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I INLEIDING 

Het richtinggevende gedeelte geeft het toekomstbeeld voor de gemeente weer via de 
gewenste ruimtelijke structuur. Deze gewenste ruimtelijke structuur gaat uit van de 
beleidsopties van bovengemeentelijk niveau, de inzichten in de bestaande ruimtelijke 
structuur, de toekomstige ruimtebehoeften en de trends, knelpunten, kwaliteiten en 
kansen die in het informatieve gedeelte naar voor zijn gekomen. 
Eerst worden een aantal fundamentele uitgangspunten voor het toekomstig ruimtelijk 
functioneren van de gemeente weergegeven. Deze uitgangspunten worden vertaald 
naar de visie op Vorselaar en de rol die Vorselaar in de regio kan vervullen. De ruim-
telijke concepten geven vervolgens op een abstracte en gestileerde manier een 
reeks algemene ordeningsprincipes weer, rekening houdend met de knelpunten, 
kwaliteiten en kansen. De volgende belangrijke stap is de afweging van de verschil-
lende deelstructuren ten opzichte van elkaar en de verdere uitwerking van de ge-
wenste deelstructuren via beleidscategorieën. Om deze afweging overzichtelijk te 
houden wordt dit gedaan op basis van ruimtelijk samenhangende, kleinere gebieden: 
de deelruimten. Op deze manier worden de ontwikkelingen van de deelstructuren 
van in het begin getoetst aan de gewenste onderlinge verhoudingen tussen de deel-
structuren. De synthese van voorgaande visies geeft een coherent toekomstbeeld via 
de gewenste ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. De weergave van de 
mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de 
gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang naar het bindende gedeelte.  
Inzake naamgeving van beleidscategorieën wordt ter wille van de eenduidigheid 
maximaal gebruik gemaakt van de naamgeving die reeds bestaat op het gewestelijke 
en provinciale niveau, weliswaar aangevuld met de toevoeging “van gemeentelijk 
niveau”. Om praktische redenen wordt “van gemeentelijk niveau” niet steeds ver-
meld. Om verwarring met gelijknamige beleidscategorieën van hoger beleidsniveau 
te vermijden, wordt wel steeds expliciet duidelijk gemaakt dat het een beleidscatego-
rie van provinciaal of gewestelijk niveau betreft. Indien er ontwikkelingsperspectieven 
voor de beleidscategorieën van hoger niveau worden geformuleerd, moeten deze 
steeds als gemeentelijke suggestie voor het hoger niveau worden gezien aangezien 
de gemeente hierover geen uitspraken kan doen. 
De ruimtelijke impact van elke beleidsbeslissing moet in overeenstemming zijn met 
de bepalingen van dit richtinggevend gedeelte. De overheid kan enkel afwijken van 
deze bepalingen via een gemotiveerde beslissing, of tenzij er zich onvoorziene ont-
wikkelingen voordoen in de ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke sectoren 
of indien er dringende economische, sociale of budgettaire redenen zijn die afwijken 
noodzakelijk maken. 
 

Figuur 4: schematisch verloop van het planningsproces 

 
 

informatief gedeelte 

uitgangspunten 

deelstructuren 

ruimtelijke concepten 

visie op Vorselaar 

terugkoppeling 

maatregelen en projecten 

gewenste ruimtelijke 
structuur 

deelruimten 



DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE 

80 IOK plangroep GRS Vorselaar 

II UITGANGSPUNTEN 

Tijdens de discussies tussen het bestuur, de ontwerpers en de inwoners kwamen 
stap voor stap een aantal waarden en normen naar boven met betrekking tot waar-
devolle en principiële elementen binnen de gemeente. De gewenste ruimtelijke struc-
tuur tracht met deze waarden en normen een toekomstbeeld te schetsen voor de 
open ruimte en de bebouwde ruimte. Het formuleren van uitgangspunten is essenti-
eel om een dergelijke toekomstvisie voor de gemeente éénduidig te kunnen uitwer-
ken. De uitgangspunten zitten steeds ‘in het achterhoofd’ wanneer er ruimtelijke 
keuzes worden gemaakt.  

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling  
Duurzame ontwikkeling is ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de hui-
dige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in 
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. (RSV, p. 20) Dit houdt in 
dat oplossingen voor ruimtelijke problemen in een ruimere context worden gezien en 
over een langere periode worden bekeken. Economische, socio- culturele, ecologi-
sche en ruimtelijke ontwikkelingen staan trouwens allen met elkaar in verband. Op-
lossingen die te eng worden bekeken (zowel interfunctioneel als tijdsgericht) zijn 
vaak geen duurzame oplossingen.  

Maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit 
Ruimtelijke kwaliteit is de basis voor een ruimtelijke ordening waar men zich goed bij 
voelt. De gewenste ruimtelijke structuur moet op alle vlakken deze kwaliteit kunnen 
waarborgen zodat er in goede omstandigheden kan gewoond, gewerkt en geleefd 
worden. Dit vereist een evenwicht tussen de dynamiek van het wonen, werken en het 
verplaatsen enerzijds en de intrinsieke kwaliteit van natuur, landschap en milieu 
anderzijds. Zuinig omspringen met de beschikbare ruimte en de opbouw van een 
stedenbouwkundige expertise zijn hierbij van essentieel belang om de conflicten 
tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte te kunnen beheersen.  

Ruimtelijke draagkracht als norm 
De draagkracht van de ruimte wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om 
menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functio-
neren worden overschreden. De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moeten dan 
ook worden geordend tot gehelen die meer zijn dan een som van de verschillende 
delen. De rationele samenhang die hierdoor zowel op morfologisch als op functioneel 
vlak ontstaat, moet borg staan om bestaande of potentiële conflicten te neutraliseren 
en zo de ruimtelijke draagkracht te onderbouwen. Het is dan ook noodzakelijk dat er 

grenzen worden aangegeven waarbinnen de verschillende groepen die aanspraak 
maken op de ruimte zich verder kunnen ontwikkelen.  

Complementariteit tussen samenhang en diversiteit  
De verschillende deelruimten hebben elk hun eigen kwaliteiten en potenties. Door 
het versterken van hun diversiteit kan men inspelen op de eigen ontwikkelingsbe-
hoeften van de deelgebieden. Aan de andere kant hangen de verschillende deelruim-
ten allemaal samen via natuurlijke en cultuurlijke structuren (beekvalleien, bosgebie-
den, steenwegen, …) die overal dwars doorheen lopen. Het overdreven benadrukken 
van diversiteit kan deze samenhang in het gedrang brengen. Diversiteit en samen-
hang kunnen dus best complementaire doelen zijn. 
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III ROL VAN VORSELAAR 

De globale visie aangaande Vorselaar zit vervat in de slagzin: 

Vorselaar, verrassend? Natuurlijk! 
De gemeente Vorselaar is een verrassende gemeente met zijn kasteel, het klooster 
en een aantrekkelijke landelijkheid en rust die schaars geworden zijn op vele andere 
plekken in de Kempen. Hierdoor oefent de gemeente niet alleen een aantrekkings-
kracht uit op nieuwsgierige recreanten, maar is het tevens een aangename woonge-
meente. Het Kardinaal Van Roey Instituut verleent de gemeente zelfs een regionale 
uitstraling. 
De gemeente Vorselaar wenst zijn rol als typisch Kempense gemeente met verras-
sende landelijke elementen verder te versterken. In een aantal opzichten ligt de ge-
meente in een randzone: net buiten de invloedssfeer van de Antwerpse periferie 
enerzijds en net buiten de ketting van toeristische attractiepolen van het netwerk 
Kempen anderzijds. Precies deze randligging kan als kwaliteit verder benut worden. 
Vorselaar heeft nl een aantal troeven die door te sterke verstedelijking op andere 
plaatsen verloren zijn gegaan of onder druk staan. Een van die troeven is onder 
meer het verrassend mooie kasteel met kasteelpark, verbonden met het dorpscen-
trum via een imposante lindendreef. Andere troeven zijn rechtstreeks of onrecht-
streeks gerelateerd aan de openruimtekwaliteiten, die voor zowel natuur, landbouw 
als recreatief medegebruik een interessante uitgangspositie bieden. De nodige ruim-
telijke randvoorwaarden moeten gecreëerd worden om deze kwaliteiten verder uit te 
bouwen. Dit betekent onder meer ruimte voor wonen in een aangename landelijke 
woonomgeving uitgaande van de eigen groei. Ook andere voorzieningen, inzake 
sport of bedrijvigheid, dienen uit te gaan van de lokale behoeften. Daarbij kan de 
waardevolle open ruimte en in het bijzonder het watersysteem randvoorwaarden 
stellen. Vanuit die openruimtekwaliteiten kunnen ook specifieke kansen benut wor-
den. In de eerste plaats getuigen de diverse valleien op veel plaatsen nog van een 
grote gaafheid en zijn het de pijlers van het natuurbehoud en –ontwikkeling in de 
gemeente. Daarnaast blijft de landbouw ontegensprekelijk de belangrijkste gebruiker 
en beheerder van de open ruimte. De professionele landbouw, met de nadruk op 
grondgebonden veeteelt, moet de nodige kansen krijgen om op een duurzame en 
dynamische manier te blijven evolueren. 
De waardevolle valleien, de gave open ruimte, in relatie tot cultuurhistorische waar-
den, zoals het kasteel maar ook relictlandschappen, zijn bovendien een ideaal decor 
voor de recreatieve medegebruiker. Een beheerste groei is daarbij mogelijk maar 
hoogdynamische ontwikkelingen worden geweerd. 
Op die manier kan de rol van Vorselaar als aantrekkelijke en rustige landelijke ge-
meente, worden uitgespeeld. Gelegen tussen de drukke Antwerpse periferie, de 
Kempense as en het Turnhoutse blijft Vorselaar verrassend natuurlijk en natuurlijk(!) 
verrassend. 

