. Net voor de monding van de Aa in de Kleine Nete (op de grens met 
Grobbendonk) breekt de Kleine Nete door het reliëf van de Kempense Heuvelrug. 

Hierdoor is het beekdal van de Kleine Nete er plaatselijk zeer smal en komen stuif-
zandduinen voor tot vlak bij de rivier. 
De beken behorende tot het stroomgebied van de Nete ontspringen niet uit echte 
bronnen maar worden gevoed door oppervlakkig kwelwater dat meestal via een 
netwerk van grachten en sloten in de beek terecht komt (Vandelannoote A. en Ver-
heyen R.F., 1984; Verhaert E. e.a., 1989).  Tijdens een droogteperiode vallen een 
aantal grachten en sloten droog en verkort de lengte van het waterlopenstelsel aan-
zienlijk. Het verklaart ook de aanwezigheid van zogenaamde winterbeken. 
In de uitlopers van de Kempense Heuvelrug in het zuiden van de gemeente (het 
Heiken) zij nog enkele vennetjes terug te vinden. Gegraven plassen en visvijvers 
bevinden zich in dichte concentraties in het beekdal van de Pulderbeek (Rommel-
zwaan). Twee relatief grote plassen nabij de E34 zijn het resultaat van zandwinning 
(zie ook hoger). De kwartsrijke zanden die hier ontgonnen worden, zijn vergelijkbaar 
met de nog zuiverdere zanden van Mol.  
De grondwaterstroming is regionaal bekeken noordoost-zuidwest gericht en volgt 
aldus het verloop van het reliëf. De neerslag dringt op hoger gelegen gebieden de 
bodem in en wordt in watervoerende lagen weggevoerd. In lager gelegen gebieden 
en flanken van de hogere gebieden komt dit grondwater als kwel weer aan de opper-
vlakte. Op de flanken ontspringen rivieren. De grootste brongebieden worden daarbij 
gevormd door de Kempische cuesta in het noorden en door het Kempisch plateau in 
het oosten. De valleigebieden van de beide Netes vormen de “putgebieden”. 
Ook op kleinere schaal doet zich een dergelijk bron - putpatroon voor. Het infiltratie-
gebied bestaat dan uit de hoogten waaruit door lateraal watertransport water ver-
voerd wordt naar lokale depressies of beekvalleien. Op grondgebied Vorselaar fun-
geert het hoger gelegen centrale deel als brongebied terwijl de beekdalen in het 
zuiden en het westen putgebieden vormen.  
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2.2 Bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur 
Kaart I 3: bestaande natuurlijke elementen 

Kaart I 4: bestaande natuurlijke structuur 

2.2.1 Definitie 

De natuurlijke structuur is (definitie RSV p65): 
– het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de 

boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalen-
de elementen en processen tot uiting komen; 

– de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurele-
menten, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden. 

– binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en 
treden belangrijke ecologische relaties op. De gebieden met een sterke interne 
samenhang en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een grote 
meerwaarde voor de natuurfunctie. 

2.2.2 Evolutie 

De invloed van de mens op het natuurlijk milieu bleef tot in het begin van de 20e 
eeuw beperkt en bleef in de schaduw van de heersende natuurlijke krachten en 
structuren. Het landgebruik was sterk verweven met dit natuurlijk milieu. De ingrepen 
in het natuurlijk milieu werden immers bepaald door het eerder lage technologische 
peil van de mens en de natuurlijke gesteldheid van het milieu. De traditionele land-
schappen kenmerkten zich door een grote stabiliteit en een trage ontwikkeling. Het is 
pas sinds de grote landhervormingen die na W.O.II in heel West-Europa plaatsvon-
den dat de eeuwenoude structuren van het agrarisch landschap grondig uitgewist 
werden. De resterende natuurlandschappen werden in versneld tempo omgezet naar 
cultuurlandschappen. Een belangrijke tendens is alleszins dat de landbouw niet lan-
ger de enige gebruiker is van het landelijk gebied. 
Het bodemgebruik van de 18e eeuw (de Ferrariskaart ca. 1777) geeft een goed beeld 
van het bodemgebruik dat hier gedurende eeuwen nagenoeg onveranderd is geble-
ven. Het was afgestemd op het Kempische agrarische stelsel en had aanleiding 
gegeven tot het ontstaan van diverse landschapstypes, alle gekenmerkt door een 
hoge graad van natuurlijkheid en grote diversiteit. De veestapeluitbreiding had de 
bossen gedegradeerd en ontstaan gegeven aan enorme woeste gronden of heiden. 

Naast graslanden en akkers was ook de heide onontbeerlijk voor de levering van 
plaggen, strooisel voor het vee en als graasland voor de schapen. De plaggen wer-
den in de potstallen gelegd, vermengd met rundermest en vervolgens op het akker-
land gestrooid. De opmerkelijke overeenkomst tussen de bodemkaart en de Ferraris-
kaart toont aan dat de boer zijn bedrijf had aangepast aan de natuurlijke omstandig-
heden. Het landschap was zeer gevarieerd en gaf als het ware natuurgetrouw de 
toestand van de bodem weer. Door de bestendigheid van de landschapsinrichting en 
het bodemgebruik waren een groot aantal halfnatuurlijke landschappen ontstaan 
(heiden, hooilanden, met houtwallen omzoomde akkers en weiden) met hun karakte-
ristieke planten- en dierenwereld en gekenmerkt door een hoge biologische diversi-
teit. 
Sinds de industriële revolutie hebben verstedelijking (wonen op het platteland, toe-
name mobiliteit, lintbebouwing) en de technologische evoluties binnen de landbouw-
sector (schaalvergroting, intensivering, specialisering, bio-industrie, …) en de daar-
mee gepaard gaande landschapsingrepen, het landschap geleidelijk omgevormd tot 
wat het nu is. De graad van natuurlijkheid is daarbij in alle opzichten sterk afgeno-
men. De natuurfunctie was voordien immers in meerdere of mindere mate verweven 
in nagenoeg elk landschapstype, terwijl nu natuur steeds meer teruggedrongen wordt 
in min of meer duidelijk afgebakende (geïsoleerde) gebieden. Ook de uitgestrekte 
heidegebieden werden ontgonnen. Grote delen van het agrarisch landschap verto-
nen dan ook de typische kenmerken van een jong ontginningsgebied: grote blokka-
vels en een open landschap. 
De aanleg van wegen maakt steeds meer gebieden vlot bereikbaar. In Vorselaar 
heeft de aanleg van een autosnelweg (E34) het landschapsbeeld in het noorden van 
de gemeente grondig gewijzigd. De visuele impact van deze weg wordt versterkt 
door het overwegend open karakter van het omgevende agrarische landschap. Bo-
vendien betekent de weg een belangrijke fysische barrière voor mens en dier. 
De laatste decennia is het platteland als open ruimte een belangrijke recreatieve 
functie gaan vervullen voor de inwoners van de verstedelijkte gebieden. Een recente 
ontwikkeling met verregaande gevolgen voor landelijke gebieden is het optrekken 
van tweede woonsten, (vaak illegale) weekendverblijven en andere infrastructuren 
t.b.v. van recreatieve doeleinden. Op Vorselaars grondgebied komen weekendhuis-
jes verspreid voor in de naaldbossen en in de Aavallei. 
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2.2.3 Elementen van de bestaande ruimtelijk natuurlijke struc-
tuur 

Uitgaande van de definitie van de natuurlijke structuur kunnen volgende structuurbe-
palende elementen en processen op gemeentelijk niveau gedefinieerd worden: grote 
natuur- en boscomplexen, rivier- en beekvalleien, ecologische processen en ecologi-
sche infrastructuur. 
In de eerste plaats zijn de grote natuur- en boscomplexen structuurbepalend voor de 
natuurlijke structuur. Dit zijn gebieden met een hoge graad aan natuurlijkheid, waarin 
natuur de hoofdfunctie is. Dit kunnen boscomplexen zijn maar ook andere land-
schapsvormen zoals valleien, moerassen, heiden of een combinatie ervan. Proces-
sen zoals infiltratie- en kwelrelaties tussen hogere ruggen en valleien en depressies, 
winteroverstromingen, … kunnen eveneens structuurbepalend zijn voor de natuurlijke 
structuur. Dergelijke processen vallen onder de noemer “verticale relaties”. 
De natuur- en boscomplexen worden van elkaar gescheiden door gebieden met een 
ander hoofdgebruik, zoals gebieden met voornamelijk een woon- of agrarische func-
tie. De mate dat deze gebieden meer of minder geschikt zijn voor “verbinding” komt 
tot uiting in de ecologische infrastructuur. Drukke verkeerswegen, woongebieden, 
alsook monofunctionele agrarische cultuurlandschappen oefenen een barrière-effect 
uit. 
De vereenvoudigde biologische waarderingskaart van België (zie Kaart I 3 en Kaart I 
4) 

Zwaartepunten van de natuurlijke structuur 
Belangrijke zwaartepunten van de natuurlijke structuur zijn de alluviale rivier- en 
beekvalleien of de zogenaamde depressie- en valleigebonden natuurcomplexen. Aan 
de basis liggen de fysische beperkingen voor een intensief bodemgebruik die de 
natte alluviale gronden opleggen. Zo behoren (delen van) de vallei van de Aa met de 
samenvloeiing van de Kleine Nete, de Pulderbeek en de Bosbeek (noord) tot deze 
zwaartepunten, aangezien het kleinschalige karakter en de morfologie van de vallei 
een grote variatie aan ecotopen creëert. Op sommige plaatsen is zelfs een veenbo-
dem aanwezig die zorgt voor een grote variatie aan soorten. In vele van de valleien 
zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig, maar op sommige plaatsen is er land-
bouwgebruik tot op de oever. Het samenvloeiingsgebied van de Aa en de Kleine 
Nete is een natuurlijk overstromingsgebied en is biologisch waardevol tot zeer waar-
devol. 
Andere belangrijke zwaartepunten van de natuurlijke structuur zijn de uitgestrekte 
bos- en natuurgebieden. Sommige zijn niet enkel voor de natuurwaarden belangrijk, 

maar ook voor hun belang voor soorten omwille van hun aanzienlijke oppervlakte. 
Ook kleinere natuur- en bosgebieden maken deel uit van de zwaartepunten van de 
natuurlijke structuur. Gebieden die hieronder vallen zijn: Heike en de Oorlandse 
Heide, het Kasteeldomein en de Proosthoeve, Lovenhoek, Moleneinde-Heikant (-
Rimboe), Berkelhei, Vorselaarse Heide – De Koekoek, Molenberg-Neerzand en 
Niemandshoek. Een aantal gebieden zijn bos- of natuurcomplexen op stuifduinen. 
De gemeente kent een groot aantal biotopen door de combinatie van natte vallei-
gronden, hoger gelegen bossen, stuifduinen,… 

Ecologische processen 
Een aantal gebieden vertonen een sterke interne, ecologische samenhang. Aan de 
basis hiervan liggen ecologische processen zoals infiltratie-kwel, veenvorming en 
winteroverstroming. Het instandhouden van natuurwaarden is vaak verbonden aan 
het vrijwaren van de essentiële ecologische processen. 
Inzake grondwaterstromen fungeren hogere interfluvia als “infiltratiegebieden”, terwijl 
valleien en depressies zogenaamde “put- of kwelgebieden” vormen. Regenwater 
infiltreert op de hoger gelegen delen en wordt via grondwaterstromen geaccumuleerd 
in de lager gelegen gebieden. De infiltratiegebieden bestaan uit het kasteeldomein 
de Borrekens, Moleneinde-Heikant, Heiken – Oorlandse Heide, Molenberg - Neer-
zand, Niemandshoek, de Huls, Lovenhoek en rond de E34-put.. Put- of kwelgebie-
den komen voor in de vallei van de Aa vooral in het westelijk deel nabij de samen-
vloeiing met de Kleine Nete, de vallei van de Pulderbeek, de vallei van de Hulsloop 
ten noorden van Zegbroek en de vallei van de Bosbeek. 
In kommen en valleidepressies met een hoge grondwaterstand kan lokaal veenvor-
ming optreden wat aanleiding geeft tot vorming van typische biotopen. Veensubstraat 
is terug te vinden in enkele valleien, nl. deze van de Aa in de omgeving van Schu-
pleer en in de vallei van de Pulderbeek. 
Natuurlijke winteroverstromingsgebieden kunnen afgeleid worden van de bodem-
kaart. Voor een overzicht van de alluviale gebieden wordt verwezen naar een kaart 
van het fysisch systeem (Basiskaart B). Op een aantal plekken in deze alluviale val-
leien vonden recent effectief winteroverstromingen plaats10. Deze deden zich voor in 
de vallei van de Kleine Nete en de Aa (samenvloeiingsgebied Nete en Aa, vallei van 
de Kleine Nete stroomopwaarts en vallei van de Aa stroomopwaarts van de samen-
vloeiing), de vallei van de Pulderbeek, de vallei van de Bosbeek en zeer lokaal ook in 
de vallei van de Hulsloop 

                                                        
10 Deze gebieden zijn tussen 1988 en 2003 minstens één maal overstroomd (MVG – LIN – AMINAL – 
afdeling Water) 
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Ecologische infrastructuur 
Met ecologische infrastructuur wordt bedoeld de minimale fysische en biologische 
karakteristieken in een landschap in functie van het voorkomen en de verspreiding 
van een bepaalde soort. Dit impliceert dat dit begrip voor elke planten- of diersoort 
een eigen betekenis heeft. Landschappelijke diversiteit heeft alleszins een positief 
effect op de soortendiversiteit. Zo spelen kleine landschapselementen (KLE) zoals 
bosfragmenten, houtkanten, rivieroevers voor veel soorten een belangrijke rol in de 
ecologische infrastructuur. Ze vormen als het ware stapstenen of corridors tussen 
twee deelbiotopen, zodat het tussenliggend (dikwijls agrarisch) gebied gemakkelijker 
overbrugbaar wordt. Ook als oriëntatiemiddel zijn ze voor sommige soorten nuttig 
(bijvoorbeeld voor de vleermuis).  
Als men de natuur- en boscomplexen zou omschrijven als eilanden (van natuur), dan 
vormt de tussenliggende ruimte het equivalent van de zee. De mate waarin deze zee 
overbrugbaar is voor een bepaalde soort, bepaalt de waarde ervan in de ecologische 
infrastructuur (zie ook hoger). Ook verbindingsmogelijkheden met natuurcomplexen 
buiten Vorselaar zijn uiteraard van belang. Valleien spelen vaak een belangrijke rol 
als ecologische verbinding. 
Het tussenliggende gebied bestaat uit: 
– Gebied met een overwegend agrarisch gebruik: de ecologische verbindingsmo-

gelijkheden worden bepaald door de intensiteit van gebruik en de mate dat hier 
rustpunten of natuurlijke verbindingselementen aanwezig zijn, bepaalt de barriè-
rewerking. Vereenvoudigd kan de aanwezigheid en dichtheid van kleine land-
schapselementen als hoofdindicator gebruikt worden. Ook de intensiteit van bo-
demgebruik speelt uiteraard een rol. 

– Bebouwde zones: in principe is hier de barrièrewerking groot. Parken e.d. kunnen 
rustpunten vormen 

– Lijnvormige structuren: kunnen een barrièrewerking uitoefenen, zoals verkeers-
wegen en lintbebouwing 

De KLE die deel uitmaken van de ecologische infrastructuur, komen verspreid over 
de gemeente voor. In de vallei van de Aa en de uitlopers van de Kempische Heuvel-
rug komen frequent KLE voor. Ook in het landbouwgebied in het noorden van de 
gemeente komen KLE voor. Ter hoogte van het ruilverkavelingsgebied zijn bijna alle 
KLE verdwenen. 

2.3 Bestaande landschappelijke structuur 
Kaart I 5: bestaande landschappelijke structuur 

2.3.1 Definitie 

Het landschap is de resultante van een dynamische wisselwerking tussen het fysisch 
systeem en de structuurbepalende functies wonen, werken, natuur, landbouw. Deze 
wisselwerking geeft aanleiding tot een specifiek ruimtegebruik, een specifiek ecolo-
gisch functioneren11 en een specifieke visuele beleving. Ruimtegebruik en ecologisch 
functioneren komen aan bod in de verschillende deelstructuren, terwijl hier het accent 
wordt gelegd op de verschijningsvorm, de visuele beleving. 

2.3.2 Evolutie 

Het traditionele (middeleeuwse) landschap kenmerkte zich door een grote stabiliteit 
en een trage ontwikkeling. Door de afstemming van het bodemgebruik op de natuur-
lijke bodemgesteldheid weerspiegelde het fysische systeem zich sterk in het land-
schapsbeeld. Dit wordt geïllustreerd door de markante gelijkenis tussen de grote 
patronen van de vereenvoudigde bodemkaart en de Ferrariskaart die het bodemge-
bruik weergeeft van ca. 1777. Het landschap werd in belangrijke mate gevormd door 
het agrarisch stelsel dat hier gedurende eeuwen standhield, namelijk het potstalsys-
teem. 
Rondom de kernen van de gemeente waren landbouwgronden gelegen. Deze, rela-
tief grote landbouwgronden aansluitend op de kernen hebben geen perceelsrandaf-
sluiting door houtkanten. Deze gronden werden gebruikt om het vroeg Middeleeuwse 
drieslagstelsel op toe te passen en de gronden waren in gemeenschappelijk gebruik. 
De naam van deze gronden is “de akker”. Verder hiervandaan lagen de gemeen-
schappelijke graasgronden (de heidegebieden), bossen en hooilanden (beemden) in 
de alluviale vlakten In de volle Middeleeuwen, toen de bevolking steeds meer toe-
                                                        
11 In deze systeembenadering is het landschap opgebouwd uit elementen en componenten, waarbij een 
onderscheid gemaakt wordt tussen abiotische, biotische en antropogene (door de mens bepaalde) elementen 
en componenten: 
- abiotische componenten: reliëf, hydrologie en hydrografie, bodem en geologie 
- biotische elementen: vlakvormige elementen (bos, duinen …), lijnvormige elementen (bomenrijen …), 

puntvormige elementen (bomen …) 
- biotische componenten: openheid-geslotenheid door de aanwezigheid van natuurlijke elementen 
- antropogene elementen: vlakvormige elementen (woonkernen …), lijnvormige elementen (wegen …), 

puntvormige elementen (kerktorens …) 
- antropogene componenten: bebouwingspatroon, bodemgebruik 
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nam, waardoor nieuwe landontginningen moesten gebeuren. Door deze ontginnings-
beweging is het cultuurlandschap ontstaan die bijna ongewijzigd is gebleven tot de 
recente, moderne ingrepen. Ontginningen werden nu meer individueel gedaan waar-
door een verspreid nederzettingspatroon ontstond. Kleinere boeren zochten de rand 
van de uitgestrekte, nog min of meer natuurlijke landschappen op om zich te vesti-
gen. Hun ontginningen karakteriseren zich door blokpercelen, omzoomd door hout-
kanten. Dit worden ook wel de ‘kampen’ genoemd. Dit waren percelen in privé-bezit. 
In Vorselaar gebeurden de ontginningen veelal door de abdij ‘Priorij den Troon’ in 
Grobbendonk. Vele van de oorspronkelijke bossen verdwenen ook hierdoor en het 
gaf het ontstaan aan grote heidegebieden. De beekdalen werden al die tijd gebruikt 
als hooilanden of beemden. Dit alles is duidelijk op de Ferrariskaart herkenbaar. 
Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw ontstond een nieuwe golf van ontginningen. 
Dit ging samen met vernieuwde landbouwtechnieken. Verscheidene octrooien en 
decreten en vooral het plakkaat van 1772 dat ingesteld was om de heideontginnin-
gen in de Kempen te bevorderen lagen aan de basis van deze ontginningen. Hier-
door werden grote delen van de heide omgezet tot (naald)bos of tot landbouwgron-
den, vooral uit economische redenen. Zo werd het grootste deel van de Kempense 
arme zandgronden bebost. De heide tussen Vorselaar, Lille en Wechelderzande 
bleef echter nog lange tijd onaangeroerd. De heide daar is slechts heel recent met 
naaldbomen opgeplant. In het noordoosten van de gemeente is de Vorselaarse Hei-
de nog langere tijd onaangeroerd gebleven. 
Vanaf 1840 werd gestart met het uitgraven van ijzerhoudende podzollagen als ijzer-
erts. Na 1870 werd dit algemeen in de Kempen tot de 20e eeuw. In Vorselaar kwam 
dit voor in de natte alluviale vlakten van de Nete en de Aa. Dit leidde op sommige 
plaatsen tot een merkwaardige verlaging van het maaiveld. Het transport van het 
ijzererts naar de Waalse hoogovens gebeurde over de “Noordvaart” (gedempte 
vaart), gegraven in de eerste helft van de 19de eeuw. Deze vaart werd later door de 
aanleg van het Albertkanaal overbodig en werd begin 1940 gedempt. 

Door de industriële revolutie en vooral verder na W.O.II, is de herkenbaarheid van de 
landschappelijke structuur vervaagd. Aan de basis hiervan ligt in de eerste plaats 
een sterke verstedelijking, waarbij de uitbreidende bebouwing over de traditionele 
structuren heen is gewaaierd. In de tweede plaats is de mens beginnen grotere we-
gen aan te leggen. In Vorselaar heeft de aanleg van de E34 in het noorden van de 
gemeente een grote impact gehad op het landschapsbeeld. De visuele impact van 
deze weg wordt verder nog versterkt door het overwegend open karakter van het 
omliggende agrarische landschap. Verder heeft de mens zich met de nieuwe techno-
logische middelen kunnen losmaken van de natuurlijke bodemgesteldheid, waardoor 
het landschapsbeeld niet langer getrouw het fysisch systeem weerspiegelt. Grote 
landontginning en ruilverkavelingen ‘oude stijl’ met daaraan gekoppelde grootschali-
ge ontwatering van natte gronden, hebben bovendien het oorspronkelijke ontgin-

ningspatroon grotendeels weggeveegd. Ruilverkaveling oude stijl werd uitgevoerd in 
het agrarische gebied ten oosten van Sassenhout. Het resultaat is dat een klein deel 
van het agrarische landschap in Vorselaar duidelijk de kenmerken vertoont van de 
jonge ontginning met grote blokkavels in een regelmatig perceelspatroon. 
Platteland is de laatste decennia ook een belangrijke recreatieve functie gaan vervul-
len voor inwoners van de verstedelijkte gebieden. Dit gaf in Vorselaar de aanleiding 
tot het bouwen van tweede woonsten en weekendverblijven in de naaldbossen en in 
de Aavallei. 

2.3.3 Elementen van de bestaande landschappelijke structuur 

De indeling in geografische streken (Antrop, 1989) situeert Vorselaar in de Centrale 
Kempen (meer bepaald het Neteland). De eenheid waartoe Vorselaar behoort, wordt 
het Land van Herentals-Kasterlee genoemd. Grote compartimenten gevormd door 
bossen en weiland bepalen het landschapstype. Morfologisch gezien is het land-
schap vlak tot zachtgolvend. Langgerekte heuvels als interfluvia wisselen af met 
brede moerassige valleien. Structuurbepalend voor de landschappelijke structuur van 
Vorselaar zijn bakens, structurerende reliëfelementen, structurerende hydrografische 
elementen, gave landschappen, markante terreinovergangen, open ruimtecorridors 
en nieuwe landschappen. 