Vorselaar, 
Verrassend? 
Natuurlijk! 
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IV RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

Waardevolle valleien dragers van de ruimtelijke structuur 
De ruimtelijke structuur van Vorselaar wordt in sterke mate bepaald door de midden-
lopen van Kleine Nete, Aa en Pulderbeek. Het structurerende karakter hangt samen 
met de natuurlijke fysische randvoorwaarden die ze opleggen aan het bodemgebruik, 
zoals hoge grondwaterstanden, maar ook natuurlijke overstromingen (in de Aavallei). 
Het openruimtebeleid in Vorselaar dient verder te evolueren in harmonie met deze 
fysische gesteldheden. Tevens kunnen de natuurlijke kwaliteiten van valleien en 
waterlopen verder uitgebouwd worden in functie van natuurontwikkeling en recreatief 
medegebruik. Een bijzonder aandachtspunt in dit verband zijn de vrijwel intacte struc-
tuurkenmerken van de vallei van de Pulderbeek. Het fysisch systeem en in het bij-
zonder het watersysteem vormt tevens steeds een toetskader bij het maken van 
ruimtelijke keuzes, ook van harde functies. Deze “watertoets” moet mogelijke scha-
delijke effecten op het watersysteem helpen voorkomen. 
 
 
 
 

Versterken van de structuur in  het bebouwingspatroon op basis van het fy-
sisch systeem 
Het traditionele bebouwingspatroon is logisch geënt op het fysisch systeem: de rand 
van de gehuchten valt samen met de overgang van plaggenbodems naar valleigron-
den. Op die manier is in feite sprake van een ruime cirkel waarbinnen nagenoeg alle 
bebouwing, in de vorm van een woonkern en typische rijgehuchten, geconcentreerd 
is. Dit patroon is ook vandaag nog herkenbaar, weliswaar met een sterk gegroeide 
kern en verlinting langs de rijgehuchten. 
De enige bebouwingsconcentratie buiten deze cirkel is Sassenhout, dat verankerd is 
in een tweede oud ontginningsgebied. 
Dit patroon dient in de toekomst bewaard te worden, waarbij de valleien de Aa, de 
Hulsloop, de Bosbeek en de boscomplexen Moleneinde en Kasteelpark natuurlijke 
harde grenzen vormen. In het noorden van de kern van Vorselaar, Pallaaraard dient 
via groene rasters een geleidelijke overgang plaats te vinden naar het landelijk ge-
bied met de rijgehuchten in de rand. 
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Hoofddorp Vorselaar versterken als een aantrekkelijke woonomgeving 
Het is aangenaam wonen in de rustige, landelijk gemeente Vorselaar. Om dit te on-
dersteunen wordt een woningprogrammatie uitgewerkt die enerzijds gericht is op 
zuinig ruimtegebruik en dus zoveel mogelijk op het behoud van de landelijkheid én 
anderzijds op woonkwaliteit. De dorpskern krijgt een duidelijke begrenzing ten op-
zichte van de omringende bosstructuren. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om 
woonondersteunende functies zoals winkels, voorzieningen, werkgelegenheid en 
ontspanningsactiviteiten te vermengen in het woonweefsel. Niet verweefbare bedrij-
vigheid kan worden geherlokaliseerd op een lokaal bedrijventerrein. Het Kardinaal 
Van Roey Instituut bezorgt het hoofddorp Vorselaar een regionale uitstraling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasteeldreef als verankering van natuur- en cultuurhistorische troeven in de 
woonkern 
Vorselaar is een groene gemeente met enkel opvallende natuur- en cultuurhistori-
sche waarden. Bijzonder onder meer is het Kasteel en omgeving. De 1200 m lange 
kasteeldreef verbindt de Kerk met het Kasteel en legt zo een link tussen de kern en 
groene omgeving. Dit biedt een goede uitgangspositie om natuur- en cultuurgericht 
recreatief medegebruik verder uit te bouwen. Verder wordt ook de relatie gelegd met 
het gemeentelijk sportcentrum. In het dorpskernhernieuwingsproject is het wenselijk 
om deze bijzondere link tussen centrum, natuur en cultuur te accentueren zodat 
Vorselaar deze ruimtelijke kwaliteit verder kan uitspelen. 

Kasteel       

de Borrekens 

centrum 
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Beheerst benutten van recreatieve potenties vanuit de natuurwaarden en de 
cultuurhistorische troeven 
Vorselaar beschikt over enkele typische kwaliteiten die de Kempen aantrekkelijk 
maken voor de recreatieve gebruiker, bossen, interessante valleien en gave open 
ruimte. Daarnaast komen een aantal cultuurhistorische waarden voor, met als meest 
in het oogspringende het kasteel van de Borrekens. De gemeente wenst de recrea-
tieve potenties van deze attractiepolen voorzichtig te benutten, met de nadruk op 
medegebruik en een laagdynamisch karakter. Dit biedt het meeste garanties om 
deze kwaliteiten duurzaam te vrijwaren en uit te bouwen in de toekomst. 
 

 
 
 
 

 
 

Landbouw als hoofdbeheerder met respect voor het Kempense landschap 
De grondgebonden landbouw moet als hoofdbeheerder in de open ruimte op een 
duurzame manier kansen blijven krijgen. Dit impliceert in de eerste plaats het vrijwa-
ren van de open ruimte. Hierbij dient een harmonie nagestreefd tussen de economi-
sche rentabiliteit en het vrijwaren van landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistori-
sche waarden. Ter ondersteuning worden in het noorden en in de vallei van de Aa 
bouwvrije zones aangeduid. In de valleigebieden zal bovendien gestreefd worden 
naar graslandgebruik ter vrijwaring van het fysisch systeem. In het noordelijke over-
gangsgebied van de kern naar open ruimte kunnen in een multifunctionele land-
bouwzone hobbylandbouw en aan landbouwgerelateerde activiteiten worden verwe-
ven.
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Verkeersleefbaarheid verhogen in de verblijfsgebieden 
In de gemeente Vorselaar wordt de kaart getrokken van verkeersleefbaarheid. Hier-
toe wordt een gewenste wegencategorisering doorgevoerd die gericht is op het sti-
muleren van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid. In het hoofddorp en 
in Sassenhout kan de doortocht worden heringericht in functie van langzaam ver-
keer. In het centrum kan dit worden aangevuld met een verblijfsvriendelijke dorps-
kernhernieuwing. De parkeerdruk vanwege het Kardinaal Van Roey Instituut vraagt 
een gebiedsgerichte detailoplossing in het mobiliteitsplan. Deze duurzame kijk op 
mobiliteit kan verder worden ondersteund door het uitbouwen van een functioneel en 
recreatief fietsnetwerk gekoppeld aan de nodige fietsvoorzieningen. Een frequente 
evaluatie van het openbaar vervoersnetwerk vormt het sluitstuk van een duurzame 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid  
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V GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

1 Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 
Kaart R 1: gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur 

1.1 Doelstellingen 

Integrale visie op de natuurlijke structuur (cf. RSV) 
In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch 
functioneren van het buitengebied. De natuurlijke structuur overlapt daarbij met an-
dere structuren. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis 
liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Binnen de 
natuurlijke structuur kan de bosstructuur als een deelstructuur met een aantal eigen 
karakteristieken onderscheiden worden. Daarnaast staat de natuurlijke structuur mee 
in voor buffering en regeneratie van de natuurlijke hulpbronnen, zoals onder meer 
het grondwater. 