Bakens 
Binnen de gemeente komen een aantal gebouwen voor die het landschap structure-
ren. Ze functioneren als visuele blikvangers en zijn daardoor belangrijk als oriëntatie-
punten; met hun cultuurhistorische waarde spelen ze ook een rol in de beleving van 
het landschap. Ze komen verspreid voor binnen de gemeente zonder specifieke 
samenhang en kunnen worden beschouwd als puntbakens. 
De kerktoren van de St. Pieterskerk is een eerste puntbaken in de gemeente. Een 
ander belangrijk cultuurhistorisch baken is het kasteel de Borrekens, opgericht in de 
13de eeuw. Verbonden met het kasteel door middel van een dreef is de pastorij in de 
dorpskern. Ook de devotiekapel langs de dreef kan als puntbaken beschouwd wor-
den. Andere puntbakens in de gemeente zijn de Veertien Kapellekes, de Sassen-
hoeve, de Schranshoeve, het klooster en de Kraak (schandpaal). Verder zijn er nog 
enkele kapelletjes in de gemeente als baken aangeduid. Een overzicht van alle ba-
kens wordt gegeven in onderstaande tabel 
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Tabel 8: bakens in het landschap in Vorselaar 

Bakens Ligging 

Kerktoren Sint Pieterskerk Kern Vorselaar 
Kasteel de Borrekens Vispluk 
Pastorij Kern Vorselaar 
Devotiekapel Kasteeldreef 
Veertien Kapellekes Veertienkapellekes 

Sassenhoeve Sassenhout 
Schranshoeve Nieuwstraat 
Klooster Kern Vorselaar 
de Kaak Kern Vorselaar 
Kapel van 't Schrans Schranshoeve 
Kapel 't Heiken Heiken 

Kapelleke van de Goorbergenlaan Goorbergenlaan 
Kapel van de Kempenlaan Kempenlaan, Boulevard 
Kapelleke van Pallaaraard Pallaaraard 
Kapel van de Lovenhoek Lovenhoek 
Eerste kapelleke van 't Zegbroek Zegbroek 
Tweede kapelleke van 't Zegbroek Zegbroek 

Kapelleke van de Klissenhoek Klissenhoek 
Kapelleke van Berkelheide Berkelheide 
Kapel van 't Achterste Sassenhout Sassenhout 
Kapel van 't Sassenhout Sassenhout 
Kapel van de Molenbaan Molenbaan 

 
Bepaalde lijninfrastructuren geven ook een belangrijke landschappelijke impact. Dit 
kunnen lijnvormige bakens genoemd worden. De autosnelweg E34 die in het noor-
den van de gemeente loopt valt hieronder. Dit is tevens ook een belangrijke barrière. 
Ook de hoogspanningsleiding die door het noorden van de gemeente loopt, kan als 
lijnvormige baken gezien worden. 

Structurerende reliëfelementen 
Het reliëf in Vorselaar is over zijn geheel gezien eerder vlak met een lichte afhelling 
van noordoost naar zuidwest met het laagste punt nabij de samenvloeiing van de 
Nete en de Aa op de grens met Grobbendonk. 

Algemeen vertoont het reliëf een in de gemeente een afwisseling van riviervalleien 
en hoger gelegen gronden op de interfluvia.  
In het zuiden van de gemeente, tussen Nete en Aa bevinden zich de uitlopers van 
een opvallende oost-west gerichte landrug, namelijk de Kempische heuvelrug, die 
met ca. 40 m haar grootste hoogtes bereikt in Herentals en Kasterlee. De Heuvelrug 
situeert zich ten noorden van en parallel met de Kleine Nete. In Vorselaar breekt de 
kleine Nete door de lagere uitlopers van de rug en daar komt de Aa die in zuidelijke 
richting gestopt werd door de heuvelrug en zo westwaarts verder moest stromen 
samen met de Kleine Nete. Een andere, minder opvallend verhevenheid, is een 
hoger gelegen rug die de waterscheiding vormt tussen de Aa en de Pulderbeek. Op 
deze hogere gronden zijn de traditionele nederzettingen gelegen met daar rond de 
plaggenbodems. Tegenwoordig is deze oost-west georiënteerde rug van Pulle, over 
Vorselaar tot Poederlee grotendeels door bos ingenomen.  

Structurerende hydrografische elementen 
Het structurerend karakter van de hydrografische elementen wordt in de eerste 
plaats bepaald door de corridorwerking in de lengterichting en de barrièrewerking 
dwars op de vallei. In de tweede plaats hebben de fysische beperkingen van de vallei 
binnen de winterbedding een sterk structurerende werking op het bodemgebruik 
hetgeen zich vertaalt in het landschapsbeeld. Dit geldt in sterke mate voor valleien 
die regelmatig overstromen (overstroomden). Tenslotte vormen de waterlopen en 
hun valleien aantrekkingspolen voor allerlei recreatievormen hetgeen soms nieuwe 
infrastructuur aantrekt. 
Doorheen de gemeente Vorselaar lopen enkele hydrografische elementen die struc-
tuurbepalend zijn op gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau. De vallei van de 
Kleine Nete en de vallei van de Aa (+ Derde Beek) zijn structuurbepalend op boven-
lokaal niveau. Ook de vallei van de Bosbeek-Kindernouwbeek en de vallei van de 
Pulderbeek zijn structuurbepalend op bovenlokaal niveau. De Hulsloop is een struc-
tuurbepalend hydrografisch element op gemeentelijk niveau.  

Gave landschappen 
Een groot gedeelte van Vorselaar kan nog als complex van gave landschappen wor-
den gezien. Het gaat voornamelijk om overblijfselen van het traditionele landschap 
en bevatten niet altijd grote aaneengesloten gehelen, maar ook een verzameling van 
relicten en patronen van het traditionele landschap. Van het traditionele agrarische 
landschap zijn de rijgehuchten bewaard gebleven. Ze zijn echter deels verlint en 
sluiten op die manier nu aan bij de kern van Vorselaar. Zegbroek, Plein en Berkelhei 
zijn gehuchten die hun oorspronkelijke structuur tot op heden bewaard hebben.  
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In Vorselaar is een gedeelte van het gaaf landschap van de Bosbeek-
Kindernouwbeek gelegen. Dit is een gaaf fragment van een goed bewaard land-
schappelijk geheel die het resultaat is van een opeenvolging van verschillende ont-
ginningfasen. Het is een valleigebied met kleinschalige variatie van open, halfopen 
en gesloten structuren met een zeer verscheiden opbouw. In Vorselaar betreft het 
eerder een open en halfopen landschap, behalve in het tracé door het kasteelpark de 
Borrekens. Op het grondgebied van Lille is de structuur van de vallei echter veel 
meer gesloten.  

De Pulderbeek heeft nagenoeg volledig haar natuurlijke meandering bewaard. Te-
vens is ook het kleinschalige, besloten karakter van de vallei behouden met enkele 
bijzondere alluviale bossen met verwijzingen naar bronbossen. De gaafheid van de 
valleilandschap is daarom vrij uitzonderlijk. Het sluit bovendien aan op de bossen van 
Lovenhoek. Markant in dit bosgebied is de aanwezigheid van een open enclave in 
agrarisch gebruik en gehuchtrestanten. 
Ondanks het vrij intensieve agrarisch gebruik heeft ook de vallei van de Aa nog ele-
menten van een gaaf valleilandschap, zoals het open onbebouwde karakter. Vooral 
nabij de samenvloeiing met de Kleine Nete is het landschap gaaf: het bodemgebruik 
is minder intensief (dominant grasland) en er komen verspreide alluviale bossen 
voor. Dit landschapsbeeld is in belangrijke mate verbonden met de regelmatige win-
teroverstromingen.  
Tenslotte komen in de vallei van de Hulsloop elementen van een gaaf landschap 
voor, zij het op een beperktere schaal. 
Naast de gave valleilandschappen zijn ook in het agrarische landschap in het noor-
den van de gemeente gave elementen en componenten aanwezig. Vooral het spon-
taan geëvolueerde percelerings- en wegenpatroon (geen geometrische ingrepen), 
het halfopen karakter, de verspreide bosperceeltjes en plaatselijk microreliëf zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Al deze elementen verwijzen naar het voormalige heide-
landschap. 
Verder dient de kasteelomgeving van de Borrekens vermeld. Naast het parkbos 
komen zeer goed bewaarde relicten van het traditionele kleinschalige Kempense 
(agrarische) landschap voor. Typerend is de kleinschaligheid. 

Nieuwe landschappen 
De recente ontginningen en ruilverkavelingslandschappen oude stijl zijn nieuwe 
landbouwlandschappen die het uiterst oostelijk deel van het landbouwlandschap in 
Vorselaar bepalen. De ruilverkaveling van Poederlee (klein stukje op grondgebied 
Vorselaar, in het oostelijk deel van de Aavallei) is hiervan een voorbeeld. De oor-
spronkelijke vallei van de Aa bestond uit kleine beemden, op sommige plaatsen 
afgezoomd door houtkanten. Door de ruilverkaveling zijn grote, regelmatige percelen 

ontstaan. Het vroegere, meer kleinschalige landbouwgebied is hierdoor omgevormd 
naar een open landbouwgebied met grote percelen. 
Door de aanwezigheid van de autosnelweg E34 (en hoogspanningslijn) in het half-
open agrarische landschap in het noorden van de gemeente, is sprake van een soort 
“nieuw landschap”. Het contrast met het voor het overige gave landschap (met duide-
lijke referenties naar het heidelandschap) is er groot. Naast de zichtbaarheid van 
snelweg en armaturen is ook het snelweggeluid mede bepalend voor de landschaps-
beleving. 

Openruimtecorridors 
In Vorselaar kan een openruimtecorridor van lokaal belang worden aangeduid tussen 
de kern van Vorselaar en het gehucht Sassenhout. De bebouwing wordt op deze 
plaatst onderbroken, waardoor doorzichten naar het achterliggende landschap moge-
lijk zijn, enerzijds naar de vallei van de Aa en anderzijds naar het beboste kasteel-
park van de Borrekens. 

Markante terreinovergangen 
Traditioneel vertoont het landschap ter hoogte van winterbeddingen van waterlopen 
markante terreinovergangen, vanwege het verschil in bodemgebruik. Op dit moment 
zijn de valleiovergangen op vele plaatsen in het landbouwgebied echter vervaagd. 
Dit hangt samen met het wegvallen van de fysische beperkingen na ontwatering, 
waardoor intensief bodemgebruik tot binnen de winterbedding mogelijk is. Toch zijn 
vele valleiovergangen in Vorselaar nog duidelijk herkenbaar in het landschap en 
bodemgebruik. Dit hangt samen met het feit dat in de gemeente tot op heden groot-
schalige ingrepen in de waterhuishouding (bijvoorbeeld in het kader van ruilverkave-
ling) zijn uitgebleven. 
Zo is de valleirand van de Pulderbeek in het noorden van de gemeente nog duidelijk 
herkenbaar. Het eerder besloten, kleinschalig valleilandschap contrasteert er met het 
meer open weidelandschap. 
De opvallendste terreinovergang is echter terug te vinden aan de zuidgrens van de 
woonkern van Vorselaar. De rand van het woongebied valt er nagenoeg samen met 
de valleigrens van het Nete – Aa – samenvloeiingsgebied. Dit samenvloeiingsgebied 
is niet enkel NOG maar is één van de weinige locaties in de Kempen ook vandaag 
nog op uitgebreide schaal regelmatig overstromen. In het geval van overstromingen, 
komt het water letterlijk tot net aan de rand van de kern. 
Ook ten zuiden van dit samenvloeiingsgebied is sprake van een markante ter-
reinovergang, nl van natte, halfopen vallei naar droge beboste duinenrug (uitlopers 
van de Kempense Heuvelrug). 



DEEL 1 INFORMATIEF DEEL 

40 IOK plangroep GRS Vorselaar 

2.4 Bestaande agrarische structuur 
Kaart I 6: bestaande agrarische structuur 

2.4.1 Definitie 

De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden en bedrijven die 
het duurzaam functioneren van de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is dus 
een ruimtelijk begrip.  

2.4.2 Evolutie 

Het Frankische agrarische systeem (potstalsysteem12 ) dat gedurende eeuwen 
standhield zou een belangrijke stempel drukken op het traditionele Kempense land-
schap. Dit landschap was een getrouwe weerspiegeling van het fysisch systeem en 
kenmerkte zich door een grote stabiliteit en trage ontwikkeling. Het zou tot de grote 
landhervormingen van na de tweede wereldoorlog duren vooraleer er effectief inge-
grepen werd in de eeuwenoude structuren van het agrarische landschap. 
De bewoning kwam uitsluitend voor op de middelhoge gronden, gegroepeerd in 
dorpen en gehuchten. Rond de oudste van deze nederzettingen bevonden zich de 
open akkergebieden zonder scheidingskanten, de zogenaamde kampen. De wat 
verder afgelegen akkers en weilanden waren alle omzoomd met houtkanten. Meer 
dan de helft van de oppervlakte bestond uit heide, met daarin moerassen en vennen. 
Het areaal bos was eerder beperkt. 
Aan het begin van de 20e eeuw was het patroon van bebouwde zones zeer vergelijk-
baar met dat van de 18e eeuw. Ook het patroon van kleine akkerpercelen met een 
dicht net van houtkanten was nagenoeg ongewijzigd gebleven. De landbouw was op 
dat moment nog zeer kleinschalig en werd gedomineerd door gemengde gezinsbe-
drijven. Het vroeger door heide gedomineerde landschap was geleidelijk veranderd 
in een landschap met afwisselend naaldbossen en agrarisch gebied. De naaldbos-
sen en de nog resterende heiden namen de voor de landbouw minder gunstige 
gronden in: de droogste en natste, moerassige gronden. De voormalige middelhoge 
heidegronden werden vooral naar graasweiden omgezet, terwijl vochtige valleigron-
den vooral uit hooibeemden bleven bestaan. Akkerland bleef overwegen op de plag-
genbodems. Tussen de grotere kernen waren intussen steenwegen aangelegd.  

                                                        
12 Maaisel en plaggen afkomstig van de uitgestrekte woeste gronden (‘aarden’) werden in de Kempische 
potstal gebracht. Nadien werden deze met mest doordrenkte plaggen en strooisel gebruikt om de akkers te 
bemesten, die op die manier aangerijkt werden met organisch materiaal en geleidelijk werden opgehoogd 

De grote omwenteling in de landbouw dateert van na WOII. De cultuurtechnische 
revolutie maakte de mens tot een ontregelende factor: elke landbouwtechniek is 
toepasbaar op elk type van grond, bijna ongeacht de natuurlijke omstandigheden. 
Bovendien varieert het gebruik van kavels dikwijls van jaar tot jaar. In de strijd om 
ruimte door bewoning en industrie wordt landbouw vaak verdrongen naar voor land-
bouw minder geschikte gronden. Vandaag zijn de gevolgen van de evoluties in de 
landbouw duidelijk merkbaar. Door indijking en kalibrering werd op vele plaatsen het 
grondwaterpeil verlaagd en konden moerassige gebieden omgezet worden in cul-
tuurgrond. Mechanisatie heeft ertoe geleid dat het coulissenlandschap stilaan heeft 
plaats gemaakt voor sterker geüniformiseerde landschappen met grote kavels. Het 
grondgebruik van de landbouwgronden werd in hoge mate geïntensiveerd. Deze 
evolutie is echter minder uitgesproken in Vorselaar, onder meer omwille van het 
ontbreken van ruilverkavelingen, waardoor grootschalige ingrepen uitbleven. 
De meest recente evolutie in de veeteelt, die in hoge mate bijdraagt tot de verdere 
verstedelijking van het platteland, is de opgang van de bio-industrie, die het even-
wicht in het landbouwecosysteem doorbroken heeft. Door het loskoppelen van de 
veeteelt van de grond, worden stoffenkringlopen niet langer gesloten en zijn grote 
mestoverschotten ontstaan. De niet door planten opgenomen voedingselementen 
(nutriënten) komen uiteindelijk terecht in het grond- en oppervlaktewater en in niet in 
cultuur gebrachte gronden die grenzen aan akkers. De mestproblematiek bevindt 
zich daarmee in het raakvlak van het ruimtelijke ordenings- en milieubeleid. 
De Ferrariskaart (1777) van Vorselaar illustreert duidelijk de sturende werking van 
het fysisch systeem op de ruimtelijke structuur en het agrarisch gebruik . Ook aan het 
begin van de 20ste eeuw komt het fysisch systeem nog duidelijk tot uiting in het land-
schapsbeeld, hoewel de invulling wel iets gewijzigd is t.o.v. 1777 (b.v. een lichte 
verschuiving van akker- naar grasland). Pas aan het einde van de 20ste eeuw zien we 
dat het landschap vrij sterker geüniformiseerd is en dat alle soorten landgebruik op 
alle plaatsen kunnen voorkomen waarbij vooral de toename van (maïs) akkers en 
soortenarm grasland opvalt. Beemden bijvoorbeeld zijn schaars geworden, hoewel 
ze nog voorkomen in een aantal valleien in Vorselaar. 

2.4.3 Elementen van de agrarische structuur 

De landbouw in Vorselaar blijkt uit de analyses (zie bijlage) een zekere ruimtelijke 
differentiatie te vertonen inzake morfologie, bodemgebruik en bedrijfstypologie. Deze 
differentiatie wordt eveneens weerspiegeld in het landschapsbeeld. Op basis hiervan 
kunnen een aantal landbouwkundige eenheden afgebakend worden. 
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Centrum-Pallaaraard 
De eenheid Centrum-Pallaaraard is in feite de samensmelting van de kern Vorselaar 
met enkele nabij gelegen landbouwgehuchten zoals Vroegeinde, Klissenhoek en 
Pallaaraard. Het landschap in deze eenheid wordt gekenmerkt door eerder kleine 
percelen en door de aanwezigheid van een relatief groot aantal kleine landschaps-
elementen. In het noorden, het oosten en het westen van deze eenheid komen nog 
een aantal grotere boscomplexen voor die uiteraard niet als landbouwgrond in ge-
bruik genomen kunnen worden. Op de Ferrariskaart zien we dat deze eenheid reeds 
voor een groot gedeelte in cultuur was gebracht. Andere delen waren ingenomen 
door heide en op sommige plaatsen werden reeds naaldhoutaanplanten aange-
bracht.  
De agrarische eenheid Centrum - Pallaaraard telt 11 landbouwbedrijven. Slechts 
twee van deze bedrijven kunnen beschouwd worden als volwaardig, professionele 
bedrijven. Het zijn beide melkveebedrijven. Voor de rest komen er nog 2 hobbyland-
bouwbedrijven met opfokrunderen voor, 2 uitbollende bedrijven met grondgebonden 
veeteelt en 5 nevenberoepsbedrijven die eveneens allen grondgebonden veeteeltbe-
drijven zijn. Het grote aandeel van de grondgebonden veeteelt in deze eenheid uit 
zich in een hoger aandeel in het percentage cultuurgrond dan in het BSS van de 
gemeente Vorselaar. 

Sassenhout-Heiken 
Sassenhout-Heiken is een eenheid die gelegen is in en net buiten de valleien van de 
Aa en de Kleine Nete. In het gebied komen een groot aantal gronden in natuurlijk 
overstroombaar gebied voor en het percentage grasland is er hoog (bijna 70%).Een 
groot aantal van deze graslanden kunnen beschouwd worden als historisch perma-
nent grasland en hebben dus een grote waarde. Ten tijde van Ferraris (ca. 1770) 
was reeds een grote oppervlakte van het gebied als cultuurland in gebruik. In het 
zuiden van deze eenheid komen duinen voor die nooit in cultuur genomen zijn. Op dit 
ogenblik wordt deze eenheid gekenmerkt door relatief kleine percelen die vaak om-
zoomd zijn met bomenrijen. Ook kleine bosperceeltjes worden tussen de landbouw-
percelen teruggevonden.  

De eenheid Sassenhout-Heiken wordt gekenmerkt door een groot aandeel professi-
onele, volwaardige bedrijven, namelijk 8 van de 11 aanwezige bedrijven. Deze zijn 
alle grondgebonden veeteeltbedrijven, al dan niet met een specialisatie in melkvee of 
opfokrunderen, met uitzondering van één fruitteeltbedrijf. De aanwezigheid van het 
fruitteeltbedrijf weerspiegelt zich in het hoge percentage van het BSS dat door de 
tuinbouw gerealiseerd wordt. Er is eveneens een nevenberoepsbedrijf aanwezig dat 
gespecialiseerd is in varkensteelt. Tot slot zijn er 2 hobbylandbouwbedrijven in deze 

eenheid gelegen die opfokrunderen kweken. Deze eenheid vertegenwoordigt bijna 
één vierde van de cultuuroppervlakte van de gemeente.  

Achterste Sassenhout 
Achterste Sassenhout is eveneens gedeeltelijk gelegen in de vallei van de Aa. Deze 
eenheid is echter gescheiden van de eenheid Sassenhout-Heiken aangezien dit 
gebied aan een ruilverkaveling onderworpen werd. Door de ruilverkaveling heeft het 
landschap een meer open karakter gekregen: er is een schaalvergroting in de perce-
len opgetreden en de bomenrijen langs de oude perceelsranden zijn verdwenen. In 
het noorden van de eenheid komen nog enkele bossen voor die wederom niet tot de 
agrarische structuur gerekend worden. Aan het einde van de 18de eeuw was er hier 
reeds een behoorlijke concentratie aan woningen aanwezig die tot op de dag van 
vandaag behouden werd.  
In de eenheid Achterste Sassenhout zijn er een vijftal landbouwbedrijven gelegen. 
Vier van deze bedrijven zijn professionele bedrijven, één is een bedrijf in nevenbe-
roep. Twee grondloze varkenshouderijen en twee grondgebonden melkveehouderij-
en zijn de professionele bedrijven. Een grondgebonden veeteeltbedrijf is het bedrijf in 
nevenberoep. Deze eenheid heeft een hoger aandeel in het BSS dan in de cultuur-
grond, wat wijst op de aanwezigheid van grondloze veeteelt. Opvallend is dat in deze 
eenheid het percentage grasland in de totale cultuuroppervlakte lager is dan in de 
andere eenheden. Dit wijst op een intensieve landbouw binnen deze eenheid. Overi-
gens is dit percentage bijzonder hoog in de andere eenheden in vergelijking met 
andere gemeenten.  

Vispluk-Plein 
Vispluk-Plein beslaat een grote oppervlakte binnen de gemeente. Deze eenheid 
komt in feite grotendeels overeen met het gebied dat door de VLM geselecteerd 
werd als onderzoeksgebied naar het nut van een ruilverkaveling. De percelen in het 
gebied zijn over het algemeen relatief groot en kleine landschapselementen zijn 
minder aanwezig dan in de andere agrarische eenheden. Verspreid over de eenheid 
komen er wel bospercelen voor. Ten tijde van Ferraris (ca. 1777) bestond het gebied 
uit de gehuchten Vispluk en Plein, met daarrond enkele akkercomplexen en aan de 
randen van het gebied kwamen er grote heidegebieden voor.  
Er zijn 18 landbouwbedrijven aanwezig in de eenheid Vispluk-Plein. 15 van deze 
bedrijven worden volgens de gebruikte classificatie benoemd als volwaardig, profes-
sionele bedrijven, 3 zijn uitbollende, professionele bedrijven. Deze laatste groep zijn 
één grondgebonden melkveebedrijf en twee grondloze pluimveebedrijven. Van de 15 
professionele bedrijven zijn er 11 grondgebonden veeteeltbedrijven, 2 grondloze 
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varkensbedrijven, 1 een grondloos mestkalverbedrijf en 1 een bedrijf met andere 
dieren.  

2.5 Bestaande nederzettingsstructuur 
Kaart I 7: bestaande nederzettingsstructuur 

2.5.1 Definitie 

De nederzettingsstructuur focust op de organisatie van de bebouwde ruimte en de 
invloed ervan op het landschap. De nederzettingsstructuur bestaat uit het samen-
hangend geheel van gehuchten, dorpen, linten en verspreide bebouwing in de open 
ruimte.  

2.5.2 Evolutie 

De oorspronkelijke bebouwing in de gemeente Vorselaar was geconcentreerd in een 
dorp, enkele straatdorpen en kleinere concentraties woningen (Ferrariskaart). De 
huidige kern van Vorselaar is eigenlijk een samensmelting van verschillende van 
dergelijke kleinere woningconcentraties, wat in feite nu nog steeds in de structuur 
van de kern weerspiegeld wordt. De voornaamste concentratie, het echte dorp, was 
in Vorselaar gelegen. Daarnaast waren er twee straatdorpen aanwezig, namelijk dit 
van Sassenhout en dat van Vispluk. Dit laatste strekte zich enkel in N-Z richting uit, 
en zorgde voor een verlinte structuur tot in Plein. Kleinere bebouwingsconcentraties 
waren aanwezig rond Strateneinde, Klissenhoek, Niemandshoek, Lovenhoek en rond 
de Proosthoeve.  
Van de topografische kaart van 1950 kan afgelezen worden dat Vorselaar een sterk 
verlinte structuur kende. Tussen de verschillende straten waren nog veel (ak-
ker)percelen aanwezig. Er bestond ook nog geen vergroeiing tussen het zuidelijk 
gedeelte en de verschillende kleinere concentraties ten noorden van de huidige Mo-
lenbaan. In die kleinere bebouwingsconcentraties waren er overigens nog bijna geen 
woningen bijgekomen. Er was toen wel bebouwing in het gebied Heiken-
Oorlandseheide in het zuiden van de gemeente.  
De explosieve bevolkings- en bebouwingsuitbreiding is dus pas de laatste decennia 
gebeurd. Door de vroege ontstaansgeschiedenis van de gehuchten en het daarmee 
gepaard gaande ontginningssysteem (potstalsysteem) ligt de huidige kern van Vorse-
laar voornamelijk op plaggenbodems.  

2.5.3 Elementen van de bestaande nederzettingsstructuur 

Gelet op deze evolutie kunnen er momenteel binnen de gemeente een aantal typi-
sche nederzettingselementen onderscheiden worden: dorpskern, lintbebouwing en 
verspreide bebouwing. 

Dorpskern 
De gemeente Vorselaar telt slechts één kern. Tabel 9 geeft een indicatie van de 
ruimtelijke positionering van handel en diensten in de dorpskern van Vorselaar. Hier-
bij wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, bijkomende en hoofdvoorzienin-
gen.  
De kern van Vorselaar heeft een kleinhandelsfunctie op gemeentelijk niveau. De 
meeste handelsvoorzieningen en vrije beroepen komen voor in het centrum van 
Vorselaar, in de buurt van het gemeentehuis, de kerk en de scholen (Guldenpad - 
Kuiperstraat - Kempenlaan - Mgr Donchelei - Lepelstraat - Riemenstraat). De scholen 
van de gemeenschap ‘Zusters der Christelijke Scholen’ die eveneens in het centrum 
gelegen zijn, geven de gemeente Vorselaar een uitstraling van bovenlokaal niveau.  
De kern wordt in het zuiden begrensd door de Aavallei. De oostelijke begrenzing 
wordt gevormd door de bosstructuur ’t Zand en het kasteelpark van de Borrekens. De 
westelijke begrenzing wordt gevormd door de bosstructuur van Moleneinde. De 
noordelijke begrenzing is eerder vaag: de kern loopt uit via vergroeide gehuchten 
met een groen en landelijk karakter (Pallaaraard, Moleneinde, Klissenhoek, 
Niemandshoek).   
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Tabel 9: ruimtelijke spreiding van voorzieningen in de kern van de gemeente 
Vorselaar 

BASISVOORZIENINGEN aantal 

Bakker 5 
Slager 1 
Krantenwinkel 2 
Kruidenier 1 
Apotheek 2 
Kleuteronderwijs 1 
Lager onderwijs 2 
Speelplein / zitplek  
Postbus  
Telefooncel 5 
Café 6 
BIJKOMENDE VOORZIENINGEN  
Superette / supermarkt 3 
Kleding, schoenen, bloemen, … 4 
Kapper, wasserij, fotograaf, … 7 
Ontmoetingszaal / vergaderzaal  5 
Eetgelegenheid (restaurant, frituur, …) 9 
Postloket (met beperkte openingsuren) - 
Bankfiliaal / bankautomaat 8 / 3 
Dokter / huisarts 4 
Tandarts / kinesist 3 / 4 
Bibliotheek (ook uitleenfiliaal) 1 
Jeugdlokaal 1 
Secundair onderwijs 1 
Hoger onderwijs 1 
Voetbalveld / sportveld 4 / 2 
Loketfunctie voor gemeentelijke diensten - 
HOOFDVOORZIENINGEN  
Gemeentelijke administratie 1 
Politiekantoor 1 
Sporthal 1 
Postkantoor 1 
Multifunctionele zaal (openbaar)  
Rusthuis 1 
Reisbureau, verzekering, …  

Bron:  gemeentelijke diensten (2004) 

Lintbebouwing 
Lintbebouwing komt verspreid binnen de gemeente voor. Enerzijds wordt deze vorm 
van bebouwing teruggevonden aansluitend op de kern, anderzijds komt ze verspreid 
voor in de open ruimte.  
Voorbeelden van linten die aansluiten op de kern zijn Molenbaan, Moleneinde en 
Nieuwstraat. 
Voorbeelden van linten die verspreid voorkomen zijn Sassenhout, Vispluk, Zegbroek 
en Vroegeinde.  

De lintbebouwing heeft vaak een historische aanzet die via het gewestplan en de 
opvulregel juridisch in de hand werd gewerkt. Vaak zijn de linten ingekleurd als 
woongebied met landelijk karakter. Linten aansluitend op de kern in Vorselaar zijn 
ingekleurd als woongebied en diegene die morfologisch met de kern versmolten zijn, 
worden meegenomen binnen de dorpskern. Een aantal linten is enkel via een goed-
gekeurde verkaveling buiten de woonzone en de opvulregel kunnen ontwikkelen. In 
de meeste linten komen verspreid nog vrijliggende gronden voor.  

Verspreide bebouwing 
De verspreide bebouwing is structuurloos uitgezaaid over de gemeente. Het bebou-
wingspatroon bestaat voornamelijk uit (voormalige) landbouwbedrijven verweven met 
bedrijfsgebouwen, geïsoleerde woningen en permanent bewoonde weekendverblij-
ven.  
Een analyse van de kadscan (1999) geeft een weergave van de zonevreemde, resi-
dentiële bebouwing rekening houdend met de inventaris van de goedgekeurde, niet-
vervallen verkavelingen en de actieve landbouwbedrijven.  

Tabel 10: raming zonevreemde woningen naar aantal en gewestplanbestem-
ming 

gewestplanbestemming aantal  procentuele verdeling 
agrarisch gebied 41 19% 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied 105 48% 
agrarisch gebied met ecologisch belang 4 2% 
Bosgebied 51 23% 
natuurgebied 14 6% 
ambachtelijke zone 4 2% 
woonuitbreidingsgebied 1 0% 
Totaal 220 100% 
Bron: eigen inventarisatie obv kadscan 
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De problematiek is het grootst in de agrarische gebieden. Vooral de historisch ge-
groeide rijgehuchten (Vroegeinde, Vispluk-Plein, Berkelhei, Sassenhout-Doornboom, 
Heiken) bevatten heel wat zonevreemde woningen. Andere zones met aanzienlijke 
concentraties zonevreemde woningen zijn Zegbroek-Pallaaraard (natuurgebied), 
Pallaaraard-Hulsloop (agrarisch gebied) en Moleneinde (bosgebied). De andere 
zonevreemde woningen komen eerder verspreid voor in allerlei gewestplanbestem-
mingen.  
De permanent bewoonde weekendverblijven situeren zich verspreid over de ge-
meente, maar grotendeels in de verblijfsrecreatiegebieden en bosrijke gebieden. In 
Vorselaar bevinden zich 76 permanent bewoonde weekendverblijven.  

2.6 Bestaande ruimtelijk economische structuur 
Kaart I 8: bestaande ruimtelijke economische structuur 

2.6.1 Definitie 

Met de ruimtelijk economische structuur wordt gefocust op de ruimtelijke impact van 
het functioneren van het economisch weefsel. We beperken ons tot de ruimtelijke 
analyse van de non-agrarische bedrijvigheid en handel. Omwille van hun specifieke 
ruimtelijke impact worden landbouw, toerisme en recreatie afzonderlijk behandeld.  

2.6.2 Evolutie 

In de vorige eeuw was Vorselaar samen met de aangrenzende gemeenten de ba-
kermat van de diamantslijperij. Vele kleinschalige familiebedrijfjes kwamen verweven 
in het dorp en de gehuchten voor. Nu is deze nijverheid nog beperkt aanwezig.  
In de jaren ’70 werden twee ambachtelijke zones ingekleurd op het gewestplan. 
Daarnaast kan het grondwerkbedrijf Willems als historisch gegroeid worden be-
schouwd. 

2.6.3 Elementen van de bestaande ruimtelijk-economische 
structuur 

De volgende elementen kunnen binnen de ruimtelijk economische structuur van 
Vorselaar onderscheiden worden: bedrijvenzones, verweven handel en bedrijven in 
de dorpskernen, verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte. 

Bedrijvenzones 
Het gewestplan van Herentals-Mol telt voor het grondgebied Vorselaar 2 ambachte-
lijke zones: Vispluk en Sassenhout. Het totale aanbod aan bedrijvenzones bedraagt 
9,3 ha13. Hieronder worden de bedrijvenzones per deelkern geanalyseerd. Het profiel 
van de bedrijvenzones is eveneens afgebeeld op de kaart van de bestaande ruimte-
lijke economische structuur. 

Bedrijvenzone Sassenhout: Deze zone van 5 ha is gelegen aan het westelijke uitein-
de van het rijgehucht Sassenhout. De bedrijvenzone is ontsloten via de gemeentelij-
ke verbindingsweg Sassenhout die aansluit op de N153 (Poederlee-Herentals). De 
bedrijvenzone is op één perceel na volledig volzet met eerder lokale bedrijven 
(schrijnwerkerij, garage, transport,…).   

Tabel 11 : Ambachtelijke zone Sassenhout 

Aantal bedrijven 11  
Aantal grote ondernemingen 0 0,0 % 
Aantal middelgrote ondernemingen 0 0,0 % 
Aantal sterke sectoren 5 45,5 % 
Aantal kleinhandelzaken 0 0,0 % 
Aantal groothandelszaken 1 9,1 % 
Bron: Gemeentelijke inventaris, aangevuld met NBB- en GOM-databank 

Bedrijvenzone Vispluk: Deze zone van 4,3 ha is gelegen in het noordoosten van de 
dorpskern Vorselaar. De bedrijvenzone is ontsloten via de gemeentelijke verzamel-
weg Molenbaan. De bedrijvenzone is volledig bezet met eerder lokale bedrijven en 
de gemeentelijke werkplaats. De ‘ruwe’ gewestplanzonering stemt aan de noordzijde 
van de zone veelal niet overeen met de kadastrale percelering.  

Tabel 12 : Ambachtelijke zone Vispluk 

Aantal bedrijven 9  

Aantal grote ondernemingen 0 0,0 % 
Aantal middelgrote ondernemingen 0 0,0 % 
Aantal sterke sectoren 2 22,2 % 
Aantal kleinhandelzaken 4 44,4 % 
Aantal groothandelszaken 1 11,1 % 
Bron: Gemeentelijke inventaris, aangevuld met NBB- en GOM-databank 

                                                        
13 Databank G.I.S. Vlaanderen 
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Verweven handel en bedrijven 
Hiermee worden de economische activiteiten bedoeld die tot de woonzone behoren.  

De dorpskern van Vorselaar heeft een kleinhandelsfunctie op gemeentelijk niveau: 
voor dagelijkse behoeften zoals bakker, beenhouwer en bankkantoor kan men in de 
dorpskern terecht. Het winkelaanbod wordt versterkt door de aanwezigheid van een 
GB. Voor de minder dagelijkse behoeften wordt echter meestal uitgeweken naar 
Herentals en Antwerpen. 

Zonevreemde handel en bedrijven 
Hiermee worden de (non-agrarische) economische activiteiten bedoeld die in de 
open ruimte of in de rand van een woon- of bedrijvenzone voorkomen. De verspreid 
liggende economische activiteiten staan afgebeeld op de kaart van de bestaande 
ruimtelijk economische structuur. 

Voor het zonevreemde bedrijf Willems gaat het over een historisch gegroeid bedrijf. 
Dit bedrijf is opgericht in 1957 op de plaats waar sinds de jaren ’30 reeds kolen en 
mest verhandeld werden. De bedrijvigheid is sinds die datum ononderbroken verder-
gezet.  

2.7 Bestaande verkeers- en vervoersstructuur 
Kaart I 9: bestaande verkeers- en vervoersstructuur 

Kaart I 10: bestaande fietsvoorzieningen 

2.7.1 Definitie 

De verkeers- en vervoersstructuur wordt bepaald door het geheel van verkeersinfra-
structuren bedoeld voor het vervoer van mensen, goederen en berichten en/of de 
samenhang van deze infrastructuren. Het structurerend karakter ervan wordt bepaald 
door de morfologische impact (o.a. begrenzingen, door- en versnijdingen), door het 
aantrekken en ondersteunen van economische activiteiten en het genereren van 
personen- en/of goederenmobiliteit 

2.7.2 Elementen van de bestaande verkeers- en vervoersstruc-
tuur 

De verkeers- en vervoersstructuur kan in Vorselaar worden onderverdeeld in wegen-
trajecten (die elk verschillende functies opnemen), busvervoertrajecten en fietstrajec-

ten. Spoorvervoer komt niet door de gemeente. Het dichtstbijzijnde intercity-
spoorstation is Herentals. In Bouwel is een kleiner station op de lijn Antwerpen-
Herentals-Mol. Bevaarbare waterwegen kruisen evenmin het grondgebied van Vorse-
laar. Het Albertkanaal ligt wel juist ten zuiden van de gemeente.  
Bij de beschrijving van de verkeers- en vervoersstructuur is naast eigen onderzoek 
gebruik gemaakt van de gemeentelijke verkeersstudie14 en van het gemeentelijk 
fietsrouteplan15. De gemeente start in het voorjaar 2005 met de opmaak van een 
Mobiliteitsplan. Er kan ook vermeld worden dat in 2005 een open oproep gelanceerd 
werd voor het opstarten van het project ‘dorpskernhernieuwing Vorselaar’. Het pro-
ject situeert zich in het centrum van Vorselaar, ter hoogte van de Kerkstraat en zijn 
directe omgeving. 

Attractiepolen in de gemeente Vorselaar 
De meeste attractiepolen in de gemeente zijn van lokaal niveau (o.a.  2 bedrijventer-
reinen, sportcentrum, gemeentehuis), en genereren ‘normale’ intensiteiten verkeer, 
voornamelijk vanuit de gemeente zelf. De bedrijventerreinen genereren, voor een 
deel, ook (zwaar) verkeer vanuit de omgeving. 
Er is één bovenlokale attractiepool, het Kardinaal Van Roey Instituut, welke relatief 
veel verkeer genereert, zowel vanuit de gemeente als vanuit de ruimere omgeving. 
Door de ligging in het centrum van Vorselaar, wat vanuit ruimtelijk-functioneel oog-
punt gunstig is, is het soms moeilijk om het mobiliteitsprofiel van het Kardinaal Van 
Roey Instituut te verzoenen met de uitbouw van een kwalitatieve verkeersveilige en 
verkeersleefbare openbare ruimte voor het dorpscentrum (bijv. de organisatie en 
inrichting van voldoende parkeervoorzieningen in functie van de school versus het 
streven naar een aangenaam verblijfsgebied in het centrum van Vorselaar). 

Wegentrajecten 
De E34 autosnelweg (Antwerpen-Eindhoven) doorkruist de uiterst noordelijke tip van 
de gemeente. Op het grondgebied van Vorselaar komt geen op- en afrittencomplex 
van deze autosnelweg voor. De eerstvolgende verkeerscomplexen in beide richtin-
gen liggen in Lille (21 Lille) en in Zoersel (20 Zoersel). Even ten zuiden van de ge-
meente ligt de autosnelweg E313. Via het verkeerscomplex 20 (Herentals-West) is 
de gemeente Vorselaar te bereiken. 
De enige  gewestweg die over het grondgebied van Vorselaar loopt is de N153 (He-
rentals-Lille). Deze weg neemt een bovengemeentelijke verzamel- en verbindings-
functie op en vervult ook de functie om Vorselaar met de autosnelweg E34 te verbin-

                                                        
14 Verkeersstudie Vorselaar, September 1993, Luk Janssen, Langzaam Verkeer VZW 
15 Fietsrouteplan, maart 1997, Langzaam Verkeer VZW 
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den in Lille (oprit 21), en met Herentals. Tijdens het spitsuur is het moeilijk om aan 
het kruispunt Doornboom te Sassenhout op de N153 te geraken.  
De gemeenteweg Sassenhout-Dennenlaan-Riemanstraat-Lepelstraat van interlokaal 
belang, neemt vanaf de N153 de lokale verkeersontsluiting van Vorselaar op zich. 
Deze weg fungeert tevens als verbinding met de buurgemeente Grobbendonk en de 
E313 (naar oprit 20 Herentals West of naar oprit 19 Massenhoven) 
Bij de lokale wegen kunnen verder nog verbindings- en verzamelwegen worden 
aangeduid. Er is de oost-westverbinding door de gemeente: Berkelheide, Vispluk, 
Molenbaan. In oostelijke richting gaat dit naar Lille ( met uiteindelijk een aansluiting 
op de N153) en in westelijke richting naar Pulle. Een noord-zuidverbinding door de 
gemeente gaat via Heirbaan-Zegbroek-Groenstraat-Moleneinde-Goorbergenstraat. In 
noordelijke richting wordt van deze wegen gebruik gemaakt om naar Lil-
le/Wechelderzande en Malle & Zoersel te gaan. In zuidelijke richting takt deze ver-
binding aan op de Lepelstraat, als onderdeel van de lokale verkeersontsluitingsweg 
van Vorselaar. De overige wegen in Vorselaar voorzien in wijkontsluiting of lokale 
erfontsluiting. 

De lokale bedrijventerreinen maken gebruik van de voorgenoemde verkeersontslui-
tingswegen en verbindings- en verzamelwegen. Hun ontsluiting is niet optimaal.  

Busvervoertrajecten 
Het busvervoer in Vorselaar wordt georganiseerd door De Lijn Antwerpen. Verschil-
lende lijnen komen langs Vorselaar, meestal met onregelmatige uren, in functie van 
het schoolvervoer. De wegen waarover het busvervoer komt, bedekken maar een 
klein gedeelte van de gemeente. Verschillende trajecten komen enkel langs de N153 
met een halte aan Doornboom. Andere trajecten gaan door het centrum van Vorse-
laar via Sassenhout, Dennenlaan, Riemenstraat en Lepelstraat. Langsheen de E34 
komen snelbussen langs in de richting van Antwerpen en Turnhout 
Verder doet in het kader van de basismobiliteit een belbus een 20-tal haltes aan. 
Deze bus rijdt niet op geregelde tijdstippen, maar komt slechts als de bus op voor-
hand opgebeld wordt.  
De volgende openbaar vervoerlijnen bedienen de gemeente Vorselaar: 

– Lijn 150 of 15a Lier-Herentals-Herenthout: enkel functionele schoolritten 
– Lijn 291 of 29a Herentals-Turnhout 
– Lijn 420 Antwerpen-Broechem-Zandhoven-Herentals 
– Lijn 427 Antwerpen-Zandhoven-Herentals: sneldienst 
– Lijn 428 Lier-Zandhoven-Vorselaar: enkel functionele schoolritten 
– Lijn 513 Herentals- Heist-op-den-Berg: enkel functionele schoolritten 

Fietstrajecten 
De functionele fietstrajecten en fietsvoorzieningen zullen hier worden omschreven. 
De recreatieve fietsroutes echter, zijn weergegeven bij de bestaande toeristisch 
recreatieve structuur en worden hier niet mee omschreven. Naast het recreatieve 
fietsen, komt het fietsen in functie van de school veelvuldig voor.  
De schoolroutes blijven in het geval van de kleuter- en lagere school meestal binnen 
de gemeente, terwijl voor de middelbare school heel wat gefietst wordt van de buur-
gemeenten naar Vorselaar. Fietspaden zijn aanwezig langs de Poederleeseweg, de 
as Lepelstraat/Dennenlaan/Sassenhout (voor het grootste gedeelte), de Molenbaan-
Vispluk en het deel van de Goorbergenlaan tussen Lepelstraat en Mgr. Donchélei 
(met geplande verlenging tot aan de Molenbaan). Meestal gaat het om een eenzijdig 
dubbelrichtingsfietspad. Recent werden verbeteringswerken uitgevoerd aan fietspa-
den voor het verhogen van een veiliger fietsverkeer. Verder zijn er ook vele landelijke 
wegen, meestal niet breder dan 3m, die zeer geschikt zijn als fietswegen. Ook de 
dreven van het kasteeldomein kunnen als fietsroute gebruikt worden. Binnen het 
centrum zelf zijn ook een heel aantal loop- en fietsdoorsteken langs bouwblokken 
aanwezig. 

2.8 Bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur 
Kaart I 11: bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur 

2.8.1 Definitie 

De ruimtelijk toeristisch-recreatieve structuur wordt gevormd door de toeristisch-
recreatieve voorzieningen en activiteiten en hun samenhang. Toerisme bevat het 
geheel van interrelaties en verschijnselen die verband houden met de verplaatsing 
naar en van het tijdelijk verblijf van mensen in een niet alledaagse omgeving. Recre-
atie is het geheel van handelingen die gebeuren in de vrije tijd en primair gericht zijn 
op de fysieke (spel, sport, …) en geestelijke (cultuur, hobby,…) ontspanning. 

2.8.2 Evolutie 

Terwijl het verenigingsleven van oudsher een maatschappelijke verankering kent, zijn 
toerisme en recreatie eerder jonge gebruiksfuncties van het landelijk gebied. Met het 
toenemen van welvaart, de vrije tijd en de mobiliteit zijn ze steeds een belangrijkere 
plaats gaan innemen.  
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Vooral na de tweede wereldoorlog zijn de rust en de bossen van de Kempen een 
belangrijke aantrekkingskracht gaan uitoefenen op de stedeling. Getuige daarvan zijn 
de weekendverblijven in de bossen en de valleien. In Vorselaar komen verspreid 
over de gemeente voor, met enkel concentraties in de noordelijke bossen. De jong-
ste decennia heeft met de toenemende mobiliteit het dagtoerisme een sterke groei 
gekend, terwijl de bloei van het verblijfstoerisme en de tweede verblijven zijn hoogte-
punt voorbij is. In Vorselaar heeft het dagtoerisme echter nog steeds kleinschalig 
karakter. 

De Vorselaarse verenigingen zijn verankerd op het niveau van de gemeente of de 
wijken, waarbij een onderscheid kan gemaakt worden tussen socioculturele vereni-
gingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen, elk met een eigen ruimte- en infra-
structuurbehoefte. De jongste decennia is een verschuiving opgetreden, waarbij de 
sportverenigingen een steeds belangrijkere plaats zijn gaan innemen. Ruimtelijk 
vertaalt dit zich in een belangrijke ruimtebehoefte vanwege de specifieke infrastruc-
tuurvereisten. De bouw van een goed uitgerust sportcentrum centraal in de gemeen-
te heeft gezorgd voor een sterke bundeling van de meeste sportvoorzieningen op 
niveau van de gemeente. 