Valleien als dragers van de ecologische infrastructuur 
Voor het duurzaam behoud van de natuurlijke structuur in Vorselaar is de uitbouw 
van de ecologische infrastructuur noodzakelijk. Het aanduiden van de elementen van 
de ecologische infrastructuur is een expliciete taak voor het gemeentelijk niveau. Het 
dichte waterlopennet biedt een geschikt kader om de ecologische infrastructuur op te 
enten in de uitgestrekte agrarische gebieden. Door het lineaire karakter, de fysische 
beperkingen voor bodemgebruik vormen ze de zoekzones voor uitbouw van de eco-
logische infrastructuur (verweving, medegebruik). 

Vrijwaren van de open ruimte 
De nog aanwezige gave open ruimte in Vorselaar moet als een belangrijke ruimtelijke 
kwaliteit beschouwd worden die mede aan de basis ligt van een aantal natuurwaar-
den. Uitgestrekte gebieden waar gebouwen (vrijwel) ontbreken, zijn kwaliteiten die 
als schaars goed in Vlaanderen beschouwd worden. Tegelijk zijn het essentiële ba-
siscondities voor het voorkomen van een aantal specifieke natuurwaarden. Dit bete-
kent dat ook het vrijwaren van de open ruimte buiten de natuurlijke structuur belang-
rijk is voor het functioneren ervan. In het bijzonder moeten valleien gevrijwaard wor-
den van bebouwing of andere infrastructuur. 

Duurzaam vrijwaren van structuurbepalende ecologische processen 
Een van de dragers van de natuurlijke structuur is het dichte net van laaglandbeken 
met soms brede alluviale valleien. Essentieel voor het instandhouden van de vallei-
gebonden natuurwaarden is het vrijwaren van de rivier - valleirelaties en ecologische 
processen zoals winteroverstromingen in de vallei van de Aa en infiltratie – kwelrela-
ties. Maatregelen moeten genomen worden om deze ecologische processen en de 
waardevolle biotopen die ermee samenhangen, duurzaam te behouden. Dit kan 
randvoorwaarden scheppen voor andere ruimtegebruikers (in de open ruimte).  

Ruimtelijke condities scheppen voor een integraal waterbeheer 
Integraal waterbeheer beoogt het geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen 
van het waterecosysteem, met het oog op een multifunctioneel gebruik (huishou-
dens, landbouw, industrie, recreatie, natuur, …) voor de huidige en toekomstige 
generaties. De toenemende frequentie van waterellende en het verschijnsel van 
verdroging nopen daartoe. Watersystemen vormen een volwaardig onderdeel van de 
fysische ruimte en hun veerkracht moet zoveel mogelijk worden hersteld. Dit bete-
kent dat waar mogelijk aan oppervlaktewater opnieuw de ruimte gegund wordt om te 
overstromen en te meanderen volgens een zo natuurlijk mogelijk patroon. Lage allu-
viale gronden dienen van oudsher voor de afvoer en berging van water en sediment, 
bebouwing is in deze gebieden uit den boze. Natuurlijke kwel- en infiltratiegebieden 
moeten hun functie op een behoorlijke manier kunnen vervullen. 
Geïntegreerd in de verschillende domeinen van het gemeentelijk beleid moeten 
randvoorwaarden ingebouwd worden die integraal waterbeheer mogelijk maken en 
ondersteunen. Een afstemming van het milieubeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid 
en het waterbeheer is een essentiële voorwaarde. Aandacht wordt daarbij besteed 
aan zowel waterkwaliteit als aan waterkwantiteit. Zo is een goede waterkwaliteit 
bijvoorbeeld essentieel voor verantwoorde winteroverstromingen. 

Bouwen aan een draagvlak en zoeken naar harmonie tussen de open ruimte-
functies 
Het creëren van de gewenste ruimtelijke condities voor de natuurlijke structuur kan 
leiden tot een conflict met andere ruimtegebruikers, vooral in gebieden met ecologi-
sche infrastructuur, waar niet natuur maar een andere gebruik de hoofdfunctie is. In 
dergelijke gebieden moet gestreefd worden naar een evenwichtige invulling waarbij 
kansen voor de verschillende sectoren behouden blijven. 
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Het is van fundamenteel belang dat de natuurdoelstellingen mee gedragen worden 
door de verschillende gebruikers van het landelijk gebied en in het bijzonder de land-
bouw. Het is bovendien aangewezen dat de landbouw als hoofdbeheerder actief 
deelneemt in de realisatie ervan. Beheerovereenkomsten e.d. bieden hiervoor moge-
lijk een geschikt instrumentarium. Ook recreatief medegebruik kan een meerwaarde 
bieden door de bewustmaking van de mens voor natuurwaarden en door de onrecht-
streekse economische waardering van de natuur. Anderzijds houdt recreatief mede-
gebruik van biologisch waardevolle en kwetsbare gebieden steeds risico‘s in voor de 
natuurwaarden. Onvermijdelijk is aan recreatief gebruik een toename van de versto-
ring gekoppeld. Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief 
gebruik is aangewezen. 

Aandacht voor cultuurhistorische aspecten (landschappelijk) 
Door grondige ingrepen in het landschap zijn veel traditionele structuren vervaagd. 
De resterende verwijzigen naar traditionele landschappen moeten maximaal behou-
den blijven, zonder ze te bevriezen. Ook bij de uitvoering van eventuele ruilverkave-
lings- of landinrichtingsprojecten dient er aandacht besteed te worden aan deze 
structuren.  

Gebiedsafbakening in functie van de realisatie van de doelstellingen 
Om beleidsmatige garanties te kunnen geven voor de realisatie van de gewenste 
natuurlijke structuur moeten gebieden worden afgebakend waaraan specifieke ont-
wikkelingsperspectieven worden gekoppeld, ruimtelijke beleidscategorieën genoemd. 

1.2 Ruimtelijke beleidscategorieën 

Teneinde een gedifferentieerd ruimtelijk beleid te voeren in functie van een visie op 
de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur, worden “ruimtelijke” beleidscategorieën 
afgebakend. Voor elk van de beleidscategorieën gelden specifieke ontwikkelingsmo-
gelijkheden. Dit houdt in dat binnen elke beleidscategorie een eigen beleid gevoerd 
zal worden. In het kader van een structuurplan worden de ontwikkelingsperspectie-
ven per beleidscategorie aangegeven en gebeurt een globale zonering. De feitelijke 
afbakening en de bepaling van de voorschriften gebeuren in een latere fase via de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Het definiëren van ruimtelijke beleidscategorieën met specifieke ontwikkelingsper-
spectieven gebeurt op drie schaalniveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk).  

1.2.1 Natuurconcentratiegebieden 

Natuurconcentratiegebieden zijn gebieden met de natuur als hoofdfunctie die de 
zwaartepunten vormen van de natuurlijke structuur. Waar ze het lokale karakter 
overstijgen, behoren deze gebieden mogelijk tot wat door het Vlaamse Gewest zal 
afgebakend worden als Grote Eenheden Natuur of Grote Eenheden Natuur in Ont-
wikkeling (GEN en GENO) of reeds afgebakend is als GEN of GENO. Waar ze nog 
niet op Vlaams niveau worden aangeduid, zijn de natuurconcentratiegebieden een 
suggestie naar de hogere overheid toe. 
De gebieden die reeds in de eerste fase van het VEN zijn afgebakend zijn in de ge-
meente Vorselaar: 
– De vallei van de Molenbeek en de Tappelbeek (code 317) 
– De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms (code 313) 
Volgende natuurconcentratiegebieden kunnen in Vorselaar onderscheiden worden: 
– als aanname GEN of GENO (voor zover ze nog niet afgebakend zijn) 

– vallei van de Pulderbeek + Lovenhoek NCG1 
– vallei van de Aa ter hoogte van de samenvloeiing met Kleine Nete NCG2 
– Heike – Oorlandse Heide NCG3 
– omgeving Kasteelpark + erop aansluitende bossen (Proosthoeve) NCG4 
– Molenberg – Neerzand (grotendeels grondgebied Lille) NCG5 
– Moleneinde – Heikant NCG6  

– als natuurconcentratiegebied van lokaal belang (natuureiland) 
– Berkelhei NE1 
– Vorselaarse Heide – De Koekoek NE2 
– Niemandshoek NE3 
– Zandontginning (nabestemming van huidige exploitatie) NE4 

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en ecologische processen 
Natuur is en blijft de hoofdfunctie. Via bestemming, inrichting en beheer moeten de 
nodige condities gecreëerd worden om de natuurlijke ecotopen te herstellen of ver-
der te ontwikkelen. Via bestemming, inrichting en beheer moeten hiervoor de nodige 
condities gecreëerd worden. De ecologische processen die vaak aan de basis liggen 
van de natuurwaarden, moeten daarbij gevrijwaard of hersteld worden. Dit is in het 
bijzonder relevant voor de valleigebieden aangeduid als natuurconcentratiegebied. 
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Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt 
Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt; medegebruik is mogelijk in de mate dat 
de natuurfunctie niet in het gedrang komt. Beheer door de landbouw (via beheers-
overeenkomsten) is mogelijk maar moet volledig afgestemd worden op de natuur-
functie. 