2.8.3 Elementen van de bestaande toeristisch-recreatieve 
structuur 

Voorzieningen voor de jeugd 
Met voorzieningen voor de jeugd worden zowel de infrastructuur van jeugdverenigin-
gen, de openbare speelmogelijkheden, als infrastructuur waar jeugdgroepen kunnen 
verblijven bedoeld De jeugdwerking kent traditioneel een sterke parochiale veranke-
ring. De voorzieningen voor de jeugd situeren zich dan ook voornamelijk centraal ten 
aanzien van het woonweefsel, volgens het gewestplan gesitueerd in gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Infrastructuur waar jeugdgroepen 
kunnen verblijven zijn eerder in de open ruimte te vinden. 
De werking van en jeugdvereniging staat of valt met de beschikking over een vaste 
locatie waar de activiteiten veilig plaats kunnen vinden. Via de gehouden enquête is 
er een respons gekomen van twee jeugdwerkingen, die allebei hun activiteiten laten 
doorgaan in het Jeugdcentrum. Deze lokalen en bijhorende gronden zijn in eigendom 
van de gemeente. Er heerst een grote graad van tevredenheid onder meer daar de 
verschillende verenigingen over hun eigen lokalen kunnen beschikken. Hierdoor 
bestaat er een negatieve houding ten aanzien van een eventuele herlokalisatie.  
Het ledenaantal van de jeugdbewegingen vertoont de voorbijgaande jaren een nega-
tieve evolutie. Louter bekeken vanuit het ledenaantal, doet zich met andere woorden 

geen bijkomende ruimtebehoefte voor. Toch bestaat er een vraag naar een bijko-
mend repetitielokaal.  
De verkeersveiligheid rond de jeugdlokalen vormt een belangrijk aandachtspunt, 
zeker gelet op het feit dat nagenoeg alle leden te voet of met de fiets naar de activi-
teiten komen. Er wordt in de enquête echter geen melding gemaakt van bestaande 
knelpunten inzake verkeersveiligheid. 
Naast gebouwen en lokalen maken jeugdverenigingen ook vaak gebruik van openba-
re ruimten (braakliggende terreinen, bossen, speelpleinen enzovoort) voor sport en 
spel. 

Tabel 13: Infrastructuur voor jeugdwerking 

Naam Adres Gewestplanbestemming 
   
Jeugdcentrum Cardijnlaan 8 Gebied voor gemeenschapsvoorzienin-

gen en openbaar nut 
Chiroheem Nieuwstraat 13 Gebied voor gemeenschapsvoorzienin-

gen en openbaar nut / woongebied 
jeugdverblijfcentrum Domein 

Cardon de Lichtbuer 
Galgenvoortsbrug Landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied 
Bron: gemeentelijke diensten, enquête 

Daarbuiten heeft ook niet-georganiseerde jeugd behoefte aan ruimte in de vorm van 
speel-, spel- en ontmoetingsruimte. Belangrijke aandachtspunten voor deze ruimten 
zijn de interne (veiligheid van de speeltuigen,…) en de externe (verkeersveiligheid 
omgeving) veiligheid. 

Sportvoorzieningen 
De sportvoorzieningen in Vorselaar richten zich voornamelijk op het lokale niveau. 
De sportverenigingen in de gemeente hebben elk nood aan een zekere ruimte en 
infrastructuur. Heel wat clubs maken gebruik van voorzieningen, die in eigendom zijn 
van de gemeente. De aanwezige infrastructuur is wel vaker in handen van de vereni-
gingen zelf. Enkele verenigingen beschikken over eigen voorzieningen, enkel toe-
gankelijk voor de leden. Andere infrastructuur wordt echter gebruikt door verschillen-
de sportclubs. Het verhuren van de sportlokalen aan derden (bv. voor het organise-
ren van feestjes) kan een financiële tegemoetkoming betekenen voor gedane en 
geplande investeringen. 
De meeste clubs zijn zeer tevreden over de beschikbare infrastructuur en staan bij-
gevolg negatief tegenover een eventuele herlokalisatie. Een hoge tevredenheidsfac-
tor betekent echter niet dat er geen verbeteringen meer kunnen worden aangebracht. 
De ruimtevraag (uitbreiding van de gebouwen en/of terreinen) wordt door ongeveer 
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één op vijf respondenten naar voor geschoven. Deze uitbreidingen zouden in het 
teken staan van een betere service naar leden toe (extra trainingsruimte, extra kleed-
ruimte, …), verbruikersruimte voor toeschouwers, ... . 
De belangrijkste sportvoorzieningen zijn gelegen in recreatiegebied, aansluitend op 
de kern en dus goed bereikbaar vanuit het woonweefsel. Het betreft het sportcen-
trum Oostakker en de terreinen van KVVOG.  
Andere beperktere sportvoorzieningen liggen verspreid over de gemeente. Zo be-
schikken voetbalploegen, geënt op het sublokale niveau (gehuchten of wijken), vaak 
over een eigen, zij het beperkte infrastructuur.  
Voorzieningen voor de vissport, de hondensport en de paardensport vertonen door-
gaans een minder sterke functionele relatie met het woonweefsel en wijken daarmee 
af van de meeste sportvoorzieningen. Voor de vestiging van visinfrastructuur werkt 
niet zozeer de bereikbaarheid vanuit de kernen, maar wel de aanwezigheid van on-
diep water of grondwater sturend. Zo wordt de vijver ter hoogte van Pallaaraard ge-
bruikt als visvijver. Hondenterreinen lenen zich niet voor verweving in de kern. De 
Vorselaarse hondenclub is ondergebracht op de terreinen van het Sportcentrum 
Oostakker. Maneges zijn vaak gegroeid vanuit of in combinatie met een agrarische 
functie en zijn daardoor meestal gelegen in de open ruimte. In Vorselaar zijn de oe-
fenterreinen van de Linderuiters gelegen ter hoogte van de Veertien Kapellekes. De 
ruiterclub maakt zich zorgen over het feit of er in de toekomst al dan niet nog op een 
legale manier gebruik gemaakt kan worden van deze terreinen. De manege Soete-
mans is inderdaad in agrarisch gebied gelegen. 
De meeste verenigingen die gebruik maken van het sportcentrum Oostakker halen 
de centrale ligging aan als een belangrijk voordeel. Maar ook het goede onderhoud, 
de aanwezigheid van het nodige materiaal, de uitrusting van de aanwezige infra-
structuur, … worden als pluspunten naar voor geschoven. Enkele verenigingen halen 
ook tekortkomingen van het sportcentrum aan (gebrek aan parkeerplaatsen, te wei-
nig en slecht verluchte kleedkamers, slecht verlichte terreinen, …). 
De overige sportvoorzieningen worden positief beoordeeld op hun doorgaans rustige 
ligging, maar het betreft vaak eerder beperkte en/of oudere voorzieningen (geen 
elektriciteit, geen drinkwater, sanitair, …). 
Tabel 14 geeft een overzicht van de sportvoorzieningen in Vorselaar.  

Tabel 14: Sportinfrastructuur in Vorselaar 

Naam Adres  Gewestplanzonering 
   
Sportcentrum De Dreef Oostakker 1 Gebied voor dagrecreatie 
Turnzaal gemeentelijke 

lagere school 
Cardijnlaan Gebied voor gemeenschaps-

voorzieningen en open-
baar nut 

KVVOG Vorserlaar Riemenstraat 89 Gebied voor dagrecreatie 
Voetbalterrein De Kroon 

(Poederlee) 
Berkelheide 28 Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied 
VK Zegbroek Zegbroek 40 Agrarisch gebied 
Manege Soetemans Heiken 39 Agrarisch gebied 
Ruiterterrein  Visplukveld/Polderbeemden Agrarisch gebied 
Sportterrein modelvliegtuig-

jes 
Bakenietsheide Landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied 
Duivenlokaal Oostakker 18 Woongebied 
Vissersclub Moed en Ge-

duld 
Rommelzwaan Gebied voor dagrecreatie 

Kasteelvissers Vispluk 2 Parkgebied 
Bron:  gemeentelijke diensten, enquête 

Socio-culturele voorzieningen 
De voorzieningen voor cultuur en ontspanning zijn ingebed in het woonweefsel, on-
der andere verankerd op het niveau van de parochies. De voornaamste voorzienin-
gen zijn weergegeven in Tabel 15.  

Tabel 15: Voornaamste locaties voor socio-culturele activiteiten 

Naam  Adres gewestplanbestemming 
   
Parochiezaal Kerkstraat Woongebied 
Buurthuis Oostakker Oostakker 20 Woongebied 
Mediatheek Cardijnlaan Gebied voor gemeenschapsvoorzie-

ningen en openbaar nut 
Zaal Edma Kerkstraat 29 Woongebied 
Zaal Den Engel Kerkstraat 17 Woongebied 
Zaal Van de Wervelaan Van de Wervelaan Woongebied 
De Schrans Nieuwstraat Gebied voor gemeenschapsvoorzie-

ningen en openbaar nut 
Bron: gemeentelijke diensten, enquête 
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Socio-culturele verenigingen hebben een minder afgelijnd profiel. Sommige vereni-
gingen richten zich op artistieke bezigheden (fotografie, toneel, …), terwijl andere 
verenigingen eerder een educatief of een sociaal doel hebben. De ruimtebehoefte en 
de nood aan locaties zijn omwille van deze diversiteit, moeilijk te veralgemenen. De 
meeste verenigingen maken gebruik van infrastructuren die polyvalent zijn ingericht: 
parochiecentrum, ontmoetingscentrum, … . 
Wat betreft comfort liggen de eisen die gesteld worden aan de openbare socio-
culturele locaties gevoelig hoger. De eisen wat betreft ruimte zijn minder specifiek en 
optimaal verweefbaar in het woonweefsel. Dit type van verenigingen maakt, omwille 
van de diverse activiteiten, vaak gebruik van verschillende locaties. 

Verblijfsrecreatieve infrastructuur 
Vorselaar telt één camping (camping Ozon), gelegen in het zuiden van de gemeente, 
in de bosrijke omgeving van Oorlandse Heide. 
Naast campings behoren ook individuele weekendverblijven tot de verblijfsrecreatie-
ve infrastructuur. 
De vestiging van weekendverblijven is een fenomeen dat enkele decennia geleden 
zijn hoogtepunt heeft gekend. De aanwezigheid van rust, landschappelijke kwalitei-
ten, bossen en water zijn enkele belangrijke vestigingscriteria gebleken. Dit verklaart 
de aanwezigheid van al dan niet zonevreemde weekendverblijven in bosrijke en 
waterrijke gebieden. 
De kartering van de biologische waarderingskaart van België geeft een eerste indica-
tie van de ligging ervan. De gemeente beschikt tevens over een inventaris van de 
weekendverblijven 
Hieruit blijkt dat een groot deel van deze weekendverblijven gelegen is buiten de 
recreatiegebieden volgens het gewestplan. De vallei van de Aa, de vallei van de 
Pulderbeek en de bossen van Lovenhoek-Zegbroek vormen de grootste concentra-
ties. De particuliere visvijvers liggen grotendeels geconcentreerd in de vallei van de 
Pulderbeek (Rommelzwaan west). 

Voorzieningen voor wandelaars, fietsers en ruiters 
Met een vijftal bewegwijzerde wandelroutes biedt Vorselaar een kleine 50 km aan 
wandelmogelijkheden(Tabel 16). Het aanbod is afgestemd op de diversiteit in open 
ruimte, natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultuurhistorisch interessante 
bezienswaardigheden. De vertrek- en eindpunten van de wandelingen zijn gecen-
treerd rond de markt. 

Tabel 16: wandelroutes in Vorselaar 

Wandelroute Vertrekpunt Afstand (km) 
Kasteelpad Markt 7,3 
Lovenhoekpad Markt 9,7 
Schranshoevepad Oostakker (sportvelden) 10,9 
Stroperspad Markt 10,1 
Ten Troonpad markt 9,6 
  47,6 
Bron: gemeentelijke diensten, VVV Vorselaar  

De kerkpaden worden ook als wandelpaden beschouwd, maar zijn niet bewegwij-
zerd. Deze paden kunnen geherwaardeerd en het functioneel gebruik ervan aange-
moedigd worden. 
Enkele bewegwijzerde (bovenlokale) fietsroutes lopen doorkruisen Vorselaar. (Tabel 
17). Daarnaast is de gemeente ook opgenomen in het recreatief fietsknooppunten-
netwerk ‘Antwerpse Kempen’ van Toerisme Provincie Antwerpen. Enkele knooppun-
ten bevinden zich op het grondgebied van de gemeente.  

Tabel 17: fietsroutes door Vorselaar en omgeving 

Fietsroute Route Afstand (km) 
Gouverneur Kinsbergen-

route 
Nijlen,Zandhoven, Zoersel, Vorselaar, Grobben-

donk 
52 

Watermolenroute Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Lille, Kaster-
lee 

45 

Fietsknooppuntennetwerk 
provincie Antwerpen 

Zelf samen te stellen fietsroute aan de hand van 
knooppunten 

variërend 

Bron: TPA, gemeentelijke diensten 

De gemeente beschikt niet over een bewegwijzerde route voor mountainbike. 

Geluidsintensieve sporten 
Ter hoogte van Rommelzwaan, op ca 200 m van de autosnelweg, ligt een terrein + 
lokaaltje waar de Vorselaarse modelvliegclub “De Stunters“actief is. 

Jacht en wildbeheer 
In Vorselaar is een Wildbeheereenheid (WBE Herentals-Vorselaar-Heerle) actief. De 
WBE strekt zich uit over meerdere gemeenten (Vorselaar, Lille, Herentals) en is op 
grondgebied Vorselaar gesitueerd in de bossen van het Kasteelpark en omgeving en 
de Aavallei. 
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Horeca 
In Vorselaar komen 25-tal horecazaken voor, voornamelijk cafés en tavernes. De 
meeste daarvan bevinden zich in de bebouwde kern van Vorselaar, een drietal be-
vindt zich in de gehuchten (1 in Vispluk en 2 in Sassenhout) en 1 taverne is gelegen 
buiten de bebouwde omgeving in de open ruimte (Vroegeinde). 
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3 Bestaande ruimtelijke microstructuur via 
deelruimten 

De ruimtelijke samenhang werd in de deelnota’s telkens bekeken vanuit een speci-
fieke invalshoek/sector. Deze benadering is per definitie een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid, omdat structuren onderling een sterke wisselwerking vertonen. Dit 
wordt ook wel de benadering vanuit de deelstructuren genoemd.  
De benadering vanuit de deelruimten daarentegen, is een middel om via conflictana-
lyse expliciet te kunnen focussen op de wisselwerking tussen de deelstructuren. De 
gemeente wordt hierbij ingedeeld in een aantal deelruimten. Op die manier komen 
specifieke conflicten en kansen aan de oppervlakte.  

 
In het richtinggevende gedeelte kunnen de visies en ontwikkelingsperspectieven van 
de deelstructuren door het gebruik van de deelruimten beter op elkaar worden afge-
stemd. Het is de meest aangewezen manier om tot een integraal ruimtelijk beleid te 
komen.  
De indeling in een deelruimte gaat uit van een bestaande homogeniteit qua morfolo-
gie, ruimtelijk functioneren en ruimtelijke problematiek. Gebiedsdekkend kunnen in 
Vorselaar 4 deelruimten onderscheiden worden:  

 
– Noordelijk openruimtegebied 

– Centraal plaggencomplex 
– Zuidelijke vallei- en samenvloeiingsgebied 
– Dorp Vorselaar 
Deze deelruimtes overlappen enigszins om de grensgebieden niet aan belang te 
laten inboeten, maar ze worden slechts bij één van de deelruimtes besproken. 

 

benadering vanuit  
deelstructuren 

benadering vanuit deelruimten 

wonen 
landbouw 
economie 
natuur 
... 
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3.1 Het noordelijk openruimtegebied 

Het noorden van de gemeente Vorselaar is een uitgesproken openruimtegebied met 
hoofdfuncties natuur en landbouw. In het noorden wordt deze deelruimte doorkruist 
door de E34, waardoor de noordelijke tip als het ware “afgesneden” wordt van de 
rest van de gemeente. 

Gebieden met hoofdfunctie natuur situeren zich hoofdzakelijk langs de waterlopen en 
in de beboste zone ter hoogte van Lovenhoek. Voor het overige is de (professionele) 
landbouw de hoofdgebruiker, met als bijzonder kenmerk dat het jonge agrarische 
landschap nog duidelijk refereert naar het oorspronkelijke heidelandschap. In dit 
nagenoeg bebouwingsvrij gebied wisselen vrij grote kavels af met beboste percelen. 
Uit een recent onderzoek naar het nut van een ruilverkaveling blijkt dat hiervoor geen 
vraag bestaat naar een ruilverkaveling vanuit de sector. Aan de westelijke grens 
grenst het landbouwgebied aan de natuur- en bosgebieden die samenhangen met de 
Pulderbeek. Een groot gedeelte van deze natuur- en boscomplexen zijn in de eerste 
fase van het VEN reeds afgebakend. De Pulderbeek heeft nog een vrij intacte beek-
vallei en is nog een sterk meanderende rivier. Bovendien is het water van goede 
kwaliteit. Door deze kenmerken krijgt het waterleven hier veel kansen. Een andere 
waterloop die het landbouwgebied doorkruist is de Bosbeek. Het valleikarakter weer-
spiegelt zich nog duidelijk in de landschappelijke structuur met kleinschaligheid en 
eerder extensief bodemgebruik. 
In de boscomplexen komen gebieden met recreatie voor. Vooral recreatie waarvoor 
de natte valleigronden belangrijk zijn, komt voor. In de vallei van de Pulderbeek treft 
men veelvuldig visvijvers aan. Aan de Huls komt een verblijfsrecreatiegebied voor. In 
dit gebied, maar ook over de rest van de deelruimte zijn veel weekendhuisjes gele-
gen.  

Bebouwing is zeer schaars in dit openruimtegebied en vertoont nog de kenmerken 
van het traditionele nederzettingspatroon. Aan de rand van het plaggencomplex ten 
noorden van de kern zijn de rijgehuchten Vispluk en Zegbroek gelegen. De overige 
bewoning in de deelruimte bestaat uit enkel verspreide woningen en landbouwbedrij-
ven. 
In het noorden komen twee waterplassen voor als gevolg van de ontginning van (wit) 
zand. Eén ervan kent ondertussen een recreatieve functie (ten noorden van de E34); 
de andere is nog in ontginning (ten zuiden van de E34). Ter hoogte van Berkelhei is 
een rustoord gelegen met daar rond een parkgebied. 

3.2 Het centraal plaggencomplex 

Centraal in de gemeente situeren zich de plaggencomplexen van de oudste kernen 
en gehuchten. In feite is sprake van twee complexen, één rond Vorselaar centrum – 
Vispluk – Plein en één ter hoogte van Sassenhout – Zittaart (Lille). De scheiding 
tussen de twee wordt gevormd door de vallei van de Bosbeek. Het eerste complex is, 
voor zover niet bebouwd, grotendeels bebost, met kleinschalige landbouw tussen de 
gehuchten. Ter hoogte van Sassenhout komen afwisselend beboste gebieden en 
landbouwgebieden voor. 
Het plaggencomplex rond Vorselaar centrum bestaat uit kleine landbouwpercelen 
met een grote aanwezigheid van kleine landschapselementen ingesloten tussen de 
gehuchten Vispluk, Zegbroek, Pallaaraard en Klissenhoek. Hier zijn weinig professi-
onele landbouwers gevestigd. In het centrum van dit plaggencomplex is een bosge-
bied gelegen met daarin een verblijfsrecreatiegebied met weekendverblijven. Het 
plaggencomplex rond het gehucht Sassenhout wordt gekenmerkt door professionele 
grondloze veebedrijven. In de zone ten oosten van de Poederleesesteenweg is ruil-
verkaveling uitgevoerd. 
Het dorp van Vorselaar is ingebed tussen massieve groencomplexen. Ten westen is 
er een nagenoeg aaneengesloten bosgebied op een voormalig heidegebied, ver-
snipperd door bebouwing. Ten oosten van het dorp komt het kasteelpark met omlig-
gende bossen voor. Door dit bosgebied loopt de vallei van de bosbeek. Doordat de 
beek omgeleid is naar de rand van het domein, bevindt de waterloop zich hier zeer 
diep beneden het maaiveld, terwijl de valleikenmerken zich weerspiegelen in het bos 
ter hoogte van de oorspronkelijke loop. Behalve bebossing komen in het besloten 
landschap rond het kasteel nog enkele hoeves en ingesloten landbouwgronden voor. 
De bedrijvigheid heeft zich geënt op de bestaande kernen van bewoning: ter hoogte 
van Vispluk en van Sassenhout. Deze bedrijventerreinen maken plaats voor eerder 
lokale bedrijven. Kleinhandel en horeca komen voor in het dorp van Vorselaar. 
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3.3 Zuidelijke vallei – en samenvloeiingsgebied 

Het zuiden van de gemeente wordt gekenmerkt door een uitgestrekt en vrij gaaf 
valleilandschap, aan de zuidzijde geflankeerd door de uitlopers van de Kempense 
Heuvelrug. Het samenvloeiingsgebied van Aa en Kleine Nete kent ook nu nog na-
tuurlijke overstromingen op regelmatige tijdstippen. Het westelijk gedeelte van deze 
deelruimte heeft natuur als hoofdfunctie (afgebakend binnen VEN 1ste fase). De bos-
gebieden in dit samenvloeiingsgebied zijn gemeentegrensoverschrijdend en sluiten 
aan bij de omgeving van de watermolen van Grobbendonk. Droge bossen komen 
voor op de hogere zandgronden ter hoogte van het Heike. Ze vormen de westelijke 
uitlopers van de Kempense Heuvelrug, die als het ware “eindigt” bij de samenvloeiing 
van Nete en Aa. In deze bossen komen stuifduinen voor en zijn campings gevestigd. 
In deze deelruimte komen ook enkele verspreide weekendverblijven voor. 
Ten oosten van de samenvloeiing is de grondgebonden veeteelt de hoofdgebruiker 
met op de natte alluviale gronden een dominantie van graslandgebruik. Dit vrij open 
agrarisch landschap is als habitat en verbinding tevens belangrijk binnen de natuur-
lijke structuur. 
Kleine bospercelen situeren zich tussen de kleinere percelen die dikwijls met bomen-
rijen omzoomd zijn. Het gebied ten oosten van de Poederleesteenweg met grote 
blokkavels maakt deel uit van ruilverkavelingsgebied (oude stijl). 
De bebouwing in deze deelruimte is vooral geconcentreerd rond het gehucht Sas-
senhout en wat verspreide bebouwing rond de Oorlandse heide en Heiken. De zuide-
lijke bewoning van het dorp Vorselaar vertoont een scherpe grens met de alluviale 
gronden van de vallei van de Aa, die hier ook regelmatig overstromen. 

3.4 Dorp Vorselaar 

Het dorp van Vorselaar komt in het westen van de gemeente voor en is slechts met 
een beperkte openruimte zone gescheiden van het dorp van Grobbendonk. De lan-
delijke dorpskern is omgeven door massieve groencomplexen. Een oude lindedreef 
verbindt het centrum met het kasteel en het kasteelpark van de Borrekens.  