Specifieke ontwikkelingsperspectieven in gewestelijke ruimtelijke uitvoerings-
plannen 
In gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen de voorschriften, beheers- en 
inrichtingsprincipes gebiedsgericht uitgewerkt worden. 

Gebiedsgericht invullen van de rol in de ecologische infrastructuur 
Door de kleinere afmetingen en de vaak geïsoleerde ligging van natuurconcentratie-
gebieden van lokaal belang is het beleid er eveneens gericht op een functionele 
uitbouw van de rol als stapsteen binnen de ecologische infrastructuur. 
Voor Berkelhei betekent dit onder meer het behoud van de kleinschaligheid met 
bijzondere aandacht voor de wegbermen en houtkanten. De aanduiding van Berkel-
hei ondersteunt bovendien de natuurverbindingsfunctie van de vallei van de Visbeek 
(zie verder). 
Voor Vorselaarse Heide – De Koekoek moet een grotere diversiteit van bostype 
nagestreefd worden en moet gestreefd worden naar rafelzones in de bosranden. 
In het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa moet het bos- en beem-
densysteem behouden blijven, met inbegrip van de aanwezig fauna en flora. Dit 
gebied dient als natuurlijk overstromingsgebied behouden worden en kan fungeren 
als buffergebied bij hoge waterstanden. 

Nabestemming natuur voor zandontginningsput 
De zandontginningsput ten zuiden van de E34 is momenteel nog in ontginning. Er 
wordt witzand voor de bouwsector gewonnen. Als nabestemming voor deze ontgin-
ningsput is gekozen voor natuur. Aan de huidige vergunning is een opvullingsplicht 
verbonden. In het kader van de nabestemming natuur kan later geëvalueerd worden 
in hoeverre voor delen van de plas hiervoor kan afgeweken worden. 

1.2.2 Aanname verwevingsgebied 

Het RSV voorziet de afbakening in gewestelijke uitvoeringsplannen van verwevings-
gebieden. Vanwege het voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening van de 
verwevingsgebieden in Vorselaar zal een aanname hieromtrent gebeuren in de vorm 

van een ruwe zonering. Deze aanduiding, alsook de bijhorende ontwikkelingsper-
spectieven moeten beschouwd worden als een suggestie van het gemeentelijk ni-
veau.  
In verwevingsgebieden kunnen naast de natuurfunctie ook andere verzoenbare func-
ties nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen. 

1.2.2.1 Verweving natuur – landbouw 

Volgende gebieden komen in aanmerking voor verweving tussen natuur en land-
bouw(aannames): 
– samenvloeiing Aa – Kleine Nete, voor zover niet aangeduid als natuurconcentra-

tiegebied NVG1 
– delen (in agrarisch gebruik) van het kasteelpark, voor zover niet aangeduid als 

natuurconcentratiegebied NVG2 
– Oude ontginning ter hoogte van Lovenhoek, voor zover niet aangeduid als na-

tuurconcentratiegebied NVG3 
– Valleigebied van de Pulderbeek, voor zover niet aangeduid als natuurconcentra-

tiegebied, ter hoogte van Konijnenbos NVG4 
– Noordelijke deel van valleigebied van de Bosbeek (SBZ habitatrichtlijn) NVG5 
– Vallei van de Pulderbeek ten Z van de E34 NVG6 

Verweving met landbouw met bijzondere aandacht voor de valleikenmerken in 
de samenvloeiing van Nete en Aa 
De professionele landbouw is ook vandaag actief in dit gebied. Verweving vertaalt 
zich een aangepast agrarisch beheer, uitgaande van de bovenlokale functie die dit 
gebied vervult in het watersysteem. 

Het agrarisch beheer moet ondersteunend werken voor de instandhouding van eco-
logische processen zoals winteroverstroming en veenvorming. Met een permanent 
hoge grondwaterstand en regelmatige winteroverstromingen als randvoorwaarden. 
Impliceert dit automatisch een dominant graslandgebruik binnen de winterbeddingen. 

Zekerheid van bedrijfsvoering en rechtszekerheid voor de landbouw in verwe-
vingsgebieden natuur – landbouw 
De gemeente ondersteunt de verwevingsgebieden in overlap met de agrarische 
structuur in de mate dat voldoende rechtszekerheid en zekerheid van bedrijfsvoering 
kan geboden kunnen worden aan de landbouw. Dit betekent onder meer (suggestie 
vanuit de gemeente): 
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– Een verwevingsgebied mag geen tussenstap zijn naar hoofdfunctie natuur. 
– Landbouw moet op een rendabele wijze haalbaar blijven, al dan niet met moder-

ne technieken en indien er inkomensverliezen blijken, moeten deze billijk vergoed 
worden. 

Verweving met aandacht voor cultuurhistorische aspecten binnen het kasteel-
park 
Het agrarisch beheer van gronden binnen het kasteeldomein moet afgestemd wor-
den op de landschappelijke en cultuurhistorische identiteit in het gebied. Een domi-
nant weidebeheer is hierbij aangewezen. 

Specifieke ontwikkelingsperspectieven in gewestelijke ruimtelijke uitvoerings-
plannen 
In gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen de voorschriften, beheers- en 
inrichtingsprincipes gebiedsgericht uitgewerkt worden. 

1.2.2.2 Verweving natuur – recreatie 

Volgende gebieden komen in aanmerking voor verweving tussen natuur en recreatie 
(aannames): 
– Blommerschot noord NVG7 
– Rommelzwaan oost NVG8 
– Rommelzwaan west NVG9 
De specifieke ontwikkelingsperspectieven voor de aannames van verwevingsgebied 
tussen natuur en recreatie worden verder omschreven in de gewenste toeristisch-
recreatieve structuur (DEEL 2V7). 

1.2.3 Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur 
van bovenlokaal belang 

Het aanduiden van natuurverbindingsgebieden is een provinciale taakstelling. Het 
RSPA selecteert twee gebieden als natuurverbinding die (gedeeltelijk) gelegen zijn 
op grondgebied van de gemeente Vorselaar: 
– Een verbinding tussen de Oorlandse Heide, de vallei van de Kleine Nete en het 

gebied rondom de Lilse Bergen op basis van de Kindernouwbeek en de Visbeek 
(nr 39) 

– 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 (nr 44) 

Het RSPA duidt eveneens de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang aan. 
Deze bevatten een verzameling van kleine landschappelijke en natuurlijke elemen-
ten. Ze zijn aangeduid op basis van hun zeldzaamheid, hun hoge ecologische kwali-
teit, het feit dat ze structuurbepalend zijn op bovengemeentelijk niveau of omdat ze 
zich uitstrekken over verschillende gemeenten. Relevant voor Vorselaar is de aan-
duiding van een zone die grenst aan de gemeente nl.: 
– De vallei van de Kleine Nete – Aa te Grobbendonk (J) 

Behoud van kleine landschapselementen in natuurverbindingsgebieden 
In een natuurverbindingsgebied is de natuurfunctie ondergeschikt aan andere func-
tie(s). Het beleid is gericht op het behoud van onbebouwde delen en op het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van kleinere natuurgebieden en kleine landschaps-
elementen. 
De aanduiding door de gemeente van Berkelhei als natuurconcentratiegebied van 
lokaal belang ondersteunt de verbindingsfunctie van de Visbeekvallei. 

Ruimtegebruik afstemmen op de aanwezige ecologische infrastructuur in ge-
bieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
Het beleid is gericht op het behoud en eventueel herstel van een zeer specifiek cul-
tuurhistorisch en gemeentegrensoverschrijdend landschappelijk element (bijvoor-
beeld kavelstructuur), dat tevens een ecologische ontwikkeling draagt. Het optimaal 
functioneren is enkel gegarandeerd wanneer het gebied als één geheel wordt be-
heerd. Ruimtegebruikers moeten er rekening houden met de aanwezige ecologische 
infrastructuur. 

Specifieke ontwikkelingsperspectieven in provinciale ruimtelijke uitvoerings-
plannen 
In provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen de voorschriften, beheers- en 
inrichtingsprincipes gebiedsgericht uitgewerkt worden. 

1.2.4 Corridors en ecologische infrastructuur op gemeentelijk 
niveau 

Naargelang de ruimtelijke condities kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
corridors in de natte sfeer (natte corridors) en corridors in de droge sfeer (droge 
corridors). Vervolgens kunnen er in analogie met de gebieden van ecologisch belang 
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op bovenlokaal belang die binnen het RSPA aangeduid werden, gebieden aangeduid 
worden binnen de gemeente die een ecologische infrastructuur bezitten op lokaal 
(gemeentelijk) niveau. Deze gebieden hebben dezelfde kenmerken als de gebieden 
met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, maar zijn in oppervlakte 
eerder beperkt.  
– Natte corridors 

– Hulsloop 
– Geerbeek 
– Sassenhoutakkerloop - boonakkersloop 

– Droge corridor  
– Tussen vallei van de Pulderbeek, vallei van de Hulsbeek en vallei van de Vis-

beek, over Vorselaarse Heide 

Ontwikkeling van de verbindingsfunctie in afweging met andere gebruiksfunc-
ties 
Corridors zijn essentiële schakels in de ecologische infrastructuur op het gemeente-
lijk niveau. In corridors worden de ruimtelijke condities geschapen om een functionele 
ecologische verbinding tussen natuurconcentratiegebieden en natuureilanden moge-
lijk te maken. De precieze aard van de verbindingsfunctie is afhankelijk van de speci-
fieke natuurwaarden.  
Corridors doorkruisen gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is en die mogelijk 
deel uitmaken van de agrarische structuur of de nederzettingsstructuur. Het realise-
ren van de natuurdoelstellingen moet steeds afgewogen worden tegen de gewenste 
ontwikkelingen van de andere structuurbepalende functies. De afstemming op 
hoofdgebruiker landbouw wordt gebiedsgericht uitgewerkt in de gewenste agrarische 
structuur. 

Kleine landschapselementen centraal in de droge corridor 
In droge corridors worden de verbindingsmogelijkheden geënt op in hoofdzaak be-
staande, kleine landschapselementen (houtkanten, bosjes, bermen, perceelsranden, 
…).  Ter hoogte van Vorselaarse Heide kan de corridorwerking geënt worden op 
volgend streefbeeld: behoud van bosperceeltjes en interessante wegbermen, 
evenals het onverhard houden van de resterende zandwegen. De verbindingsfunctie 
moet gevrijwaard worden binnen de randvoorwaarden van de andere deelstructuren 
(de landbouw). Nieuwe ontwikkelingen moeten geval per geval bekeken worden in 
functie van de leefbare professionele landbouw en in verhouding met de landschap-
pelijke identiteit. 

Waterlopen centraal in de natte corridors 
Corridors in de natte sfeer zijn geënt op waterlopen, waarbij de waterloop en delen 
van de vallei de dragers vormen van de verbindingsmogelijkheden. De aandacht 
gaat daarbij onder meer naar de oevers. Ook zeer natte gronden met beperkingen 
voor de landbouw bieden mogelijkheden in zoverre het functioneren van de agrari-
sche structuur dit toelaat. 

Effectvermindering van barrièrewerking 
Het doorbreken van barrières is een essentieel onderdeel van een beleid gericht op 
de ontwikkeling van de ecologische infrastructuur en het vrijwaren van verbindings-
mogelijkheden. Waar drukke verkeerswegen of verstedelijkte ruimten gelegen zijn 
binnen natuurconcentratiegebieden, natuureilanden of op corridors, gaat extra aan-
dacht naar een effectvermindering van de barrièrewerking: 
– Passage Pulderbeek van de E34 
– Passage Aa van de N153 
– Passage Hulsloop van de verlinte weg Zegbroek 
– Passage Visbeek van de verbindingsweg Vorselaar – Sassenhout 

1.2.5 Aandachtsgebieden inzake structuurbepalende ecologi-
sche processen 

Ecologische processen kunnen structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur. 
Het kwalitatief vrijwaren van deze processen is essentieel voor het functioneren van 
de natuurlijke structuur. Dit kan voor de hoofdfunctie van het gebied randvoorwaar-
den inhouden, die gespecificeerd moeten worden in afweging met de gewenste ruim-
telijke structuur van de hoofdfunctie. We onderscheiden aandachtsgebieden veen-
vorming, kwel en infiltratie. Geeft een overzicht van de aandachtsgebieden inzake 
ecologische processen, uitgaande van de bestaande fysische terreinkenmerken. 
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Tabel 31: aandachtsgebieden ecologische processen 

Aandachtsgebied Ecologische processen 
Samenvloeiing Nete en Aa Winteroverstroming, kwel, (veenvorming) 
Vallei van de Pulderbeek Winteroverstroming, kwel, veenvorming 
Vallei van de Visbeek Kwel 
Niemandshoekloop, bij Zegbroek en Lovenhoek Kwel 
Proosthoeve – bos Infiltratie 
Lovenhoek (oost) Infiltratie 
Molenberg – Neerzand Infiltratie 
Moleneinde Infiltratie 
Blommerschot Infiltratie 
Niemandshoek - ’t Zand Infiltratie 
Heike – Oorlandse Heide Infiltratie 
 

Precisering van de randvoorwaarden worden opgenomen in ruimtelijke uitvoerings-
plannen. Voor de precieze aanduiding is nader hydrologisch onderzoek vereist. 

Tegengaan ontwatering en verdroging in aandachtsgebieden veenvorming 
In aandachtsgebieden veenvorming moet bij de inrichting van het gebied een vol-
doende hoge permanente grondwaterstand nagestreefd worden, door onder meer 
het vermijden van snelle ontwatering. De afmetingen van het gebied kunnen sterk 
variëren. 

“Bijhouden” van niet verontreinigd regenwater in aandachtsgebieden infiltratie 
Een aandachtsgebied infiltratie vervult door zijn hogere ligging en onbebouwde ka-
rakter een essentiële rol in het opvangen van niet-verontreinigde hemelwater. Binnen 
de natuurlijke structuur is dit essentieel om de “voeding” van kwelzones te vrijwaren. 
Ook buiten de natuurlijke structuur hebben deze infiltratiegebieden een belangrijke 
functie, zoals het uitvlakken van de piekdebieten in waterlopen (overstromingsrisi-
co’s) en het bufferen van water in functie van de basisbehoeften (drinkwater, …). Het 
infiltratievermogen wordt maximaal gevrijwaard door het vermijden van verharding en 
het “bijhouden” van water (bezinking eerder dan systematische snelle afvoer). Ook 
verontreiniging van grondwater moet in een aandachtsgebied infiltratie vermeden 
worden.  

Afstemming op een hoge grondwaterstand in aandachtsgebieden kwel en win-
teroverstroming 
In een aandachtsgebied kwel worden de fysische omstandigheden gevrijwaard om 
kwel te laten optreden. Dit vereist een niet te drastische ontwatering en het vermijden 

van verontreiniging. In een aandachtsgebied winteroverstroming moet het bodemge-
bruik afgestemd worden. Dit betekent concreet: 
– Maximaal graslandgebruik van de gronden in agrarisch gebruik; graslandgebruik 

beschermt de bodem tevens tegen verslemping bij hoge grondwaterstand of win-
teroverstroming 

– Geen nieuwe infrastructuur (bebouwing, weekendverblijven); voor bestaande 
infrastructuur moet de afweging gemaakt worden conform het afwegingskader 
(zie verder). Concreet moet voor de weekendverblijfproblematiek met visvijvers in 
de vallei van de Pulderbeek een oplossing gezocht worden 

1.2.6 Natuur in versteende omgeving 

Binnen het verstedelijkt gebied hebben groene elementen vaak vooral een land-
schappelijke belevingsfunctie of een sociale functie. De natuurfunctie komt daarbij op 
de tweede plaats. 
– Kasteeldreef; waar ze de dorpskern binnendringt 
– Omgeving Pallaaraard 

Aandacht voor de rol in de ecologische infrastructuur van de kasteeldreef 
De kasteeldreef heeft naast een belangrijke esthetische en cultuurhistorische functie 
ook een rol in de ecologische infrastructuur van bijvoorbeeld de vleermuispopulaties. 
Bij het beheer moet hieraan tevens aandacht besteed worden. 