De meeste handelsvoorzieningen, vrije beroepen en gemeentelijke diensten komen 
in het centrum van het dorp voor. Dit geeft Vorselaar een kleinhandelsfunctie op 
lokaal niveau. Het centrum van het dorp situeert zich rond de kerk, het gemeentehuis 
en de scholen. De school ‘Kardinaal Van Roey Instituut’ die eveneens in het centrum 
is gelegen geeft de gemeente een uitstraling van bovenlokaal niveau. 
De bewoning is ook grotendeels geconcentreerd rond dit centrum. Hoe meer naar de 
rand van het dorp, hoe meer onbebouwde ruimten er zijn in het woonweefsel. Naar 
het noorden toe rond Pallaaraard hebben de bebouwde zones een minder aaneen-
gesloten karakter en wordt een mozaïek gevormd van bewoning en onbebouwde 
ruimten met (hobby)landbouw of bos. 
De grenzen van het dorp zijn op vele plaatsen zeer scherp. In het zuiden grenst het 
dorp aan de Aavallei, terwijl in het oosten en het westen de grens gevormd wordt 
door de bossen van enerzijds het kasteelpark de Borrekens en anderzijds Molenein-
de. De noordelijke grens is meer vaag door de vergroeide gehuchten met een groen 
en landelijk karakter (Pallaaraard, Moleneinde, Klissenhoek en Niemandshoek). 
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4 Synthese bestaande ruimtelijke structuur 
Kaart I 12: synthese bestaande ruimtelijke structuur 

Vorselaar behoort tot de Centrale Kempen en heeft een vlak tot zacht golvend land-
schap. Het enige markante reliëfelement is een uitloper van de Kempense Heuvelrug 
in het zuiden van de gemeente. De rug vormt de waterscheiding tussen Nete en Aa, 
net voor ze samenvloeien. De Kleine Nete stroomt ten zuiden van de Kempische 
heuvelrug, maar breekt op de grens van Vorselaar en Grobbendonk door deze heu-
velrug en voegt zich samen met de Aa om zo verder in oostelijke richting te stromen. 
Samen met de Pulderbeek zijn deze twee waterlopen de belangrijkste hydrografische 
elementen; verder hebben ook de Hulsloop en de Bosbeek, zijn het in beperktere 
mate, een structurerende werking op de ruimtelijke structuur. Opvallend is verder dat 
een aantal beekvalleien hun oorspronkelijke loop nog sterk bewaard hebben. Boven-
dien bevatten de beekdalen interessante natuurwaarden. 
De bodems die in de gemeente voorkomen hebben overwegend zandige texturen, 
behalve in de alluviale delen van de valleien waar kleinere sedimentdeeltjes werden 
afgezet. Op de uitlopers van de Kempische heuvelrug komen duinbodems terug. 
Rondom de oudste kernen of gehuchten komen plaggenbodems voor door het eeu-
wenlange toepassen van het potstalsysteem.  
Uit deze oudste kernen en gehuchten is het huidige Vorselaar gegroeid. Er worden 
twee plaggencomplexen onderscheiden in de gemeente: één rond Sassenhout-
Zittaart (Lille) en één rond Vorselaar centrum-Vispluk-Plein. De scheiding van de 
twee wordt gevormd door de vallei van de bosbeek. Rond Sassenhout komen afwis-
selend beboste gebieden en landbouwgebieden voor. Het plaggencomplex rond het 
centrum van Vorselaar bestaat uit eerder kleine landbouwpercelen met grote aanwe-
zigheid van kleine landschapselementen met in het midden de aanwezigheid van 
een groter natuurblok ter hoogte van Niemandshoek.  
De bewoning in Vorselaar is geconcentreerd in de kern van de gemeente die grenst 
aan het valleigebied van de Aa. Verder komt ook nog bewoning in de gehuchten: 
Sassenhout, Vispluk, Niemandshoek, Vispluk, Plein en Zegbroek. In de open ruimte 
komen ook concentraties van verspreide bewoning voor. Deze zijn wat verdeeld over 
het hele grondgebied van Vorselaar. De kern van Vorselaar toont een dichte concen-
tratie van wonen, handelsvoorzieningen, vrije beroepen en gemeentelijke diensten in 
het centrum van de gemeente. Meer naar het noorden toe, in Pallaaraard, worden de 
open ruimten tussen het woonweefsel steeds groter en worden ze ingenomen door 
percelen bos of landbouw. Heel de kern zit gekneld tussen twee grote structuurbepa-
lende natuurgebieden. Ten oosten is er het kasteelpark de Borrekens en ten westen 

het bosgebied op stuifduinen van Moleneinde. Het kasteel de Borrekens wordt nog 
met een kasteeldreef met de kern van Vorselaar verbonden en zo is de open ruimte, 
zelfs in de kern van Vorselaar heel dichtbij. De kasteeldreef maakt deel uit van tal 
van fiets- en wandelroutes. Aan de rand van de kern en aan tegen het kasteelpark de 
Borrekens is de sportinfrastructuur van Vorselaar gelegen. Het is heel gemakkelijk te 
bereiken vanaf de kern. Verder bevat de kern heel wat landschappelijke puntbakens. 
Dit zijn herkenningspunten (vb. gebouwen) met een cultuurhistorische waarde. Ba-
kens komen ook voor in de open ruimte van de gemeente, maar meer verspreid.  

Samen met de bebouwing hangt ook de bedrijvigheid samen. Buiten de handelsza-
ken en bedrijven in de kern, komen er in Vorselaar twee lokale bedrijventerreinen 
voor met enkele bedrijven. Het ene bedrijventerrein komt voor in Sassenhout, het 
andere in Vispluk. De ontsluiting van deze bedrijventerreinen is niet optimaal. In het 
noorden van de gemeente komt nog een ontginningsgebied in ontwikkeling voor. Het 
betreft hier een ontginning van witzand voor de bouwsector sinds 1970. Aan de ver-
gunning hiervoor is een opvulverplichting gekoppeld. 
Ten zuiden van het centrum van de gemeente komen er enkel belangrijke natuur-
waarde voor. Het gebied wordt gekenmerkt door een uitgestrekt en vrij gaaf vallei-
landschap. Het samenvloeiingsgebied van de Nete en de Aa kent zelfs tegenwoordig 
nog regelmatig overstromingen. In het westen is de hoofdfunctie bijna volledig natuur 
met o.a. het natuurreservaat Schupleer, het bosgebied van de Oorlandse Heide en 
Heiken en het natte samenvloeiingsgebied. Meer naar het oosten bepaalt landbouw 
steeds meer het grondgebruik. Hier komt grondgebonden veeteelt voor en op de 
natte alluviale gronden is er een dominantie van grasland. Op de plaggenbodems 
komen tussen de landbouwpercelen kleinere percelen met bos voor en de land-
bouwpercelen zijn soms omzoomd met een bomenrij. Op die manier wordt een half-
open landschap gecreëerd. Helemaal in het oosten is er een ruilverkavelingsgebied 
en is er volledige dominantie door de landbouw. Kleine landschapselementen komen 
hier bijna niet meer voor. Het zuidelijke gebied dat voornamelijk uit valleigebied be-
staat herbergt ook recreatiefuncties. Zo komt er in Heiken een camping voor en ko-
men er, verspreid over de vallei weekendverblijven en visvijvers zonevreemd voor.  
Ten noorden van de kern wisselen grote stukken landbouwgrond zich af met (eilan-
den van) structuurbepalende bos- en natuurcomplexen en eilanden van recreatie. 
Het openruimte gebied wordt in het uiterste noorden doorsneden door de autosnel-
weg E34. In het openruimtegebeid is er een jong agrarisch landschap dat nog duide-
lijk refereert naar het oorspronkelijke heidelandschap met afwisselend grote kavels 
en beboste percelen. De oudere ontginningen op de plaggencomplexen rond het 
centrum kennen een kleinere percelering. Het agrarische gebied kent niet alleen een 
vrij sterke landbouwstructuur met een groot aantal landbouwbedrijven; het is boven-
dien een relatief gaaf gebied met weinig verspreide residentiële bewoning, wat op 
zich ook een troef is voor de grondgebonden landbouw. Behalve landbouw komt in 
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het noorden van de gemeente ook nog natuur voor. Het gaat voornamelijk om het 
structuurbepalend natuur- en boscomplex rond de Pulderbeek met inbegrip van de 
bossen van Lovenhoek. De eilanden met natuur van Vorselaarse Heide – De Koe-
koek en Berkelhei zijn gelegen midden in het sterke landbouwgebied en zijn goede 
stapstenen voor de migratie van diersoorten naar ander natuurgebieden.  
Recreatie is in Vorselaar aanwezig maar in hoofdzaak lokaal georiënteerd, in tegen-
stelling met andere Kempense gemeenten uit de regio. Centraal in de gemeente ligt 
een goed uitgerust sportcomplex en verder zijn er nog verschillende gebieden met 
concentraties van weekendverblijven, al dan niet zone-eigen gelegen. In de nattere 
gebieden komen eveneens veelvuldig privé-visvijvers voor. Vele van de weekend-
verblijven zijn in bosgebied gelegen en verstoren de natuur- of boscomplexen. 
Behalve de autosnelweg komen weinig belangrijke bovenlokale wegen voor in Vorse-
laar. De N153 is de enige gewestweg die door de gemeente loopt om Herentals met 
Lille te verbinden. De as Sassenhout, Dennenlaan, Riemenstraat, Lepelstraat zorgt 
voor de lokale ontsluiting van de gemeente naar Grobbendonk toe. 
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IV KWANTITATIEVE ANALYSES EN BEHOEF-
TEN 

1 Woningbehoefte 

De analyses die aan de basis liggen voor dit onderzoek, zijn terug te vinden in bijla-
ge. 

1.1 Demografische ontwikkelingen 

Wanneer de bevolkingsevolutie wordt bekeken, dan valt op dat Vorselaar veel sneller 
groeit dan de gemiddelde Antwerpse of Vlaamse gemeente. Het inwonersaantal van 
de provincie steeg de voorbije 25 jaar met 6 %, terwijl in Vorselaar de stijging 24 % 
bedroeg. Ook de meeste buurgemeente kennen een sterke groei, waaruit geconclu-
deerd kan worden dat Vorselaar behoort tot een dynamische regio. Vooral de ge-
huchten Moleneinde en Klissenhoek zijn verantwoordelijk voor de uitgesproken groei 
van de gemeente, terwijl Vispluk zich kenmerkt door een stagnatie van het inwoners-
aantal. 
De afgelopen 25 jaar groeit de bevolking voornamelijk aan door een endogene groei 
(60 %). Tijdens de jaren tachtig overheerste duidelijk de natuurlijke groei, maar gedu-
rende de jaren negentig verschoof het accent tijdelijk naar de migratoire groei. De 
laatste jaren is de natuurlijke groei echter niet meer in staat om de netto-uitstroom te 
compenseren en kan een bevolkingsafname worden waargenomen. 
De migratiebewegingen resulteren voor de periode 2000-2004 in een netto-uitstroom 
van 84 personen. Het overgrote deel van deze migratiebewegingen vindt plaats bin-
nen het eigen arrondissement (61 %). Daarnaast is er ook nog behoorlijk wat bewe-
ging van en naar het arrondissement Antwerpen, resulterend in een netto-instroom. 
Naar leeftijd toe, blijken vooral de jonge gezinnen toe te stromen in Vorselaar, terwijl 
de oudere generatie (75-plussers) wegtrekt.  
Voor wat betreft de leeftijdsstructuur sluit Vorselaar aan bij het arrondissementele 
beeld. In vergelijking met de omliggende gemeenten, huisvest Vorselaar verhou-
dingsgewijs meer ouderen, terwijl de jongeren minder nadrukkelijk aanwezig zijn. 

Er wordt een algemene trend van ontgroening en vergrijzing waargenomen. Naar 
aantal gezinnen toe, wordt de daling van het aantal jongeren als het ware teniet 
gedaan door de maatschappelijke veranderingen die gezinsverdunning in de hand 
werken. De laatste tien jaar is het aantal inwoners minder sterk toegenomen dan het 

aantal huishoudens, wat aantoont dat er effectief sprake is van gezinsverdunning. 
Als gevolg hiervan zal de vraag naar kleinere, aangepaste woongelegenheden alleen 
maar toenemen. 
Uit de fiscale statistieken blijkt bovendien dat een niet onbelangrijk deel van de be-
volking vragende partij is op de sociale huur- en koopmarkt. 

1.2 Ontwikkelingen in het woningbestand 

De voorbije tien jaar is het aantal woningen met 12 % toegenomen, waardoor de 
gemeente de kleinste aangroei kent in vergelijking met de directe omgeving. Ook ten 
opzichte van het arrondissementele gemiddelde blijft de groei beperkt. Overeenkom-
stig de eerder geringe groei, kent Vorselaar ook niet bepaald een jong woningpatri-
monium. Verhoudingsgewijs is de bouwperiode 1970-1981 sterker vertegenwoor-
digd. In Vorselaar is anno 2001 nog één op drie woningen met hoogstens klein com-
fort uitgerust. Er zou dus naar een strategie gezocht kunnen worden om de bewo-
ners aan te zetten om het wooncomfort op te krikken. 
Het woningbestand bestaat voor 93 % uit eengezinswoningen, voornamelijk in open 
bebouwing. Vooral de woningen in gesloten bebouwing, maar ook de appartementen 
zijn ondermaats aanwezig in vergelijking met de referentieniveaus. Vorselaar kan 
met andere woorden omschreven worden als een buitengebiedgemeente met een 
open, landelijk karakter. 
Vorselaar beschikt over een eerder beperkte huursector, waarbij het grootste aan-
deel wordt ingenomen door huurhuizen. Ondanks een absolute stijging is het aan-
deel huurwoningen (huizen en appartementen) in het totale woningbestand anno 
2001 teruggelopen tot 18 %. De woningen in eigendom zijn, in vergelijking met de 
hogere administratieve niveaus, dan ook sterk vertegenwoordigd in Vorselaar  

1.3 Sociale huisvesting 

Binnen de gemeente Vorselaar zijn twee huisvestingsmaatschappijen actief: 
De Zonnige Kempen voorziet in de bouw van sociale huurwoningen. Sinds 1978 
bouwde deze maatschappij 130 woningen in de gemeente Vorselaar. Hiervan wer-
den er in 1997 zeven verkocht. 
De Kleine Landeigendom Zuiderkempen bouwt sociale koopwoningen. Een project 
in 1980 hield de realisatie van 46 woningen in. In 1993 volgde nog een project van 7 
appartementen en enkele winkels in het kader van dorpsherwaardering. 
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Tabel 18: Sociale huisvesting in Vorselaar en aandeel in de woningvoorraad op 
1/1/2004 

            sociale woningen totaal 
 huur koop absoluut relatief 
     
Zonnige Kempen 123 7 130 71 % 
KLE Zuiderkempen 0 53 53 29 % 
     
totaal 123 60 183 100 % 
% in woningvoorraad (1991) 5,0 % 2,5 % 7,5 %  

Bron: Zonnige Kempen, Kleine Landeigendom Zuiderkempen, toestand op 1.1.2004 

Wanneer de percentages huur- en koopwoningen vergeleken worden met de gemid-
delde percentages voor Vlaanderen (beide 5 %), dan is het duidelijk dat het aanbod 
in de gemeente Vorselaar behoorlijk is, maar dat er een nog steeds een tekort is aan 
sociale koopwoningen.  

1.4 Bouw- en verkoopsactiviteiten 

De cijfers inzake bouw- en verkavelingsvergunningen (tussen 1990 en 2001) tonen 
een behoorlijke bouwactiviteit. Het gaat hierbij vooral om nieuwbouw. Renovatie komt 
slechts sporadisch voor. In het aantal kavels dat via verkavelingen gerealiseerd 
wordt, zitten er grote schommelingen met een gemiddelde van tien kavels per jaar. 
De gemiddelde oppervlakte van een voor bewoning bebouwd perceel is tussen 1985 
en 2004 gestegen van 721 m² naar 921 m², wat overeenkomt met een stijging van 24 
%. Ten opzichte van de omgeving is dit een gematigde perceelsvergroting, ten aan-
zien van de referentieregio’s is deze stijging meer uitgesproken. Anno 2001 is een 
gemiddeld perceel in Vorselaar dan ook 45 % groter dan het Vlaamse gemiddelde. 
De verkoopprijzen van de bouwgronden zijn in het afgelopen decennium meer dan 
verdrievoudigd in Vorselaar, waarbij de stijging sterker is dan voor de referentiere-
gio’s. Anno 2003 moet dan ook 32 % meer betaald worden in vergelijking met het 
Vlaamse gemiddelde. De prijs voor een woning is tijdens de beschouwde periode 
met ongeveer 60 % toegenomen. Voor de aankoop van een woning moet anno 2003 
iets meer betaald worden dan voor de aankoop van een appartement, waarbij de 
prijs in beide gevallen hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. 
Jonge gezinnen die een onroerend goed wensen te verwerven worden niet enkel 
geconfronteerd met stijgende prijzen, maar ook met een beperkter aanbod. Boven-
dien nemen de inkomens in Vorselaar minder snel toe (+ 117 %) in vergelijking met 

de stijgende prijzen van het onroerend goed, in het bijzonder deze van bouwgronden 
(+ 339 %). 

1.5 Behoefteprognose 

Alhoewel Vorselaar zowel natuurlijke als migratoire groei kent, wordt (conform het 
RSV) een gesloten bevolkingsprognose gehanteerd die uitsluitend rekening houdt 
met de natuurlijke groei. 

Totaal aantal bijkomende woningen 
Het aantal te voorziene bijkomende woningen die nodig zijn om de natuurlijke groei 
van de bevolking tussen 1992 en 2008 te kunnen opvangen, werd door de provincie 
op 458 eenheden begroot. De planperiode van het RSV (1997) is echter beperkt tot 
2007. Vandaar dat de taakstelling voor de periode 1992-2007 429 eenheden be-
draagt.  
Vorselaar is een gemeente met een gewoon hoofddorp type 3. Dit houdt in dat er 
enkel woningen voorzien kunnen worden voor de opvang van de natuurlijke groei. De 
taakstelling wordt dus op deze manier overgenomen.  

Op 1 januari 2001 telde Vorselaar 7.351 inwoners die deel uitmaken van 2.779 ge-
zinnen. Dit stemt overeen met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,65 (Tabel 19). 
Aangezien Vorselaar in 1992 slechts 2.538 gezinnen telde, wil dit zeggen dat er in de 
periode 1992-2001 reeds 241 bijkomende woningen gerealiseerd werden. De reste-
rende behoefte aan bijkomende woningen voor de periode 2001-2007 wordt met 
andere woorden geraamd op 188 woongelegenheden. Naast deze taakstelling dient 
ook rekening gehouden te worden met een frictieleegstand van 2,5 % opdat vlot 
verhuizen mogelijk blijft. Hierdoor bedraagt de totale behoefte aan bijkomende 
woningen voor de periode 2001-2007 193 woongelegenheden (namelijk 188 + 5 
eenheden). 
Een gedeelte van deze woningen zal als sociale woningen en woningen voor mid-
dengroepen moeten worden voorzien om de sociale mix in de gemeente in balans te 
houden. 
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Tabel 19: Evolutie van het aantal inwoners, gezinnen en van de gemiddelde 
gezinsgrootte, tussen 1992 en 2001 

 aantal inwoners aantal gezinnen gemiddelde 
 gezinsgrootte 

    
1.1.1992 6.947 2.538 2,74 
1.1.1993 7.031 2.568 2,74 
1.1.1994 7.064 2.598 2,72 
1.1.1995 7.089 2.589 2,74 
1.1.1996 7.190 2.647 2,72 
1.1.1997 7.284 2.685 2,71 
1.1.1998 7.360 2.726 2,70 
1.1.1999 7.353 2.751 2,67 
1.1.2000 7.353 2.756 2,67 
1.1.2001 7.351 2.779 2,65 

Bron:  NIS, Bevolkingsstatistieken 

Uitzonderingen voor doelgroepen 
Voor speciale doelgroepen kan een extra behoefte aan woonmogelijkheden blijken. 
Mogelijk vormen permanente bewoners van weekendverblijven een doelgroep. In 
Vorselaar zijn 76 permanent bewoonde weekendverblijven. De gemeente Vorselaar 
neemt geen initiatief om een oplossing voor dit probleem te bieden binnen de wo-
ningprogrammatie. De gemeente zal zich richten naar beslissingen die op hoger 
niveau hieromtrent worden genomen. 

Aandeel van sociale woningen 
Een deel van de totale woningbehoefte dient in de vorm van sociale huisvesting te 
worden opgevangen. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd 
door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter 
een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de gemeentelijke huisvestingsactoren 
moeten verfijnd worden. 
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het actueel aantal sociale wonin-
gen (183) moet uitgedrukt worden als percentage van het aantal woningen in 1991 
(2.436). (Tabel 18) Voor de gemeente Vorselaar bedraagt dit aandeel dan 7,5 %. Dit 
percentage wordt vergeleken met het Vlaams gemiddelde (10 %). Indien een ge-
meente in het buitengebied tussen 5 % en 15 % sociale woningen in haar woningbe-
stand heeft, kan maximaal 25 % van het totale aantal bijkomende woningen uit socia-
le woningen bestaan.  

In de periode 1992-2001 zijn reeds 65  sociale woningen gerealiseerd (zie Tabel 20). 
Van de 241 reeds gerealiseerde woningen in dezelfde periode is dus 27% als sociale 
woning gerealiseerd. Dit procentueel aantal is dus ongeveer gelijk aan de provinciale 
doelstelling. In de periode 2001-2007 moet dezelfde trend worden doorgezet.  

Tabel 20: Gerealiseerde sociale woningbouw vanaf 1992 

 gerealiseerd 1992-2001 
  
huur 58 
koop 7 
totaal 65 

Bron:  Zonnige Kempen, Kleine Landeigendom Zuiderkempen 

Voor Vorselaar zullen er dan maximaal 48 (=0,25*193) sociale woningen nodig zijn 
tussen 2001 en 2007. Het totale aandeel sociale huisvesting blijft daardoor beneden 
de 15 %.  
Aangezien de provincie naar een ongeveer even grote aanwezigheid van sociale 
koop- en huurwoningen streeft, kan men concluderen dat er tot 2007 hoofdzakelijk 
inspanningen nodig zijn om het aanbod van sociale koopwoningen te verhogen, de 
behoefte aan bijkomende sociale huurwoningen is reeds ingevuld. Uiteraard zijn dit 
richtcijfers en geen bindende gegevens. 
Er is dus nog behoefte aan een 48-tal sociale woningen, die als sociale koopwonin-
gen moeten worden gerealiseerd. 

Aandeel voor de middengroepen uit de lokale bevolking 
Een deel van de totale woningbehoefte kan ook in de vorm van koopwoningen en 
sociale kavels voor middengroepen voorzien worden. Een mogelijke berekeningsme-
thode voor deze behoefte werd door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimte-
lijk structuurplan. Dit is echter een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de ge-
meentelijke huisvestingsactoren moeten ingevuld worden.  
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het aandeel woningen voor mid-
dengroepen dient beperkt te blijven tot de helft van het totaal aantal bijkomende 
sociale woningen. Enkel voor gemeenten waar de markt van de bouwgronden onder 
sterke druk staat, kan dit aandeel worden opgetrokken tot hetzelfde aantal bijkomen-
de sociale woningen. Onder ‘sterke druk’ staan wordt eveneens gedefinieerd door 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan: 
– Het gemiddelde van de prijzen per m² bouwgrond in 1992 en 1997 ligt hoger dan 

het provinciaal gemiddelde. 
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– Ook de toename van de prijs per m² bouwgrond tussen 1992 en 1997 ligt hoger 
dan het provinciaal gemiddelde. 

Tabel 21: Evolutie van de verkoopprijzen voor bouwgronden 

  Vorselaar Prov. Antwerpen 
    
1992 aantal 50 7.068 
 gem. oppervlakte 1.072 1.417 
 prijs (EUR/m²) 20,5 27,2 
1997 aantal 27 4.888 
 gem. oppervlakte 1.243 1.148 
 prijs (EUR/m²) 34,5 43,5 
    
gemiddelde prijs ‘1992-1997 (EUR/m²) 27,5 35,4 
stijgingsfactor  1,683 1,596 

Bron: NIS, Financiële Statistieken van de verkopen van onroerende goederen 

De stijgingsfactor ligt hoger in de gemeente Vorselaar dan in de provincie Antwerpen. 
De gemiddelde prijs van de bouwgrond ligt echter lager dan het provinciaal gemid-
delde. Vandaar dat het aandeel woningen voor middengroepen beperkt dient te blij-
ven tot de helft van het totaal aantal bijkomende sociale woningen. Voor Vorselaar 
zullen er dus ongeveer 24 koopwoningen en/of kavels nodig zijn tussen 1992 en 
2007. Deze realisaties worden getoetst aan de realisaties vanaf 1992. De behoefte 
aan kavels/woningen voor middengroepen in huidige planperiode is echter reeds 
opgevuld. 