Behoud van de identiteit van de gehuchten bij Pallaaraard 
In de omgeving van Pallaaraard is door bebouwingsuitbreiding (gestuurd vanuit de 
gewestplanbestemming) de resterende ruimte tussen traditionele gehuchten nage-
noeg ingevuld. De invulling is grotendeels “ongestructureerd” gebeurd, waarbij nog 
veel versnipperde bosperceeltjes bleven bestaan. Het behoud ervan ondersteunt de 
natuur in een versteende omgeving en zorgt ook voor verwijzingen naar het oor-
spronkelijke nederzettingspatroon van de gehuchten. 
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1.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
ruimtelijk natuurlijke structuur 

Creëren van grote aaneengesloten gebieden met homogene natuurfunctie in 
natuurconcentratiegebieden 
De gemeente vraagt aan het Vlaamse Gewest om op korte termijn de gebieden van 
het VEN af te bakenen.  
Van zodra deze afbakeningen gekend zijn kan de gemeente de natuurconcentratie-
gebieden van de gewenste natuurlijke structuur die daarin eventueel niet opgenomen 
zijn afbakenen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Uitbouwen van verweving 
De gemeente vraagt aan het Vlaamse Gewest en de Provincie Antwerpen om op 
korte termijn de gebieden van het IVON af te bakenen (natuurverwevingsgebieden in 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en natuurverbindingsgebieden in provin-
ciale ruimtelijke uitvoeringsplannen). De in de gewenste natuurlijke structuur aange-
duide natuurverwevingsgebieden gelden hiervoor als suggestie.  

Introductie basiskwaliteit ecologische infrastructuur 
De gemeente kan volgende aspecten opnemen in een RUP: 
– stedenbouwkundige voorschriften vastleggen tot het vergunningsplichtig maken 

van de wijziging van KLE krachtens het Besluit B.Vl.Ex. 23.07.98 in uitvoering 
van het Decreet betreffende het Natuurbehoud. 

– vastleggen beheersprincipes Kleine landschapselementen 
De gemeente kan bekenbeheersplannen laten opmaken. In een eerste fase kan 
minimaal een bekenbeheersplan opgesteld worden voor waterlopen die een ecologi-
sche corridorfunctie vervullen binnen de natuurlijke structuur.  
Landbouwers kunnen gestimuleerd worden tot het aangaan van beheersovereen-
komsten voor het beheer van perceelsranden, graslanden en kleine landschapsele-
menten. In de eerste plaats wordt hiervoor een kader geboden door de besluiten 
B.Vl.Ex. 13.04.99 en B.Vl.Ex. 04.06.99 betreffende het sluiten van beheersovereen-
komsten ter uitvoering van de verordening (EEG) nr2078/92 van de Raad van 
30.06.92. 

Opmaak inventarissen 
De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van kleine land-
schapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van de eenduidigheid inzake de 
ligging en de actuele toestand ervan. De gemeente kan een inventaris opmaken van 
de kleine landschapselementen met het oog op de eenduidigheid en rechtszekerheid 
in dit verband. 

Vrijwaren ecologische processen 
Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de gemeente een systemati-
sche toetsing aan de bestaande ecologische processen inbouwen met volgende 
aandachtspunten: 
– Vermijden van bijkomende verharding in aandachtsgebieden infiltratie en kwel 
– Vermijden van snelle ontwatering in aandachtsgebieden veenvorming 

Integraal waterbeheer: uitvlakken van de piekdebieten 
De systematische toename van verharde oppervlaktes, de snelle afvoer van regen-
water naar oppervlaktewater en de kanalisatie van waterlopen zijn er de oorzaak van 
dat sterke debietschommelingen optreden stroomafwaarts, waardoor het risico op 
overstromingen er groot is. Essentieel is om het hemelwater zo veel mogelijk op te 
houden en ter plaatse te laten infiltreren. Onderstaande maatregelen zijn een onder-
steuning en verfijning op het toepassen van de “code van goede praktijk” en het 
integraal waterbeheer. 
– De gemeente kan opteren voor de aanleg van infiltratiegrachten (of infiltratieriole-

ring) voor de regenwaterafvoer. Infiltratiegrachten hebben als doel regenwater 
(afkomstig van wegen, daken, verhardingen) ter plaatse te laten infiltreren in de 
grond; ze staan dus niet in verbinding met het oppervlaktewaternet. Waar geen 
gescheiden riolering ligt of zal gelegd worden, kan de gemeente infiltratiegrachten 
voorzien bij aanleg of heraanleg van wegen. In nieuwe verkavelingen kan de mo-
gelijkheid van infiltratiegrachten worden onderzocht. Ook bij de aanleg van bedrij-
venterreinen wordt in de mate van het mogelijke voor deze werkwijze geopteerd. 
Het voorzien van infiltratiegrachten kan worden ingeschreven in typebestekken. 

– De gemeente kan een stedenbouwkundige verordening opmaken voor het ge-
bruik van waterdoorlatende materialen bij verharding. Deze stedenbouwkundige 
verordening moet er voor zorgen dat het regenwater maximaal in de grond kan 
dringen. De verordening kan gelden voor woningen en bedrijventerreinen, waar 
geen infiltratiegrachten voorzien zijn. 

– De gemeente kan een subsidiereglement opstellen m.b.t. het opvangen van he-
melwater (bij bestaande woningen). De stedenbouwkundige verordening waarvan 



 V Gewenste ruimtelijke structuur 

 2 Gewenste landschappelijke structuur 

GRS Vorselaar IOK plangroep 93 

hoger sprake is enkel van toepassing bij (ver)nieuwbouw. Daarom wordt een 
subsidie voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een hemelwater-
put bij een bestaande woning. Op die manier wordt de afkoppeling ook gestimu-
leerd bij de bestaande bebouwing. Door ondertekenen van optie 10 van het mili-
euconvenant kan aanvullend een (gewestelijke) afkoppelingspremie voorzien 
worden. 

– De gemeente kan een belastingreglement opmaken inzake verhardingen. Er 
wordt een belasting uitgewerkt voor grote, verharde oppervlaktes (parkeerterrei-
nen, loodsen,…) die vervalt bij het effectief afkoppelen van de regenwaterafvoer. 

Verbeteren van de waterkwaliteit 
De gemeente kan het principe ‘de vervuiler betaalt’ uitwerken. Een groot deel van de 
nog niet op riolering aangesloten linten en verspreide bebouwing wordt niet aange-
sloten op het rioleringsnetwerk vanwege de hoge maatschappelijke kostprijs. De 
waterkwaliteit wordt er gegarandeerd via individuele of gegroepeerde kleinschalige 
waterzuivering. In overleg met Aquafin moet hierop afstemming gebeuren van het 
investeringsprogramma van Aquafin, kleine gemeentelijke rioleringswerken (zonder 
subsidie) en het totaal rioleringsplan op deze beleidsvisie. In een RUP kan worden 
onderzocht welke linten of groepen van woningen in aanmerking komen voor ge-
groepeerde kleinschalige waterzuivering, als alternatief voor de individuele zuivering. 
De gemeente kan beslissen om in te staan voor de aanleg en het onderhoud van de 
gegroepeerde kleinschalige waterzuivering maar de kosten te verhalen op de bewo-
ners via een belastingreglement. 
Verder kunnen ook de maatregelen m.b.t. de afkoppeling van het regenwater een 
gunstig effect hebben op de waterkwaliteit (de afkoppeling beperkt de overstorten 
tijdens piekmomenten waardoor minder vervuild water in de beken terechtkomt) en 
de kostprijs van het waterzuiveringsproces (minder zuiver regenwater bij het afvalwa-
ter verhoogt de efficiëntie van het bacterieel zuiveringsproces in de RWZI). 

2 Gewenste landschappelijke structuur 
Kaart R 2: gewenste landschappelijke structuur 

2.1 Doelstellingen 

Erkenning van de landschappelijke structuur als continuïteit 
Een gewetensvolle aanpak van het begeleiden van processen in het landschap 
houdt rekening met de continuïteit binnen dat landschap. Een dergelijke aanpak 
betekent een middenweg tussen het uitvlakken van het bestaande en het integraal 
behouden van een bepaald landschappelijk patroon. Deze continuïteit vertaalt zich in 
de landschappelijke structuur, als functionele drager en beelddrager van het land-
schap. De landschappelijke structuur heeft daarmee een langlopende waarde; ont-
staan en ontwikkeling, kortom de geschiedenis van een landschap, komen in de 
structuur tot uitdrukking. Vanuit dit perspectief legt de gewenste landschappelijke 
structuur randvoorwaarden op aan alle activiteiten die er plaatsvinden. 

Erkenning van landschappelijke kwaliteiten 
Historiciteit (erfgoedwaarde), diversiteit en herkenbaarheid (identiteit) worden erkend 
als landschappelijke kwaliteiten. 

Behoud van de landschappelijke diversiteit met aandacht voor de samenhang 
De herkenbaarheid van de landschappelijke diversiteit wordt als kwaliteit erkend en 
het vrijwaren en versterken ervan geldt als doelstelling. Een banalisering en uniformi-
sering van de landschappen moet tegengegaan worden. Verstedelijking en groot-
schalige ingrepen in het landschap kunnen deze processen in de hand werken en 
moeten daarom onder strikte randvoorwaarden geplaatst worden. Doorheen de ver-
schillen is er een belangrijke samenhang tussen de landschappen, die essentieel is 
voor het functioneren ervan. In het behoud van de diversiteit moet deze samenhang 
gerespecteerd worden. 

Accentueren van grenzen en overgangen  
Landschappen gaan vaak geleidelijk in elkaar over. Soms is er sprake van scherpe 
grenzen. Het accentueren van deze grenzen en overgangen kan de landschappelijke 
identiteit verhogen. 
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Visueel “vertalen“ van het fysisch systeem 
Een landschap is opgebouwd uit landschapselementen en –componenten23, waarbij 
het fysisch systeem een sleutelrol speelt. Het fysisch systeem heeft in Vorselaar een 
sterk structurerend karakter: valleien, depressies en lokale verhevenheden. Het visu-
eel accentueren van de structurerende werking van het fysisch systeem kan een 
bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van het landschap. Dit kan gebeuren door 
behoud en versterking van structurerende elementen en componenten. 
valleien: Het valleikarakter moet gevrijwaard worden. Referentielandschap is hetzij 
een halfopen landschap gedomineerd door graslanden (referentie: beemdenland-
schap), hetzij een besloten landschap met opgaande begroeiing (referentie: rietlan-
den en broekbossen). Valleien moeten gevrijwaard worden van harde infrastructuur. 
Ook moet gestreefd worden naar een maximaal graslandgebruik, in de mate dat het 
functioneren van de agrarische structuur dit toelaat. 
ruggen: In de eerste plaats kan het vrijwaren van de open ruimte een bijdrage leve-
ren tot de visuele aanwezigheid. In de tweede plaats kan door het behouden of ver-
sterken van contrasten (open en besloten) een lokale verhevenheid geaccentueerd 
worden. 
depressies: De herkenbaarheid van een depressie hangt in belangrijke mate samen 
met de mate waarin het bodemgebruik als ‘natuurlijk’ ervaren wordt. 

Respecteren van traditionele landschappen en landschapspatronen 
Traditionele landschappen of landschapspatronen verwijzen naar langlopende bo-
demgebruiksvormen uit het verleden en hebben in die zin een belangrijke erfgoed-
waarde. Behoud betekent geenszins een fossiliseren van het bestaande maar het 
inpassen van nieuwe elementen in de hoofdlijnen van de bestaande structuur, waar-
bij gestreefd wordt naar het versterken van de regionale identiteit van het landschap. 
Grondregels zijn hierbij het respect voor de natuurlijke, fysisch-geografische basis en 
de cultuurhistorische eigenheid van het landschap. 

Aandacht voor cultuurhistorische aspecten (landschappelijk) 
Door grondige ingrepen in het landschap, onder meer door ruilverkaveling, zijn veel 
traditionele structuren vervaagd. Relicten van traditionele landschappen of land-
schapspatronen moeten maximaal behouden blijven, zonder ze te bevriezen. In sterk 
geünifomiseerde landschappen kan lokaal de herkenbaarheid van de hoofdstructuur 
verhoogd worden. 

                                                        
23 Voor een verklaring van landschapselementen en –componenten wordt verwezen naar de beschrijving van 
de bestaande landschappelijke structuur. 

2.2 Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven 

In het informatief gedeelte werden de structuurbepalende landschappelijke elemen-
ten aangeduid. Deze lijst vormt de basis voor het definiëren van de ruimtelijke be-
leidscategorieën. Ze kunnen samengevat worden onder de noemers structurerende 
landschapselementen en –componenten, gave landschappen, nieuwe landschappen 
en openruimteverbindingen. Het beleid is erop gericht de structuurbepalende ele-
menten en componenten te behouden of te versterken. Voor elk van de beleidscate-
gorieën worden deze (te behouden / te versterken) elementen en componenten aan-
gegeven. 

2.2.1 Structurerende reliëfelementen 

In het landschap van Vorselaar is sprake van één structuurbepalend reliëfelement 
dat het lokale karakter overstijgt: de (uitlopers van de) Kempense Heuvelrug. Verder 
komt een reeks van plaggenbodems voor tussen Pulle en Lille. Reliëfelementen zijn 
visueel duidelijk aanwezig en verwijzen naar de karakteristieken van het onderlig-
gend fysische systeem. Tabel 32 geeft een overzicht. 

Tabel 32: structurerende reliëfelementen - ontwikkelingsperspectieven 

Reliëfelement Te behouden/versterken elementen en componenten 
Kempense Heuvelrug Heuvels en ruggen, open duinzanden, continuïteit, bebost ka-

rakter t.o.v. open Aa-vallei 
Rug met plaggenbodems 
tussen Pulle en Lille 

Beboste karakter 

2.2.2 Structurerende hydrografische elementen 

Valleien hebben door hun barrière- en corridorwerking en hun karakteristieke fysi-
sche milieu een belangrijke structurerende werking. Naast de essentiële functie in 
onder meer de natuurlijke structuur vervullen ze eveneens een belangrijke rol in de 
landschappelijke structuur. Structurerende hydrografische elementen zijn: 

Structurerend op bovenlokaal niveau 
– Kleine Nete 
– Aa 
– Pulderbeek (Molenbeek) 
– Bosbeek (Visbeek) 
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Structurerend op lokaal niveau 
– Hulsloop 
De functietoekenning aan elk van deze waterlopen en hun valleien in de gewenste 
natuurlijke structuur, garandeert minimaal het behoud van de structuurbepalende 
elementen en componenten. Een aantal worden tevens aangeduid als gaaf land-
schap. Verder kan voor een aantal valleien in samenhang met de omgeving een 
ontwikkelingsplan opgesteld worden, dat als toetskader geldt bij onder meer de in-
planting van nieuwe infrastructuur of bij grootschalige landschapsingrepen. Oever-
versteviging, bedijking en ontsluiting zijn bijzondere aandachtspunten. 

2.2.3 Bakens als structurerende elementen 

Bakens zijn visuele blikvangers, vaak met cultuurhistorische waarde, en fungeren 
dikwijls als oriëntatiepunten in het landschap. Tabel 33 geeft een overzicht. 

Tabel 33: Overzicht cultuurhistorische bakens in Vorselaar 

Bakens Ligging 
Kerktoren Sint Pieterskerk 
Kasteel de Borrekens 
Pastorij 
Devotiekapel 
Veertien Kapellekes 
Sassenhoeve 
Schranshoeve 
Klooster 
de Kaak 
Kapel van 't Schrans 
Kapel 't Heiken 
Kapelleke van de Goorbergenlaan 
Kapel van de Kempenlaan 
Kapelleke van Pallaaraard 
Kapel van de Lovenhoek 
Eerste kapelleke van 't Zegbroek 
Tweede kapelleke van 't Zegbroek 
Kapelleke van de Klissenhoek 
Kapelleke van Berkelheide 
Kapel van 't Achterste Sassenhout 
Kapel van 't Sassenhout 
Kapel van de Molenbaan 

Kern Vorselaar 
Vispluk 
Kern Vorselaar 
Kasteeldreef 
Veertienkapellekes 
Sassenhout 
Nieuwstraat 
Kern Vorselaar 
Kern Vorselaar 
Schranshoeve 
Heiken 
Goorbergenlaan 
Kempenlaan, Boulevard 
Pallaaraard 
Lovenhoek 
Zegbroek 
Zegbroek 
Klissenhoek 
Berkelheide 
Sassenhout 
Sassenhout 
Molenbaan 

 

Cultuurhistorische bakens dienen behouden te blijven met respect voor hun authenti-
citeit. De bebouwing in de omgeving van deze karakteristieke elementen dient op 
een dergelijke wijze te worden vorm gegeven zodat de bakens visueel gevrijwaard of 
versterkt worden. Voor een aantal kan hierbij ook verwezen worden naar het be-
schermingsbesluit. 