Tabel 22: Gerealiseerde woningen en kavels voor de middengroepen vanaf 
1992 

 gerealiseerd 1992-2001 
  
kavels 36 
koopwoningen 0 
totaal 36 
  
behoefte 1992-2007 24 
tekort 1992-2007 0 

Bron:  gemeentelijke diensten, IOK 

Overzicht van de verschillende behoeften 

Tabel 23: Overzicht van de verschillende behoeften 

 behoefte tot 2007 
  
totale woningbehoefte 193 
waarvan:  
sociale huurwoningen 0 
sociale koopwoningen 48 
middengroep 0 
particuliere sector 145 

1.6 Aanbodbepaling 

Aanbod langs uitgeruste wegen 
Het aanbod aan bouwmogelijkheden werd onderzocht aan de hand van de kadaster-
plannen (kadscan). Bij de analyse werden alle ontsloten, vrijliggende percelen geteld, 
rekening houdend met het overzicht van de vergunde, niet vervallen verkavelingen 
en de daarin bebouwde loten tot 1 januari 2001. Ook werd rekening gehouden met 
de goedgekeurde BPA’s (de behouden BPA’s van voor het gewestplan16 en de 
BPA’s van na het gewestplan17) die een impact hebben op de nederzettingsstructuur: 
– BPA Sportcentrum (1974): deel wordt behouden in het Plannenregister, nl. deel 

sportzone, artikel 3.03 “Groenstrook-Plaatsen bestemd voor sport, spel en re-
creatie. 

De effectieve bouwmogelijkheden op leegstaande percelen gelegen aan een uitge-
ruste weg werden bepaald aan de hand van perceelsbreedten conform omzendbrief 
RO 97/0318. Om een zo realistisch mogelijk aanbod te bekomen wordt de verdichting 
op maat van de kern voorgesteld rekening houdend met de gewenste ruimtelijke 

                                                        
16 Belgisch Staatsblad: Behoud van gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van voor de inwerkingtre-
ding van de vaststelling van het gewestplan of een gewestplanwijziging in het plannenregister van de ge-
meente, publicatie 24/02/2001 
17 AROHM - Afdeling Ruimtelijke Planning: CD-rom geactualiseerde contouren BPA’s Vlaanderen, toestand 
juli 1999 
18 Deze omzendbrief is niet meer geldig en is vervangen door omzendbrief RO 2002/03. In omzendbrief RO 
97/03 werd echter een methode beschreven om het aanbod van vrij-liggende percelen langs een uitgeruste 
weg te berekenen aan de hand van een perceelsbreedte. In omzendbrief RO 2002/03 ontbreekt een methode 
om het aanbod van vrij-liggende percelen langs een uitgeruste weg te berekenen. De methodologie van de 
omzendbrief RO 97/03 werd in het GRS op dit vlak nog gebruikt. 
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structuur in dit structuurplan. De opvulmogelijkheden via appartementen worden 
bepaald aan de hand van een correctiefactor (zie verder).  

Tabel 24: Aanbod onbebouwde percelen volgens RO 97/0319 

 woongebied woongebied met 
landelijk karakter 

WUG verk. buiten 
woonzone 

totaal 

langs uitge-
ruste weg 

201 26 1 0 228 

In verkaveling 227 24 2 12 265 
Totaal 428 50 3 12 493 

Bron: gemeentebestuur Vorselaar, kadscan, luchtfoto’s 1995, luchtfoto’s IOK 1999, eigen berekeningen 

De telling geeft het theoretische aanbod bouwrijpe percelen. Deze gronden zullen tot 
2007 niet allemaal op de markt komen. AROHM hanteert een realisatiegraad van 30 
% op 10 jaar voor kavels langs uitgeruste wegen (Bestuur RO, het Algemeen en 
Bijzonder Plan van Aanleg, Brussel, 1991). Voor deze planperiode (2001 tot 2007) 
komt dit neer op een realisatiegraad van 18 % (228x0.18 = 41). Deze regel geldt 
echter voor kavels buiten BPA’s en goedgekeurde verkavelingen. Na analyse van de 
verkavelingen (vanaf 1962) en de bebouwde kavels hierin, blijkt de gemeente Vorse-
laar over een gemiddelde realisatiegraad van 57,5 % te beschikken voor kavels in 
goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen (sociale verkavelingen niet meegere-
kend) (265x0.575 = 152). De realisatiegraad die toepasbaar is op sociale huisvesting 
is eigenlijk nog groter. Gelet op de inschrijvingslijsten van de huisvestingsmaat-
schappijen en de bouwverplichting (binnen 5 jaar) op sociale kavels, wordt een reali-
satiegraad van 100 % toegepast op het vrijliggend aanbod van de huisvestingsmaat-
schappijen en de sociale verkavelingen. 

Voor de gemeente komen deze realisatiegraden in het totaal neer op 193 percelen. 
Dit cijfer houdt echter alleen rekening met percelen terwijl het de bedoeling is het 
aantal woningen te kunnen bepalen. Aangezien appartementen en studio’s meerdere 
woningen op een perceel kunnen betekenen, is het noodzakelijk om een correctie-
factor op het aantal beschikbare percelen toe te passen. Bij de berekening van de 
correctiefactor nemen we aan dat hetzelfde aandeel ééngezinshuizen zal worden 
gebouwd zoals dat de laatste jaren het geval was volgens het referentiejaar 1991 
(NIS). Per statistische sector werden de verschillende woningtypes opgevraagd 
waardoor nagegaan kon worden dat een meergezinsgebouw in Vorselaar gemiddeld 

                                                        
19 Deze omzendbrief is niet meer geldig en is vervangen door omzendbrief RO 2002/03. In omzendbrief RO 
97/03 werd echter een methode beschreven om het aanbod van vrij-liggende percelen langs een uitgeruste 
weg te berekenen aan de hand van een perceelsbreedte. In omzendbrief RO 2002/03 ontbreekt een methode 
om het aanbod van vrij-liggende percelen langs een uitgeruste weg te berekenen. De methodologie van de 
omzendbrief RO 97/03 werd in het GRS op dit vlak nog gebruikt. 

6,4 woningen bevat. De verhouding tussen ééngezinswoningen en appartementen 
was anno 1991: 91,0 % - 9,0 %. De correctiefactor die we toepassen op het aantal 
beschikbare percelen wordt dan 1,486 (1 x 0,91 + 6,4 x 0,09). Deze correctie geeft 
aan dat er (langs uitgeruste wegen) tegen 2007 ongeveer 287 woningen in de 
gemeente Vorselaar op de markt kunnen komen. 

Aanbod van niet uitgeruste woongebieden 
De kavels langs uitgeruste wegen zijn echter niet de enige bouwmogelijkheden bin-
nen de gemeente. Ook de niet uitgeruste gronden in het woongebied kunnen worden 
verkaveld en het aanbod verhogen. De volgende tabel geeft een realistisch aanbod 
van deze gronden, rekening houdend met de te verwachten verkavelingsprojecten en 
de ontwikkelingsperspectieven van de gewenste nederzettingsstructuur. 
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Tabel 25: Weergave van het aanbod door niet ontsloten woongebieden in de 
gemeente Vorselaar 

zone grootte 
(ha) 

aanbod 
(15/ha) 

perspectieven tot 2007 

De Schrans 3,06 58 (58) middengroepkavels / soc. huisv. 

Vinkenlaan 0,63 9 niet ontwikkelen 

Lepelstraat-Merellaan 0,7 11 niet realistisch voor 2007 

Hildering-Smalvoort 0,75 11 niet ontwikkelen 

Heidelaan-Wilgenlaan 0,57 9 niet realistisch voor 2007 

Heikant-Zavelstraat 0,79 12 niet realistisch voor 2007 

Guldenpad-Rechtestraat 1,38 21 niet ontwikkelen 

Rechtestraat-Van Rotselaarlaan 0,95 14 niet ontwikkelen 

Van Rotselaarlaan-Beeldekensstraat 0,92 14 niet realistisch voor 2007 

Molenbaan-Putakkersstraat I 1,20 18 privé verkaveling 

Molenbaan-Putakkersstraat II 0,84 13 (8) sociale huisvesting 

Molenbaan Putakkersstraat III 0,39 6 niet ontwikkelen 

Klissenhoekveld 0,81 12 niet ontwikkelen 

Niemandshoekveld 1,14 17 herbestemmen 

Groenstraat 1,8 27 niet ontwikkelen 

Bosweg noord 0,73 11 herbestemmen 

Strateneinde 0,44 7 herbestemmen 

Bosweg zuid 0,77 12 niet ontwikkelen 

Niemandshoek 0,84 13 herbestemmen 

Pallaardsveld 1,34 20 herbestemmen 

Molenbaan-Beeldekensstraat 0,96 14 niet ontwikkelen 

Maalderstraat 0,65 10 niet ontwikkelen 

Molenhei 1,68 25 niet ontwikkelen 

    

Theoretisch potentie  346  

 Reële potentie   66   
Bron: : gemeentebestuur, kadscan, luchtfoto’s, eigen berekeningen 

In het buitengebied (waartoe Vorselaar behoort) worden de niet uitgeruste woonge-
bieden aan 15 woningen/ha ontwikkeld (RSV, 1997). Slechts twee zones zullen 

waarschijnlijk tot ontwikkeling komen voor 2007, met een reële potentie van 66 ka-
vels. Op deze reële potentie moet nog een realisatiegraad toegepast worden (100 % 
voor sociale verkavelingen). Tot 2007 zullen er dan waarschijnlijk 66 woningen op 
de markt komen. 

Aanbod door projecten in woonuitbreidingsgebied 
Woonuitbreidingsgebieden kunnen uitsluitend ontwikkeld worden voor groepswo-
ningbouw. Onder groepswoningbouw lijkt te moeten worden verstaan: het tegelijker-
tijd en gemeenschappelijk oprichten van woningen. Typische voorbeelden van 
groepswoningbouw zijn sociale woonwijken. Projecten voor individueel op te richten 
woningen zijn in principe niet toegelaten, tenzij de gemeente over de ordening van 
het woonuitbreidingsgebied anders heeft beslist (via verkavelingsvergunning of 
BPA). Rekening houdend met deze bepalingen komen de volgende realisaties bin-
nen de woonuitbreidingsgebieden in aanmerking: 
– Vrijliggende kavels in goedgekeurde verkavelingen werden reeds meegenomen 

in het aanbod langs uitgeruste wegen voorzover ze de ontwikkeling van het ach-
terliggende gebied niet in het gedrang brengen. 

– Momenteel zijn er geen projecten lopende in woonuitbreidingsgebied. 

Aanbod van leegstaande woningen 
Ook de leegstaande panden zorgen voor een aanbod dat extra op de markt kan 
komen. De vermoedenslijst van de leegstand schommelt jaarlijks rond 15 woningen. 
Mits de nodige stimuleringsmaatregelen kan een groot deel van deze woningen op 
de markt worden gebracht. Gemiddeld zal dit aanbod dan ook ongeveer 15 woningen 
bevatten.  

1.7 Confrontatie behoefte versus aanbod 

De confrontatie geeft  weer of de voorraad aan woningen die zal vrijkomen tot 2007, 
voldoende is om de toekomstige woningbehoefte op te vangen. 
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Tabel 26: Confrontatie van de woningbehoefte en het te verwachten woning-
aanbod 

te verwachten aanbod tot 2007 Aantal 

  
aanbod langs uitgeruste wegen 287 
aanbod van niet uitgeruste woongebieden 66 
aanbod door ontwikkeling woonuitbreidingsgebied 0 
aanbod door renovatie van leegstaande panden 15 
totaal te verwachten aanbod 368 
  
resterende behoefte tot 2007 (Tabel 23) 193 
aanbodoverschot 175 

Bron: eigen berekeningen 

De confrontatie geeft aan dat er tot 2007 voldoende bouwmogelijkheden zullen vrij-
komen om de eigen behoefte op te vangen. Bijgevolg kan de gemeente haar groei 
opvangen binnen de woongebieden die voorzien zijn op het gewestplan en is het 
aansnijden van woonuitbreidingsgebied niet nodig. Wenst men dit wel te doen, dan is 
het aangewezen om slecht gelegen woongebieden planologisch te ruilen.  

2 Handel en bedrijvigheid 

De analyses die aan de basis liggen voor dit onderzoek, zijn terug te vinden in bijla-
ge. 

2.1 Economisch profiel 

Een economische analyse op basis van enkele statistische databanken (RSZ, NBB, 
…) en een vergelijkend onderzoek tussen bedrijfsenquêtes in verschillende Kempen-
se buitengebiedgemeenten wijst uit dat Vorselaar slechts een zwakke economische 
positie inneemt in de provincie. Het economisch profiel van de gemeente is een uit-
gesproken tertiair profiel. 

2.1.1 Beschrijving van de arbeidsmarkt 

In relatie tot het aantal inwoners heeft de gemeente Vorselaar 140 jobs per 1.000 
inwoners. Dit cijfer ligt beduidend onder het arrondissementeel gemiddelde van 330 
jobs per 1.000 inwoners. Vorselaar heeft slechts een beperkte invloed op haar om-
geving wat betreft tewerkstelling. 
De voorbije twee decennia is de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in Vorselaar 
eerder beperkt geweest (+ 15 %). De evolutietrend blijft ver onder deze van de hoge-
re referentieniveaus. De groei in de tertiaire en de quartaire (non-profit) sector gaat 
grotendeels verloren in het totaalcijfer door de achteruitgang van de industriële te-
werkstelling. Tijdens de afgelopen twintig jaar grijpt er een procentuele verschuiving 
plaats van de secundaire naar de tertiaire en de quartaire sector. Deze laatste twee 
sectoren vertegenwoordigen samen 76 % van het aantal arbeidsplaatsen in de ge-
meente. Dit toont aan dat Vorselaar duidelijk een tertiair karakter heeft. De quartaire 
sector heeft een dominante positie in vergelijking met de referentieniveaus (50 % van 
de tewerkstelling), hoofdzakelijk bepaald door de sterke aanwezigheid van het on-
derwijs in Vorselaar.  
Het aantal zelfstandigen is gedurende de beschouwde periode wel sterk toegenomen 
(+ 48 %). Opnieuw is deze groei voornamelijk terug te vinden in tertiaire sector. 
In Vorselaar bedraagt de verhouding tussen het aantal zelfstandigen en het aantal 
loon- en weddetrekkenden 48 %, wat merkelijk hoger ligt ten opzichte van de referen-
tieregio’s. Voor een perifere gemeente als Vorselaar is dit echter geen uitzonderlijk 
percentage. 
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Relatief gezien zijn er in de gemeente minder werklozen in vergelijking met het ar-
rondissement Turnhout, veroorzaakt door zowel een lagere mannelijke als vrouwelij-
ke werkloosheid. De werkgelegenheidsindex is merkelijk kleiner dan die van het 
arrondissement Turnhout. Een index van 30 % voor Vorselaar toont aan dat een 
aanzienlijk deel van de actieve bevolking elders op zoek moet gaan naar een job. 
Dit kan bevestigd worden door de pendelgegevens van 199120: 64 % uitgaande pen-
del ten opzichte van 44 % inkomende pendel. De enige tewerkstellingsbron van 
betekenis voor de omgeving is het onderwijs. De uitgaande pendel gaat voornamelijk 
naar enkele buurgemeenten en de stad Antwerpen. De inkomende pendel bestaat 
hoofdzakelijk uit inwoners van Lille, Grobbendonk en Herentals.  
De beperkte werkgelegenheidsindex en de pendelgegevens vormen een indicatie 
voor het gegeven dat de gemeente een eerder beperkte invloed heeft op de omge-
ving voor wat betreft tewerkstelling. Vorselaar kan dan ook niet beschouwd worden 
als een zelfstandige tewerkstellingspool. 

2.1.2 KMO’s en grote bedrijven 

Op basis van de Europees gehanteerde criteria inzake personeelsbestand, omzet en 
balanstotaal kunnen de middelgrote en grote ondernemingen opgespoord worden. 
Op basis van de gegevens die uit het NBB-databestand gefilterd kunnen worden, 
kunnen er in Vorselaar geen grote en middelgrote ondernemingen geselecteerd 
worden. 

2.1.3 Sterke sectoren m.b.t. tewerkstelling 

De specialisatiecoëfficiënt is qua tewerkstelling een indicatie voor de sterke aanwe-
zigheid van bepaalde sectoren in Vorselaar in vergelijking met het Vlaamse Gewest. 
Een coëfficiënt groter dan één wijst op specialisatie. 
Voor de hoofdsectoren blijkt dat binnen de bouwnijverheid en de quartaire sector in 
Vorselaar relatief meer mensen werken dan in Vlaanderen. Voor de overige sectoren 
is dit kengetal beduidend kleiner dan één. 
De sterkte van de quartaire sector wordt grotendeels bepaald door de onderwijssec-
tor, gevolgd door het openbare bestuur. De sociale sector vertoont net geen speciali-
satie ten opzichte van Vlaanderen. De secundaire en tertiaire sector kennen wel 
enkele subsectoren met een coëfficiënt groter dan één. Het gaat dan meer bepaald 
over de transportsector en de sector ‘bewerking van edelstenen en vervaardigen van 
                                                        
20 De meest recente gegevens inzake woon-werkverkeer dateren van de Algemene Volks- en Woningtelling 
van 1991. De gegevens van de Algemene Socio-economische enquête (2001) zijn nog niet beschikbaar. 

juwelen’. De voedingsnijverheid kenmerkt zich door net geen specialisatie in vergelij-
king met Vlaanderen. 

2.2 Behoefteprognose 

Vorselaar werd in het RSPA geselecteerd als een gemeente met een gewoon hoofd-
dorp type III. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om een nieuw lokaal bedrij-
venterrein aan te leggen ter opvang van herlokalisatiebehoeften van lokale bedrijven 
en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit bedrijventerrein moet in principe aansluiten 
bij de kern of bij een reeds bestaand bedrijventerrein én goed bereikbaar zijn via een 
gemeentelijke verzamelweg en het openbaar vervoer. 

Raming herlokalisatiebehoefte van bestaande bedrijven 
Tot de regularisatie-, uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften van bestaande bedrij-
ven behoren naast de ‘juridisch’ zonevreemde handel en bedrijven in de open ruimte 
eveneens de economische activiteiten met verwevingsproblemen in de woonzone (of 
de ‘ruimtelijk’ zonevreemde handel en bedrijvigheid) opgenomen. 
Een gedetailleerd beeld van deze behoefte kan enkel bekomen worden door geïndi-
vidualiseerd onderzoek per bedrijf, wat het onderwerp moet uitmaken van een secto-
raal RUP ‘zonevreemde handel en bedrijvigheid’.  
Vandaag zijn wel reeds een aantal indicatoren aanwezig voor deze herlokalisatiebe-
hoefte: een raming kan gebeuren door confrontatie van de bestaande zonevreemde 
bedrijven met de gewenste ruimtelijke structuur. Waar deze confrontatie leidt tot een 
negatieve beoordeling (onverenigbaarheid) is herlokalisatie het aangewezen ontwik-
kelingsperspectief. In eerste instantie betreft het bedrijven in zogenaamde kwetsbare 
gebieden, die in principe resulteren in een klassificatie 0 of 1( “herlokaliseren”) voor 
zonevreemde bedrijven (zie verder). Tabel 27 geeft een voorlopig overzicht van zon-
evreemde bedrijven. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen bedrijven in 
niet kwetsbaar gebied, bedrijven in kwetsbaar gebied en bedrijven die op dit moment 
kampen met verweefbaarheidsproblemen (in woongebied). Vooral het aantal van 
deze laatste categorie zou nog kunnen stijgen bij detailonderzoek. 
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Tabel 27: voorlopig overzicht zonevreemde bedrijven (buiten woonzone) 

Type activiteit Niet kwetsbaar kwetsbaar verweefbaarheidsproblemen 
Garage 2 1  
Transport en opslag  2 2 
Groothandel 1   
Productie e.a. 4 1  
Kleinhandel  1  
Aan landbouw gerela-
teerd 

1   

Horeca 2   
Bron:  gegevens gemeente 

Uit de tabel blijkt dat een 4 tal van de zonevreemde bedrijven per definitie niet in 
aanmerking komen voor herlokalisatie op een lokaal bedrijventerrein (2 horeca za-
ken, een tuincenter (kleinhandel) en een hondenpension (aan landbouw gerela-
teerd)). 
Bij de overige zonevreemde bedrijven kan een onderscheid gemaakt worden tussen : 
– 7 zonevreemde bedrijven in de open ruimte, waarvan 4 gelegen in kwetsbaar 

gebied. Van deze laatste is er een historisch gegroeid bedrijf, waarvoor herlokali-
satie naar een lokaal bedrijventerrein omwille van de aard van de activiteiten21 
ruimtelijk niet aangewezen is. (zie ook DEEL 2VIII3.3) 
– Binnen deze groep wordt daarom rekening gehouden met herlokalisatie van 

de 3 overige bedrijven in kwetsbaar gebied. 
– 2 transportbedrijven met verweefbaarheidsproblemen gelet op het feit dat de 

ontsluiting enkel mogelijk is via woonstraten. à 2 te herlocaliseren bedrijven 
– Een 8 tal bedrijven die grotendeels gelegen zijn op een lokaal bedrijventerrein (of 

woonzone) maar die deels zonevreemd zijn of zonevreemd worden na uitvoering 
uitbreidingsplannen. Hun regularisatie- en/of uitbreidingsbehoefte dient nader on-
derzocht. De realisatie ervan dient ter plaatse in afweging met de gewenste ruim-
telijke structuur. 
– Oplossing zoeken ter plaatse (1 bedrijf in Zegbroek en 7 bedrijven in Sas-

senhout) 
Deze ontwikkelingsperspectieven zijn slechts voorlopig. Bijkomend onderzoek is 
noodzakelijk en kan worden uitgevoerd in het kader van een RUP ‘zonevreemde 
handel en bedrijvigheid’. 

                                                        
21 De hoofdactiviteit is transport en opslag (van strooizout) met afnemers over heel België. 

2.3 Aanbod 

Er is geen beschikbaar aanbod binnen de juridische voorraad. 

2.4 Confrontatie behoefte – aanbod 

Er dient dus bijkomend ruimte gecreëerd voor de problematiek van bestaande bedrij-
ven (zonevreemdheid, verwevingsproblemen, uitbreidingsbehoefte). De totale be-
hoefte wordt voorlopig geraamd op: 
– herlokalisatie van 5 zonevreemde bedrijven in open ruimte: ca 1,25 ha (= 5 x 0,25 

ha) 
– oplossing zoeken voor zone-eigen bedrijven met problematiek zonevreemdheid 

ter plaatse 
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3 Ruimtebehoefte sport / recreatie / gemeen-
schapsvoorzieningen 

In de loop van 2002 werd, in het kader van de deelnota recreatie, een enquête ge-
houden bij de verenigingen uit Vorselaar. Deze enquête leverde 36 respondenten op. 
In deze enquête werd onder meer gepeild naar de houding van de verenigingen ten 
aanzien van de huidige locatie, de nood aan bijkomende ruimte (gebouwen of terrei-
nen) en hun standpunt ten aanzien van een eventuele herlokalisatie. Vermits niet 
elke vereniging heeft gereageerd, geeft het onderstaande ook geen totaalbeeld van 
de effectieve behoefte aan bijkomende recreatieve infrastructuur. 
De gesignaleerde behoefte van de verenigingen houdt er geen rekening mee of de 
ruimte die zij in gebruik hebben al dan niet juridisch zonevreemd is. Deze behoefte 
staat met andere woorden los van de zonevreemdheidsproblematiek. Deze specifie-
ke ruimtebehoefte vanuit de zonevreemdheidsproblematiek zal onderzocht moeten 
worden in een sectoraal RUP ‘zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur’. 
Een eerste beknopte analyse wordt hier toegevoegd. 

3.1 Sportinfrastructuur 

3.1.1 Behoefte aan sportvoorzieningen 

Indicatoren voor ruimtebehoefte inzake sportinfrastructuur zijn: 
– de verzuchtingen geuit vanuit het verenigingsleven. Hiervoor wordt de enquête 

gehanteerd, gevoerd in het kader van het sectoraal onderzoek recreatie (datum). 
– een eerste evaluatie van zonevreemde infrastructuur i.f.v. herlokalisatie. 

Behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur vanuit het verenigingsleven 
Tabel 28 geeft een overzicht van de 11 sportverenigingen die een bijkomende be-
hoefte aan sportinfrastructuur signaleren. 

Tabel 28: Behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur 

Vereniging Type Typering behoefte Functie bijkomende 
ruimte 

    
Supportersclub David 
Cools 

Motorcross Open lucht Motorcross parcours 

Den Tip Wielertoerisme Open lucht Permanent cyclo-
crossparcours 

Ons Genoegen Voetbal Open lucht Meer trainingsuren 
KVVOG Vorselaar Voetbal Open lucht en rand-

voorzieningen 
Meer trainingsuren/ 
kantine 

Vorselaarse badminton-
club 

Badminton Overdekt Meer trainingsuren 

Ponyclub Linderuiters Paardensport Overdekt Rijhal 
Linderuiters Paardensport Overdekt Rijhal 
Squashclub De Dreef Squash Overdekt Meer trainingsuren 
VOLAK Vorselaar Volleybal Overdekt Meer trainingsuren 
Dansclub Vorselaar Dansclub Overdekt en rand-

voorzieningen 
Danszaal / eigen 
cafetaria 

FS Hermans- Celis Voetbal Randvoorzieningen kleedkamers 
Bron: Enquête recreatie Vorselaar 

Zowel vanuit het wielertoerisme als vanuit de motorcross komt de vraag naar een 
crossparcours voor de respectieve sporten. 
Enkele voetbalploegen geven te kennen dat een bijkomend terrein erg aangewezen 
zou zijn. Gelet op de huidige bezetting van de bestaande terreinen is het immers niet 
evident om een efficiënte uurregeling uit te werken. Deze vraag komt zowel van 
ploegen die gebruik maken van het sportcentrum als van de terreinen van KVVOG, 
ter hoogte van de Riemenstraat. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van de nood 
aan bijkomende kleedkamers en een kantine. 
Naast deze vraag naar bijkomende sportinfrastructuur in open lucht, heerst er ook 
een behoefte aan bijkomende overdekte sportvoorzieningen. Zo wensen de Linderui-
ters een rijhal opdat de paardensport onder alle weersomstandigheden beoefend kan 
worden. De squashclub heeft een ledenstop moeten invoeren omdat het onmogelijk 
werd om al de leden te laten trainen en wedstrijden te laten spelen. Aan dit probleem 
zou tegemoet gekomen kunnen worden, indien er een derde squashbox zou bijko-
men. De volleybalclub en de badmintonclub kaarten het probleem van de overbezet-
ting van de gemeentelijke sporthal aan. Indien er meer ruimte zou zijn, zouden de 
sportclubs meer uren ter beschikking kunnen hebben. Tot slot geeft de dansclub aan 
dat ze over een zaal wensen te beschikken, afgestemd op hun behoeften, waarbij 
tevens de mogelijkheid bestaat om iets te verbruiken ten voordele van de club. 
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Samengevat is er behoefte aan volgende infrastructuur volgens de enquête: 
– overdekte ruiterhal (ca 0,8 ha) à specifieke locatie voor ruiters: te realiseren bij 

bestaande locatie mits afweging gewenste ruimtelijke structuur 
– bijkomende indoorinfrastructuur (sporthal) à uitbreiding sporthal (0,5 ha) ? 
– danszaal: specifieke locatie, ook realiseerbaar in woongebied of combineerbaar 

met sporthal, polyvalente ruimte 
– cross parcours (cyclo en moto): de opportuniteit hiervan dient afgewogen, even-

tueel op bovenlokaal (provinciaal) niveau. De gemeente voorziet hiervoor geen 
ruimte 

– overige behoeften: realisatie ter plaatse, af te wegen in sectoraal RUP sportinfra-
structuur 

Ruimtebehoefte op basis van zonevreemdheid 
Naast de behoefte geuit vanuit de verenigingen moet rekening gehouden met een 
behoefte die ontstaat van zonevreemde te herlokaliseren sportinfrastructuur. Voor de 
ruimtebehoeftebepaling worden volgende uitgangspunten (cf. gewenste ruimtelijke 
structuur en toetskader zonevreemdheid) gehanteerd: 
Sportvoorzieningen worden in principe maximaal gebundeld. Uitzonderingen zijn er 
voor (cf. afwegingskader zonevreemde infrastructuur: 
– sportterreinen, gekoppeld aan een wijk of gehucht, worden in principe ter plaatse 

ontwikkelingskansen met randvoorwaarden geboden, tenzij er sprake is van ruim-
telijke onverenigbaarheid (bijvoorbeeld kwetsbare gebieden) 

– sportactiviteiten gekoppeld aan een fysisch ruimtelijk gegeven, waardoor herloka-
lisatie moeilijk is (bijvoorbeeld visijver, kajak, …) voor zover geen sprake is een 
flagrante ruimtelijke onverenigbaarheid. 

Een eerste screening van zonevreemde sportinfrastructuur, getoetst aan de kwetsba-
re gebieden, met in achtname van hoger vermelde uitzonderingen, leidt tot een her-
lokalisatiebehoefte van 0 ha. 

3.1.2 Aanbod sportinfrastructuur 

Tabel 29: Overzicht van het aanbod 

recreatiegebied Bezetting Opp. 
(ha) 

Opp. vrij 
(ha) 

Gebied voor dagrecreatie   
Polderbeemden Waterplas (zandontginning) + weekendverblij-

ven 
14,5 <14,5* 

Rommelzwaan oost Weekendverblijven 4,8 0 
Rommelzwaan west Weekendverblijven + visvijvers, visvijver club 9,0 0 
Heiken Uitbreiding camping 5,4 0 
Sportcentrum De 
Dreef 

Sporthal, sportterreinen diverse sporten 12,6 0 

TOTAAL  46,3 14,5 
 * Het aanbod in deze zone is lager dan 14.5 ha die hier vermeld staan. Het grootste gedeelte van 

deze oppervlakte wordt ingenomen door een waterplas, waardoor weinig ruimte vrij is voor bijko-
mende infrastructuren. De vrije oppervlakte moet tevens bekeken worden ten opzichte van de ont-
wikkelingsperspectieven beschreven in het richtinggevend gedeelte 

Dit is een louter kwantitatieve benadering want cf. de gewenste ruimtelijke structuur 
zijn een aantal herbestemmingen voorzien: 

– herbestemming van enkele percelen recreatiegebied achter de school (aan-
sluitend op sportpark, aan de overzijde van de dreef) naar gemeenschaps-
voorzieningen 

– herbestemming van het containerpark + beperkte ruimte voor uitbreiding (re-
creatie à gemeenschapsvoorzieningen) 

− Tevens blijkt uit de tabel dat op basis van de huidige activiteiten een herdefi-
niëring, verfijning van de voorschriften in een aantal zones aangewezen is. Dit 
wordt verder uitgewerkt in de gewenste toeristisch – recreatieve structuur. 

 

 geeft een overzicht van het bestaande aanbod in de zones voor dagrecreatie. 
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Tabel 29: Overzicht van het aanbod 

recreatiegebied Bezetting Opp. 
(ha) 

Opp. vrij 
(ha) 

Gebied voor dagrecreatie   
Polderbeemden Waterplas (zandontginning) + weekendverblij-

ven 
14,5 <14,5* 

Rommelzwaan oost Weekendverblijven 4,8 0 
Rommelzwaan west Weekendverblijven + visvijvers, visvijver club 9,0 0 
Heiken Uitbreiding camping 5,4 0 
Sportcentrum De 
Dreef 

Sporthal, sportterreinen diverse sporten 12,6 0 

TOTAAL  46,3 14,5 
 * Het aanbod in deze zone is lager dan 14.5 ha die hier vermeld staan. Het grootste gedeelte van 

deze oppervlakte wordt ingenomen door een waterplas, waardoor weinig ruimte vrij is voor bijko-
mende infrastructuren. De vrije oppervlakte moet tevens bekeken worden ten opzichte van de ont-
wikkelingsperspectieven beschreven in het richtinggevend gedeelte 

Dit is een louter kwantitatieve benadering want cf. de gewenste ruimtelijke structuur 
zijn een aantal herbestemmingen voorzien: 

– herbestemming van enkele percelen recreatiegebied achter de school (aan-
sluitend op sportpark, aan de overzijde van de dreef) naar gemeenschaps-
voorzieningen 

– herbestemming van het containerpark + beperkte ruimte voor uitbreiding (re-
creatie à gemeenschapsvoorzieningen) 

− Tevens blijkt uit de tabel dat op basis van de huidige activiteiten een herdefi-
niëring, verfijning van de voorschriften in een aantal zones aangewezen is. Dit 
wordt verder uitgewerkt in de gewenste toeristisch – recreatieve structuur. 

 

3.1.3 Confrontatie behoefte – aanbod 

Kwantitatief is het beschikbare juridische aanbod voldoende. Lokale sportinfrastruc-
tuur dient verder te worden gebundeld in het bestaande sportcentrum, dat hiervoor 
voldoende ruimte biedt. Via herbestemming en planologische ruil, vertrekkende van 
de gewenste ruimtelijke structuur, volstaat het aanbod alleszins om aan de behoefte 
te voldoen. Waar en in welke mate dit dient te gebeuren, dient verder uitgewerkt in 
een RUP. 

3.2 Ruimtebehoefte gemeenschapsvoorzieningen 

3.2.1 Ruimtebehoefte voor jeugdwerking 

Slechts twee jeugdverenigingen reageerden op de enquête, met name de KSJ en 
Groepswerkers. Beide verenigingen maken voornamelijk gebruik van het jeugdcen-
trum, ter hoogte van de Cardijnlaan. Ze zijn zeer tevreden over deze locatie en staan 
negatief ten aanzien van een eventuele herlokalisatie. 

Er werd enkel de behoefte aan een repetitielokaal aangehaald. Deze behoefte is 
intussen al ingevuld daar het gemeentebestuur sinds kort over een dergelijk lokaal 
beschikt, gelegen aan het jeugdcentrum. Met dit lokaal wil de gemeente een ruimte 
creëren voor de actieve muziekbeoefening en voor andere expressievormen die 
geluidsoverlast teweeg kunnen brengen. 

3.2.2 Behoefte aan een polyvalente ruimte voor socio-culturele 
activiteiten 

Slechts een zevental respondenten kunnen gecategoriseerd worden als ‘socio-
culturele vereniging’. Hiervan zijn er vier die extra ruimte kunnen gebruiken. Zo wenst 
het V.V.V. van Vorselaar een bijkomende ruimte waar ze haar activiteiten kan laten 
doorgaan. Het Vorselaars Amateur Toneelgezelschap is helemaal niet tevreden over 
de huidige infrastructuur. Voor de repetities maken ze gebruik van het buurthuis. 
Vermits dit vaak niet beschikbaar is, zijn ze genoodzaakt om uit te wijken naar het 
verouderde meisjeschiroheem. Vorselaar beschikt slechts over één locatie, met na-
me Zaal Edma, met een podium waar de toneelvoorstellingen kunnen doorgaan. 
Deze zaal is verouderd en bovendien héél duur. Vandaar dat deze vereniging met 
aandrang vraagt voor de realisatie van een polyvalente, culturele zaal. 
De ruimtebehoefte in functie van polyvalente, culturele zaal, tevens beschikbaar voor 
de jeugdwerking, wordt geraamd op 0,5 ha  

Specifieke ruimte 
Oxfam Wereldwinkel signaleerde de extra ruimtebehoefte voor de uitbreiding van 
haar activiteiten (winkelbeheer, educatieve activiteiten, vergaderruimte, …). Op dat 
moment hadden ze al een andere locatie in het vizier, waarnaar ze intussen verhuisd 
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zijn. Er kan met andere woorden verondersteld worden dat deze behoefte intussen is 
ingevuld22. 
De heemkundige kring ‘Joris Mattheussen’ maakt momenteel gebruik van het buurt-
huis Oostakker. De heemkundige kring wenst een ruimte voor de opslag van hun 
voorwerpen. Daarnaast moet er ook de mogelijkheid bestaan om de voorwerpen 
tentoon te stellen. 

3.2.3 Ruimtebehoefte openbare nutsvoorzieningen 

De gemeente beschikt vandaag over een ruimte in het lokaal bedrijventerrein Vispluk 
als gemeentelijke werkplaatsen. De beschikbare ruimte is echter te beperkt en dient 
uitgebreid tot ca 2 ha. Vooral het tijdelijk stockeren van materialen vraagt extra ruim-
te. Verder dient ook rekening gehouden met ruimte voor een betere landschappelijke 
inkleding van de zone. 
Het gemeentelijk containerpark is zonevreemd en dient in de nabije toekomst te 
worden uitgebreid tot ca 0,5 ha. 
Er dient rekening gehouden met het creëren van bijkomende parkeergelegenheid in 
het centrum: ca 0,25 ha. 
Verder mag ervan uitgegaan worden dat het Cardinaal Van Roey instituut nog ruimte 
moet hebben voor uitbreiding en/of het voorzien van randvoorzieningen, bij voorkeur 
aansluitend op de bestaande locatie: raming 1 ha. 

3.2.4 Aanbod 

Het juridisch aanbod dat specifiek voorzien is voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut wordt weergegeven in Tabel 30 

                                                        
22 Gelet op de sterke stijging van de maandelijkse huurprijs, werd een gemeentelijke bijdrage gevraagd om op 
die manier rendabel te kunnen blijven. 

Tabel 30 overzicht juridisch aanbod gemeenschapsvoorzieningen 

Locatie  Gewestplan (ha) Beschikbaar (ha) Commentaar 

E34 + randzones 12,5 0 Specifieke voorziening 
Berkelhei 16,43 0 Specifieke voorziening 
kern Vorselaar  13,02 0 Scholen 
Schranshoeve 2,12 0  
gemeentehuis 0,93 0  
Aabrug 0,57 0 Specifieke voorziening 

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen 

De bestemde oppervlakte voor gemeenschapsvoorzieningen is groot in Vorselaar. 
Hierbij dient echter opgemerkt dat een groot deel ervan een heel specifieke functio-
nele invulling heeft, die geen ruimte biedt voor andere activiteiten (autosnelweg, 
rusthuis, scholen, ...) en dus ook niet als beschikbaar kan worden beschouwd. 
Het aanbod aan ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen beperkt zich niet exclusief 
tot “blauwe zone” volgens het gewestplan omdat diverse activiteiten ook verweven 
kunnen voorkomen in het woongebied (bijvoorbeeld de parochiezaal, Buurthuis 
Oostakker, zaal Edma …). Ook binnengebieden in het woongebied kunnen in aan-
merking komen voor gemeenschapsvoorzieningen zoals parking, bejaardentehuis, 
e.a. 

3.2.5 Behoefte versus aanbod 

Uit de behoefte – aanbod confrontatie blijkt dat de bestaande zones geen ruimte 
bieden voor het opvangen van nieuwe behoeften. 
Er dient dus bijkomend ruimte gecreëerd voor bestaande zonevreemde voorzienin-
gen enerzijds en het opvangen van nieuwe behoeften anderzijds.  
De totale benodigde oppervlakte hiervoor wordt geraamd op: …3,75 ha. 
Deze behoefte dient deels ingevuld te worden op een bestaande locatie (evt. met 
uitbreiding) en deels door het creëren van ruimte op een nieuwe locatie, conform de 
gewenste ruimtelijke structuur. 
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V TRENDS, KNELPUNTEN, KWALITEITEN EN 
KANSEN 

1 Trends 

1.1 Bebouwde ruimte 

– Het aantal inwoners in Vorselaar kent een snelle groei (24 % op vijfentwintig jaar 
tegenover 7 % in Vlaanderen) zowel door natuurlijke groei als door migratoire 
groei. De laatste 25 jaar is de bevolkingstoename in Vorselaar voor 60 % bepaald 
door natuurlijke groei. In de jaren negentig stijgt de immigratie echter tot 59 % 
van de totale bevolkingsgroei. De laatste jaren is de endogene groei echter niet 
meer in staat het negatief migratiesaldo te compenseren en kan een bevolkings-
afname worden vastgesteld. 

– Het herkomstonderzoek geeft aan dat de meeste uitgaande bewegingen binnen 
het arrondissement Turnhout blijven. De inwijking daarentegen is voornamelijk 
afkomstig van het arrondissement Antwerpen. De instroom bestaat hoofdzakelijk 
uit jonge gezinnen met kinderen, terwijl de ouderen (75-plussers) wegtrekken. 

– Uit de bijwerking van de kadasterkaarten (aanvulling nieuwbouw tussen 1998 - 
2001) blijkt dat 75 % van de nieuwbouw is gerealiseerd binnen goedgekeurde 
verkavelingen. Ongeveer 25 % werd gerealiseerd langs uitgeruste wegen buiten 
verkavelingen. Ongeveer 30 % van de nieuwe woningen binnen een verkaveling 
werd gerealiseerd in een verkaveling waarvoor een nieuwe weg werd aangelegd 
(hoofdzakelijk woonuitbreidingsgebied). Er kan worden aangenomen dat bouw-
percelen langs niet verkavelde uitgeruste wegen maar met mondjesmaat vrijko-
men. Het overgrote deel van de nieuwbouw werd gerealiseerd langs bestaande 
wegen (ongeveer 80 %). 

– Als bouwpercelen vrijkomen worden ze voornamelijk ingevuld met vrijstaande 
bebouwing. Herverkaveling naar percelen voor halfopen of gesloten bebouwing is 
schaars.  

– Het kleiner worden van de gezinnen, de toename van de oudere bevolking en de 
afname van het aandeel jongeren zal repercussies hebben op het woningaanbod. 
De trend van het louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen gaat voorbij 
aan deze realiteit. De noodzaak om kleinere, aangepaste woningen te voorzien, 
is een feit. 

– Het enger worden van de huurmarkt, de stijging van de verkoopprijzen voor wo-
ningen en de sterke aanwezigheid van de middenlage inkomens (10.000 – 
20.000 EUR) in Vorselaar, zorgt voor een grotere vraag naar betaalbare sociale 
huisvesting. Er is dus ook een stijgende vraag naar woningtypes met een andere 
beheersvorm (sociaal huur en koop). 

– In de sector van de weekendverblijven is het hoogtepunt voorbij. Dit verlicht in de 
toekomst de druk aan de vraagzijde bij het voorzien van nieuwe zones voor ver-
blijfsrecreatie. De problematiek van de bestaande zonevreemde weekendverblij-
ven en de permanente bewoning is echter groot. Deze problematiek zal allicht ex-
tra sociale huisvestingsmodaliteiten eisen. 

– Bij de opmaak van het gewestplan werden op het grondgebied van de gemeente 
Vorselaar 2 kleine ambachtelijke zones ingekleurd. 

– Het profiel van de in Vorselaar voorkomende bedrijvigheid is voornamelijk klein-
schalig/laagdynamisch en kan dus volgens de RSV-terminologie overwegend als 
‘lokaal’ worden bestempeld.  

– Vorselaar kenmerkt zich door een hoge quartaire tewerkstelling, met een hoge 
specialisatie in de onderwijssector. Verder scoren ook de diamantsector, het al-
gemeen bestuur en de transportsector beter in vergelijking met het Vlaamse Ge-
west.  

– Twee afdelingen van het Kardinaal Van Roey-Instituut creëren meer dan 100 
arbeidsplaatsen en staan in voor 22 % van de totale werkgelegenheid in Vorse-
laar.  

– Waar vroeger in het traditionele dorpsleven vooral de socio-culturele ontmoe-
tingsverenigingen sterk actief waren, hebben de laatste decennia de sportvereni-
gingen een sterke groei gekend. Deze verenigingen stellen heel wat meer eisen 
inzake ruimtebehoefte en inzake uitrusting van de gebruikte locaties. Het gaat 
hierbij bovendien om aanzienlijke investeringen, die niet altijd gedragen kunnen 
worden door de betrokken verenigingen. De lokale overheden zien het dan ook 
als hun taak aan die vraag tegemoet te komen en medegebruik van sportinfra-
structuur te organiseren. Ook infrastructuren, waar verenigingen enkele malen 
per jaar grotere activiteiten willen organiseren, en polyvalente ruimten zijn vaak 
eigendom van deze instanties. 

1.2 Open ruimte  

– Landschap krijgt een steeds groeiende belangstelling. Heel wat monumenten en 
landschappen zijn ondertussen wettelijk beschermd. Recreanten en toeristen 
richten hun aandacht op gebouwen met cultuurhistorische waarde en hebben oog 
voor het landschap waarin ze vertoeven. 
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– In de loop der jaren is steeds meer permanent grasland omgezet naar tijdelijk 
grasland. Dit is waarschijnlijk een antwoord op recente evoluties in de landbouw, 
zoals het groeiend belang van de maïsteelt en de strengere bemestingsnormen. 
Zo worden bij de teeltcombinatie raaigras-maïs op akkers die buiten de ‘gebieden 
met verscherpte bemestingsnormen’ gelegen zijn, hogere bemestingsnormen ge-
hanteerd. Sinds 1997 is deze trend enigszins omgebogen in die zin dat er zich 
vanaf dat jaar eveneens een lichte toename van het blijvend grasland voordoet. 

– Een dalend aantal landbouwbedrijven bewerkt een toenemend areaal: schaalver-
groting is de globale trend. Een landbouwbedrijf uit Vorselaar beschikt anno 2000 
gemiddeld over 25 ha cultuurgrond. ‘Landbouw en veefokkerij’ in hoofdberoep’ 
vormt logischerwijze het zwaartepunt (70% van de bedrijven). De totale tewerk-
stelling blijft min of meer constant. Er kan wel vastgesteld worden dat de profes-
sionele landbouw steeds meer een beroep doet op tijdelijke werkkrachten en 
steeds meer professionelen een nevenactiviteit uitoefenen. 

– Meer en meer permanent grasland wordt gescheurd en opgenomen in de voeder-
teeltcyclus raaigras-maïs. Bijna de helft van het cultuurareaal wordt bebouwd met 
maïs, gedeeltelijk gecombineerd met tijdelijk grasland. Het overgrote deel van de 
cultuurgrond staat in het teken van de veeteelt. Het areaal dat ingezet wordt voor 
het telen van producten die bedoeld zijn voor de menselijke consumptie is uiterst 
klein: het wordt grotendeels ingenomen door één fruitkweker met een appel- en 
perenboomgaard. De teelten onder glas komen niet voor in Vorselaar. 

– De trend tot intensivering die zich binnen de veeteeltsector in Vlaanderen heeft 
voorgedaan, is minder opvallend aanwezig in Vorselaar dan in de meeste andere 
Kempense gemeenten. Dit hangt samen met het feit dat de groei van de veeteelt 
zich vooral heeft voorgedaan binnen de rundveesector, die per definitie grondge-
bonden is. De rundveesector is vooral georiënteerd op melkvee en in iets minde-
re mate op opfokvee. Dit neemt niet weg dat met 5,16 GVE/ha de veebezetting in 
Vorselaar zich op de grens van de draagkracht bevindt. Binnen de grondloze ver-
edelingssector is de varkenssector het grootst. Er is met andere woorden nog 
steeds een grote grondbehoefte (mestproblematiek, groenvoederwinning). Deze 
ruimtelijke behoefte veroorzaakt mogelijke conflicten met andere sectoren in de 
open ruimte, zoals natuur en landschap. Anderzijds schept de structureel sterke 
positie van de grondgebonden veeteelt kansen voor duurzame landbouw. 

– Het kapitaalsintensieve karakter van de moderne landbouw heeft geleid tot 
schaalvergroting en ver doorgedreven specialisatie. Hierdoor wordt enerzijds de 
overlevingskans van de bedrijven, maar anderzijds ook hun kwetsbaarheid ver-
hoogd. Op korte en middellange termijn lijkt de landbouw binnen de gemeente 
Vorselaar goede vooruitzichten te hebben. Zowel het areaal dat ter beschikking 
staat blijft, als de nodige ondernemingszin (groot aantal jonge bedrijfsleiders) lijkt 
aanwezig te zijn. 

– De laatste tiental jaren is naast het traditionele recreatieve circuit een toenemen-
de belangstelling op te merken voor het platteland en de natuur. Waar vroeger 
wandelen en fietsen niet als een volwaardige tijdsbesteding werd aanzien, heeft 
een groeiende dagelijkse mobiliteit geleid tot een belangstelling voor rustigere 
ontspanningsactiviteiten in een rustige, natuurlijke omgeving. Het enorme succes 
van wandelpaden, fietsroutes, trekkershuttoerisme, bouwkundig erfgoed, horeca 
in de open ruimte, verblijven op de boerderij,…wijst in die richting. Ook de vraag 
naar sportieve, individuele tijdsbesteding als watersport, ruitersport, mountainbike 
en dergelijke groeit.  

– De toegenomen “vrije tijd” en de toegenomen automobiliteit heeft geleid tot een 
toename van het ééndagstoerisme en korte verblijven ten koste van langere va-
kanties. Deze trends is algemeen voor Vlaanderen en valt onder andere op te 
merken aan het succes van recreatiedomeinen, bungalowparken en dergelijke. 
Een rechtstreeks gevolg van deze trend is de toegenomen mobiliteitsdruk buiten 
de het professionele verkeer. 
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2 Knelpunten 
Kaart I 13: knelpunten 

2.1 Bebouwde ruimte 

– De bevolkingsgroei tussen 1991-2002 was het sterkst in de landelijke zone ten 
noorden van de kern van Vorselaar (Moleneinde - Klissenhoek). Het is noodzake-
lijk dat deze trend wordt omgebogen om op die manier de kern te kunnen ver-
sterken.  

– Vorselaar heeft voldoende kavels en binnengebieden om de natuurlijke groei op 
te vangen. Vele kavels langs uitgeruste wegen komen echter niet tijdig op de 
markt. Op die manier wordt een kunstmatige schaarste gecreëerd die mede oor-
zaak is van de stijgende bouwgrondprijzen. 

– De vrijstaande ééngezinswoning blijkt nog steeds de standaard woonvorm te zijn. 
Zuinige bouwtypes zoals de halfopen maar vooral de gesloten bebouwing worden 
maar weinig toegepast. Momenteel ontbreken ook de stedenbouwkundige voor-
schriften (BPA‘s) om een woningdichtheid van 15 woningen per ha af te dwingen.  

– De sociale bouwmaatschappij De Zonnige Kempen heeft een behoorlijk aanbod 
sociale woningen kunnen realiseren. Slechts een aantal bijkomende realisaties 
zijn nodig om de behoefte tot 2007 in te vullen. Gelet op de te verwachten realisa-
ties zal deze behoefte effectief ingevuld worden. De behoefte aan koopwoningen 
is echter het grootst. De momenteel te verwachten projecten zullen de behoefte 
nog steeds niet invullen. Het lijkt dan ook aangewezen dat er extra inspanningen 
worden gedaan inzake sociale koopwoningen.  

– De lintbebouwing in Vorselaar verbruikt zeer veel ruimte. Het ruimtebeslag dat 
men visueel ervaart is groot aangezien de percelen lineair geschakeld zijn. Deze 
nederzettingsvorm heeft ook een financiële impact: de kosten voor de aanleg van 
riolering en andere nutsvoorzieningen zijn er zeer groot ten aanzien van de kern-
bebouwing (in de kern ligt het aantal aansluitingen voor dezelfde afstand met 
meer dan twee maal hoger dan in vergelijking met een woonlint). Ook de ver-
spreide bebouwing verbruikt zeer veel ruimte. Bijkomende woningen in de open 
ruimte moeten worden afgeremd. 

– Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat de 2 KMO-zones in de gemeente op één per-
ceel na volledig volzet zijn. Verder valt op dat de bezetting niet altijd even ratio-
neel is gebeurd waardoor deze bedrijvenzones een mix vormen van bedrijfjes, 

woningen en andere (commerciële) functies. Zij voldoen m.a.w. niet volledig aan 
het profiel van een zuivere KMO-zone. 

– Bereikbaarheid van de bedrijvenzones Vispluk/Sassenhout is niet optimaal 
– Uit de gehouden bedrijfsenquête blijkt dat een heleboel bedrijven kampen met 

ruimtelijke problemen, hetzij met zonevreemdheidsproblemen, hetzij met uitbrei-
dingsproblemen. Het RSPA voorziet echter de mogelijkheid om in Vorselaar een 
lokaal bedrijventerrein te voorzien ter opvang van de herlokalisatiebehoeften van 
lokale bedrijven. De ruimtebehoefte in functie van herlokalisatie dient evenwel 
grondig te worden onderzocht in een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan. 

– Het vergunde, historisch gegroeide bedrijf Willems is eveneens zonevreemd. 
Aangaande deze problematiek voorziet het RSV de mogelijkheid om in een bui-
tengebiedgemeente ruimte te voorzien, eventueel ter plaatse van de bestaande 
bedrijvigheid. Het GRS kan hier echter enkel adviserend optreden. Het bedrijf kan 
eventueel meegenomen worden in een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan. 

– De grote meerderheid van de verenigingen (76 %) geeft aan zeer tevreden te zijn 
over de huidige infrastructuur. De minder positieve kanten van de locaties zijn erg 
uiteenlopend: van een onaangepaste infrastructuur tot bezettingsproblemen. Dit 
laatste komt onder meer tot uiting in het feit dat 40 % van de verenigingen de 
nood aan bijkomende binnenruimte uitdrukt. Vanuit bepaalde sportclubs wordt de 
behoefte van de uitbreiding van de bestaande infrastructuur gesignaleerd om op 
die manier te bezettingsproblemen te kunnen opvangen. Ook bij de socio-
culturele verenigingen leeft een vraag naar een bijkomende polyvalente ontmoe-
tingsruimte (eventueel een cultureel centrum) die tegen betaalbare prijzen ter be-
schikking kan worden gesteld. 

2.2 Open ruimte 

– In een natuurlijke toestand bestaat er een intense wisselwerking tussen een wa-
terloop en haar vallei, hetgeen aanleiding geeft tot de vorming van typische val-
leibodems, valleivegetaties en valleilandschappen. Vooral na de Tweede Wereld-
oorlog zijn systematisch meer valleigronden in intensiever agrarisch gebruik ge-
nomen, hetgeen meestal gepaard ging met verlaging van de grondwatertafel door 
kanalisatie en ontwatering. Op die manier zijn veel typische valleilandschappen 
verloren gegaan. Vooral de laatste decennia is de grondbehoefte vanuit de land-
bouwsector zeer groot, onder meer vanwege de mestproblematiek en de ver-
scherpte normering hieromtrent. Hierdoor is ook de intensiveringsdruk op de 
valleigronden nog gestegen. Resterende beemdrelicten binnen het agrarisch ge-
bied dreigen in een autonome evolutie daarom geleidelijk te verdwijnen (vallei 
van de Bosbeek noord, vallei van de Pulderbeek…). 
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– De verdroging is een knelpunt in de gemeente. Met een aantal natte winters in 
het recente verleden, soms met wateroverlast, lijkt het probleem van verdroging 
een paradoxaal gegeven. Desalniettemin blijkt dit probleem uit verschillende cij-
fers en waarnemingen op het terrein. Het kan beschouwd worden als een lange 
termijn effect van ingrepen van de jongste decennia, zoals de snellere ontwate-
ring door kanalisatie en de systematische toename van verharde oppervlakken. 
De belangrijkste gevolgen zijn een daling van de grondwatertafel, een snellere 
afvoer van het regenwater, een sterke achteruitgang van de structuurkwaliteit en 
van het zelfreinigend vermogen van de waterloop. Het uit zich ook in het stelsel-
matig achteruitgaan van natte biotopen en tot een intensivering van het bodem-
gebruik doordat een aantal fysische beperkingen wegvalt. 

– De verbindingsmogelijkheden tussen de verschillende gebieden met belangrijke 
natuurwaarden zijn van belang voor de instandhouding van deze natuurwaarde. 
Immers, migratie van fauna en flora wordt voornamelijk bepaald door de struc-
tuurkenmerken van de tussenliggende gebieden. Door de intensivering van het 
bodemgebruik degradeert echter de milieukwaliteit van cultuurlandschappen die 
vaak deze verbindingsfunctie vervullen. Omdat kleine landschapselementen een 
hinderpaal vormen in moderne agrarische bedrijfsvoering neemt hun dichtheid 
stelselmatig af. Natuurwaarden raken ook op andere manieren steeds meer geï-
soleerd. Nieuwe infrastructuren, zowel lijnvormig als vlakvormig, versnipperen de 
open ruimte en bemoeilijken migratie: kernen met aaneengesloten bebouwing, 
recreatieve infrastructuur in waardevolle gebieden, grotere wegen en lintbebou-
wing.  

– Op verschillende plaatsen in de open ruimte, ook in waardevolle delen van de 
natuurlijke structuur, komt recreatieve infrastructuur voor, vooral weekendverblij-
ven. Ze leggen een hypotheek op de waarde en de natuurontwikkeling van deze 
gebieden. De belangrijkste negatieve gevolgen zijn biotoopverlies, versnippering, 
verstoring, introductie van streekvreemde vegetatie, verontreiniging door afvalwa-
ters. In geval ook visvijvers gegraven zijn (vallei van de Pulderbeek), zorgen ze 
ook voor een ontregeling van de waterhuishouding. 

– Een landbouw die grotendeels ten dienste staat van het vee en de veevoeding 
heeft schaal- en specialisatievoordelen, maar houdt ook economische en fytosa-
nitaire risico’s in. 

– Vaak beschikken verenigingen voor hun activiteiten over een eigen infrastructuur, 
voornamelijk openluchtinfrastructuur met beperkte bebouwing: sportvelden met 
bijhorende kantines en kleedruimtes, lokalen van jeugdbewegingen en dergelijke. 
Voorzieningen die buiten het geëigende bestemmingsgebied gelegen zijn, vor-
men een probleem inzake rechtszekerheid en soms ook inzake ruimtelijke onver-
enigbaarheid. Deze problematiek is in Vorselaar relatief beperkt vergeleken met 

veel andere gemeenten. Het betreft een vijftal zonevreemde sportterreintjes met 
(beperkte) infrastructuur. 

– Daarnaast is er de individuele zonevreemde infrastructuur van weekendverblijven 
en particuliere visvijvers. Deze problematiek is in Vorselaar zeker niet verwaar-
loosbaar maar naar Kempense maatstaven toch eerder beperkt. De ligging van 
de belangrijkste concentraties zijn: de valleigebieden van Aa en Pulderbeek en 
de bossen van Lovenhoek-Zegbroek. Hierbij dient opgemerkt dat lang niet alle 
zone-eigen weekendverblijven/visvijvers vergund zijn en/of volgens de geldende 
voorschriften gebouwd zijn. Voor een aantal van deze laatste zou de recente de-
creetswijziging een oplossing kunnen bieden. 

– De meeste horecazaken van Vorselaar zijn in de bebouwde zones (woongebied 
volgens het gewestplan) gelegen. De problematiek van de zonevreemde hore-
ca/manege beperkt zich slechts tot één of enkele individuele probleemsituaties. 

– De jongste jaren is de recreant steeds meer een actieve gebruiker van de open 
ruimte geworden. In zijn zoektocht naar rust, natuur en veilige speelruimte wordt 
hij ook vragende partij bij ingrepen in landschap en open ruimte, bijvoorbeeld bij 
de aanleg van fietsroutes, wandelroutes, visinfrastructuur, speelbossen en derge-
lijke. In kwetsbare gebieden kan dit echter een schadelijke verhoging van de re-
creatiedruk tot gevolg hebben. Een verantwoorde afweging tussen de bescher-
ming van landschaps- en natuurwaarden enerzijds en het inspelen op de maat-
schappelijke vraag anderzijds vormt hierbij de uitdaging. Ook weekendverblijven 
kunnen in bepaalde gebieden een verhoging van de druk op natuur- en land-
schapswaarden betekenen. Hun aanwezigheid kan belangrijke gevolgen hebben 
voor een kwetsbare omgeving: verstoring, versnippering. 

– Er is recreatiedruk in kwetsbare gebieden. Vanuit dit oogpunt kan in een aantal 
gevallen zone-eigen infrastructuur als problematisch beschouwd worden (“plano-
logisch zonevreemd”). Dergelijke situaties doen zich voor als bij de opmaak van 
de gewestplannen recreatiegebieden ingekleurd werden in ruimtelijk kwetsbare 
gebieden zodat de facto ruimtelijke onverenigbaarheid ontstaan is zonder dat 
sprake is van juridische zonevreemdheid. Mountainbike (wildcrossen) vormt in 
een aantal kwetsbare gebieden (zoals vallei van de Hulsloop) een bedreiging. 

– De autosnelweg E34 loopt in het uiterste noorden van de gemeente. Deze auto-
snelweg heeft slechts een beperkte impact op het omliggende landschap, maar 
vormt toch een barrière die nauwelijks te overbruggen is. 

– De hoogspanningskabel die door de gemeente loopt, doorsnijdt bepaalde land-
schappelijke gave gedeelten van de gemeente. 

– In het noorden van de gemeente is het jeugdverblijfcentrum Domein Cardon de 
Lichtbuer in de open ruimte gelegen. Dit jeugdverblijfcentrum ligt in de vallei van 
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de Pulderbeek en heeft geen voorzieningen. Het jeugdverblijfscentrum is zone-
vreemd gelegen en ligt ook deels op grondgebied van de gemeente Malle. 

2.3 Mobiliteit 

– de verkeersfunctie is nog te dominant aanwezig in het dorpscentrum, ten koste 
van de verblijfsfunctie. 

– Op de as Lepelstraat-Markt-Riemenstraat-Dennenlaan stellen zich problemen 
voor de veiligheid en verkeersleefbaarheid. De schoolingang in de Lepelstraat is 
een probleem. 

– In de Goorbergenlaan en de Molenbaan stellen zich problemen voor de veiligheid 
van de zwakke weggebruikers. In de Goorbergenlaan vraagt de schooluitgang 
bijzondere aandacht. 

– In het gedeelte Nieuwstraat tussen Tuinweg en Schransstraat zijn er problemen 
met hoge snelheden en onveiligheid. 

– Verschillende straten zijn overgedimensioneerd met een te brede asfaltweg in 
verhouding tot de functie die de weg vervult. Dit nodigt uit tot hogere snelheden 
(bijv. Molenstraat). 

– Het Kardinaal Van Roey Instituut legt een parkeerdruk op de omliggende straten. 
De aanleg van een gebundeld parkeerterrein kan dit verhelpen. 

– De ontsluiting van de lokale bedrijventerreinen is niet optimaal. 

3 Kwaliteiten en kansen 
Kaart I 14: kwaliteiten en kansen 

3.1 Bebouwde ruimte 

– Zowel de aanwezigheid van een groot aantal onbebouwde percelen, als de aan-
wezigheid van niet ontsloten binnengebieden, biedt Vorselaar de mogelijkheid om 
aan kernverdichting te doen en de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren. 

– Het gemeentebestuur van Vorselaar kan de ontwikkeling van binnengebieden 
voor sociale huisvesting promoten om op die manier aan de behoefte te voldoen. 
Bij deze projecten kan een beleid van sociale vermenging gevoerd worden opdat 
deze buurten geen sociale getto’s zouden worden.  

– Het ontdichten van linten maakt het mogelijk om doorzichten te creëren naar het 
omliggende landschap.  

– Door ontwikkelingsperspectieven toe te kennen aan zonevreemde woningen en 
door deze perspectieven gebiedsgericht aan te passen in functie van de kwets-
baarheid van het gebied waarin ze zich bevinden, kan men zowel tot rechtsze-
kerheid voor eigenaars komen als tot een behoorlijke kwaliteit van de open ruim-
te.  

– Vorselaar beschikt over een ruim en goed uitgerust sportcentrum, dat bovendien 
zeer centraal gelegen is 

– Gelet op het natuurlijke karakter van Vorselaar, heeft de gemeente heel wat kan-
sen op het vlak van recreatie en toerisme. Op die manier kunnen een aantal terti-
aire functies gecreëerd worden, die verweefbaar zijn met het wonen in de ge-
meente. 

3.2 Open ruimte 

– Ondanks een globale achteruitgang van de rivier- valleirelatie, zijn in Vorselaar 
nog een aantal valleien aanwezig met een hoge graad aan ecologische natuur-
lijkheid. Het betreft in de eerste plaats de vallei van de Pulderbeek en ook delen 
van de vallei van de Aa. De Pulderbeek is een meanderende waterloop met een 
zeer goede structuurkwaliteit naast een goede waterkwaliteit. Vooral de goede 
structuurkenmerken zijn een zeldzaamheid. Dit uit zich tevens in de bijzondere 
biotooptypes die in de vallei voorkomen. De vallei van de Aa kent zeer regelmatig 
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winteroverstromingen, waardoor ook sprake is van een nog intense rivier- vallei-
relatie. Vooral het samenvloeiingsgebied van Nete en Aa vertoont nog zeer dui-
delijke valleikenmerken. Ook delen van andere waterlopen in Vorselaar worden 
lokaal gekenmerkt door beemd- en broekbosrelicten. Dit is onder meer het geval 
voor het noorden van de vallei van de Bosbeek. Het waterlopennetwerk van Vor-
selaar kan in zijn geheel als waardevol (met potentieel) beschouwd worden. 

– Valleien dragen mee de natuurlijke structuur. Enkele ervan zijn in de gemeente 
Vorselaar structuurbepalend op bovengemeentelijk niveau. Valleien zijn “van na-
ture” interessant inzake natuurontwikkeling omdat de fysische beperkingen een 
intensief bodemgebruik minder voor de hand liggend maken. Ze lenen zich goed 
als kapstok om maatregelen op te enten voor de uitbouw van de ecologische in-
frastructuur. 

– Het kasteel en het kasteelpark van Vorselaar zijn zowel op landschappelijk, cul-
tuurhistorisch vlak als op vlak van natuurwaarden interessant. De ligging vlakbij 
het centrum, met de befaamde lindedreef tot bij de kerk, versterkt het bijzondere 
karakter. De nabijheid van natuur- en landschapswaarden bij centra zorgt niet al-
leen voor “natuur in een versteende omgeving” maar schept ook mogelijkheden 
voor het creëren van een ruim draagvlak. 

– In de gemeente komen naast het kasteel nog ander landschappelijke baken voor. 
Deze verwijzen naar de cultuurhistorische geschiedenis en/of het bouwkundige 
erfgoed in de gemeente. 

– Het opvallendste reliëfelement in de gemeente zijn de uitlopers van de Kempi-
sche heuvelrug in het zuiden van de gemeente. Deze beboste heuvelrug is een 
landschappelijke kwaliteit in de gemeente. 

– In de beboste gemeente komen nog heel wat gave landschappelijke entiteiten 
voor. Deze hangen vooral samen met de valleigebieden en de beboste gebieden. 

– Waar de bebouwing onderbroken wordt, kan een openruimtecorridor worden 
aangeduid. Deze corridor biedt een doorzicht naar de achterliggende open ruim-
te. 

– De landbouw is nog steeds één van de belangrijkste bodemgebruikers in Vorse-
laar, waarbij de grondgebonden veeteelt het grootste aandeel heeft. Dit geeft ga-
ranties voor het vrijwaren van de open ruimte. In de mate dat de landbouw lokaal 
kan betrokken worden in het duurzaam natuur- en landschapsbeheer, betekent 
dit een extra meerwaarde voor de open ruimte. 

– De beboste oppervlakte bedraagt 28 %. Die biedt een goede basis voor het na-
tuurbehoud en maakt grote bebossingsprojecten overbodig. 

– In Vorselaar komen sporadisch nog relicten voor van het traditionele Kempense 
landschap. Op enkele plaatsen vindt men nog heidevelden, voedselarme vennen 
en moerassige vegetatie terug. 

– Het harmonieus integreren van recreatief medegebruik in de natuurlijke structuur 
kan leiden tot een beter bewustzijn van de waarde van deze structuur. Er dient 
evenwel op toegezien te worden dat de draagkracht van het gebied niet over-
schreden wordt door overrecreatie. 

– Uit de knelpunten blijkt dat een aantal verenigingen zich door de zonevreemd-
heidsproblematiek in een onzekere situatie bevinden wat betreft hun activiteiten. 
Het bloeiende verenigingsleven van Vorselaar is echter van groot belang en ver-
dient de nodige aandacht. Het bieden van rechtszekerheid en ruimte voor de ac-
tiviteiten kan een ondersteuning van het verenigingsleven betekenen. Het GRS 
geldt onder meer als ruimtelijke toekomstvisie op deze problematiek.  

– Waar recreatiedruk enerzijds een bedreiging kan vormen, biedt anderzijds de 
interesse van de recreant voor de open ruimte ook kansen voor natuurgerichte 
recreatie waardoor het draagvlak voor natuur en natuurontwikkeling kan versterkt 
worden en voor het opbouwen van een begripvol contact met de landbouwsector. 
Een evenwichtige uitbouw met respect voor de belangen van deze sectoren 
dringt zich op.  

– Vele open plekken en bossen zijn in gebruik door al of niet georganiseerde jeugd 
en kinderen als speel- en ontmoetingsruimte. Het statuut van deze speelruimte is 
echter vaak niet duidelijk. Het aanduiden en vastleggen van speelruimten en 
speelbossen kan aan deze vraag tegemoet komen en eventuele wildgroei kanali-
seren. 

3.3 Mobiliteit 

– Typisch voor Vorselaar zijn de vele doorsteekjes en verkorte verbindingen voor 
fietsers en voetgangers. De aanwezigheid van deze infrastructuren creëert een 
belangrijke potentie voor het bereikbaar maken van het dorpscentrum voor de 
zachte weggebruiker. 

– De potentie bestaat om bestaande parkings rond het dorpscentrum (bijv. aan het 
sportcentrum) verder uit te bouwen (in functie van een reorganisatie van de par-
kings in en rond het centrum), en via de doorsteekjes en verkorte verbindingen te 
linken aan het dorpscentrum. Op die manier kan de verblijfsfunctie binnen het 
dorpscentrum opgewaardeerd worden. 

– De kerkstraat  Kerkstraat is de ruggegraat van het echte dorpscentrum. Langs 
deze Kerkstraat krijgen we een ‘ schakeling van pleintjes’. Het pleintje aan den 
‘tip’ en ook het kerkplein en marktplein bezitten potentiële kwaliteit. Deze kwalitei-
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ten kunnen versterkt worden met een oordeelkundige aanleg van het openbaar 
domein, waarbij de verblijfsfunctie het uitgangspunt moet zijn. 

– Vorselaar wordt omsloten door een raster van wegen van regionaal en (in-
ter)nationaal niveau, zodat de gemeente in principe kan gevrijwaard blijven van 
belangrijke doorgaande verkeersstromen. 