2.2.4 Markante terreinovergangen als structurerende compo-
nenten 

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee duidelijk verschillen-
de landschappen. Dikwijls gaat het gepaard met een verschil in bodemgebruik, per-
celering of open/geslotenheid. Volgende markante terreinovergangen worden aan-
geduid (met aanduiding van structuurbepalende elementen en componenten): 

– Grens Vorselaar centrum - samenvloeiing Nete - Aa 
– abrupte overgang dicht bebouwde kern – onbebouwde open vallei 
– structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemgebruik (wo-

nen - landbouw / natuur), winteroverstromingen 
– Grens winterbedding, valleiovergang van de Pulderbeek 

– overgang tussen gaaf valleilandschap en hogere landbouwgronden 
– structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemtype (droog-

nat alluviaal), verschil in bodemgebruik (extensiever in de vallei: dominant 
grasland, geen bebouwing), verschil in openheid / beslotenheid 

– Grens uitlopers Kempense Heuvelrug, vallei van de Kleine Nete en de Aa 
– overgang valleilandschap naar beboste heuvelrug 
– structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemtype (droge 

duinen – natte alluviale gebieden), hoogteverschil (Kempense Heuvelrug – 
vallei), verschil open landbouwgebied, vallei en gesloten bosgebied 

De structurerende landschapselementen en –componenten, zoals hierboven aange-
geven, dienen te worden behouden en versterkt. 

2.2.5 Gave landschappen 

Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in beperkte 
mate gewijzigd is door ingrepen. Het betreft hetzij relicten van traditionele land-
schappen (valleilandschappen, heide- en venlandschappen), hetzij relicten van land-
schapspatronen: kleinschalig landschapspatroon, depressies, historische rijgehuch-
ten op hogere interfluvia. Tabel 34 geeft een overzicht. 
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Bij de gave landschappen staat het behoud en de versterking van de structurerende 
landschapselementen en –componenten voorop en het wegnemen van de aantasting 
door niet verenigbare infrastructuur. 

Tabel 34 : overzicht van de gave landschappen 

Code Type van gaaf land-
schap 

Te behouden/versterken  elementen en componenten 

 Valleilandschap  
G1 Vallei van de Pulder-

beek (volledig) 
 

– besloten tot halfopen gevarieerd valleilandschap 
– Alluviale bossen met kenmerken van bronbos 
– Natuurlijke meandering, intacte structuurkenmerken 

G2 
 

Vallei van de Bosbeek 
(noordoostelijke deel) 
 

– halfopen landschap met afwisseling van hooilandjes, 
bomenrijen en houtkanten 

– natte slenken 
G3 Samenvloeiing Nete – 

Aa 
 

– Halfopen landschap met natuurlijke overstromingen 
– Overwegend graslanden (beemden), afgewisseld met 

alluviale bosjes 
– Oude rivierarmen Kleine Nete 

G4 Delen van de Hulsloop – Elementen van een gaaf landschap 
– Kleine landschapselementen en oeverbeplanting 

 Oude ontginning  
G5 Enclave Lovenhoek – Kleinschalig landschap 

– Halfopen karakter 
G6 Enclave Kasteelpark – Kleinschalig landschap 

– Halfopen karakter 
 Jonge ontginning op 

voormalige heide 
 

G7 Vorselaarse Heide – Halfopen landschap met spontaan kavelpatroon 
– Mozaïek bodemgebruik 
– zandwegen 

 Gaaf gehucht  
 Zegbroek, Plein, Ber-

kelhei 
– Eigenheid in de open ruimte behouden 
– Niet bebouwde ruimte vrijhouden 

Valleilandschappen: behoud herkenbaarheid valleikarakter 
In een vallei wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate gedicteerd door beper-
kende randvoorwaarden van het fysisch systeem (natte alluviale gronden, veen, 
winteroverstromingen) die een intensief bodemgebruik niet toelaten. Een typisch 
valleilandschap wordt gekenmerkt door volgende elementen en componenten: 

– halfopen, kleinschalige landschappen met graslanden (referentie beemdenland-
schap) 

– besloten landschappen met broekbos, rietland en moerasvegetatie 
Valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere versnippering en versnijding 
door nieuwe infrastructuren en bebouwing. De natuurlijke loop van de rivier of beek 
wordt behouden (of hersteld). De structurerende elementen en componenten worden 
behouden of versterkt. 

Oude ontginning: behoud kleinschaligheid 
Een kleinschalig perceleringspatroon en het voorkomen van kleine landschapsele-
menten zijn de kenmerken van het traditionele agrarische landschap in de regio. 
Waar de invulling (bodemgebruik) doorheen de eeuwen geëvolueerd is, is lokaal het 
perceleringspatroon bewaard gebleven. In deze landschappen staat het behoud van 
het perceleringspatroon voorop. Het behoud en de ontwikkeling van kleine land-
schapselementen moet de visuele herkenbaarheid van dit landschap verhogen. 

Jonge ontginning Vorselaarse heide:behoud  referenties heidelandschap 
Professionele landbouw moet hoofdgebruiker – beheerder blijven. Bij eventuele agra-
rische vernieuwing dienen de structuurbepalende elementen en componenten in acht 
te worden genomen. 

Niet bebouwde zones van gave gehuchten vrijhouden 
Enkele gehuchten uit het vroegere nederzettingspatroon zijn met een eigen identiteit 
in het omliggende landschap bewaard gebleven, waar andere gehuchten volledig 
met de kern versmolten zijn en hun eigenheid verloren. Die eigenheid kan bewaard 
worden door de niet bebouwde zones van deze gehuchten te vrijwaren van bijko-
mende bebouwing.  

2.2.6 Nieuwe landschappen 

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de 
herkenbaarheid ervan verdwenen of vervaagd is. Volgende nieuwe landschappen 
kunnen aangeduid worden: 
– nieuw landbouwlandschap Vallei van de Aa - oost 
– omgeving autosnelweg 
Behoud en eventuele versterking van resterende elementen en componenten van de 
oorspronkelijke structuren staan voorop. Concreet betekent dit het behoud of herstel 
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van resterende bossen, kleine landschapselementen, vooral waar ze de structuren 
accentueren. 

2.2.7 Openruimteverbindingen 

Openruimteverbindingen zijn niet of weinig bebouwde ruimten in de buurt van sterk 
bebouwde (verstedelijkte) gebieden. Volgende openruimteverbinding wordt aange-
duid: 
– Openruimteverbinding Vorselaar - Sassenhout 
Het beleid is gericht op het enerzijds voorkomen van het aan elkaar groeien door 
verdere verlinting van de bebouwde gebieden zodat de verschillende bebouwde 
entiteiten herkenbaar blijven. De openruimteverbinding wordt opgehangen aan de 
bossen van Kasteelpark – Proosthoeve en de vallei van de Bosbeek. 

2.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
landschappelijke structuur 

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de gemeente een systematisch 
toetsing aan de gewenste landschappelijke structuur inbouwen. Deze toetsing kan 
vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften met als uitgangspunt het 
vrijwaren of versterken van de structuurbepalende elementen en componenten van 
de gewenste landschappelijke structuur. 
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3 Gewenste agrarische structuur 
Kaart R 3: gewenste agrarische structuur 

3.1 Doelstellingen 

Vastleggen van de agrarische structuur ter verzekering van een leefbare toe-
komst voor de landbouw 
De gemeente Vorselaar wordt in het RSV (1998) omschreven als een gemeente met 
een dynamische landbouw. Deze dynamiek mag niet teruggeschroefd worden door 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar dient erdoor ondersteund te worden. 
Vandaar is het nodig dat de nodige ruimtelijke condities gecreëerd worden om het 
verder dynamisch evolueren van de landbouw toe te laten. In de eerste plaats moe-
ten daarvoor de gebieden van de agrarische structuur hard afgebakend worden. 
Binnen deze gebieden is landbouw de hoofdfunctie en mag de eventuele introductie 
van nevenfuncties het functioneren van de landbouw niet in het gedrang brengen. 
Vermeden moet worden dat door infiltratie van nieuwe functies (wonen in het lande-
lijk gebied, horeca …) de agrarische structuur ondermijnd zou worden.  

Differentieel landbouwbeleid in functie van landschappelijke en natuurlijke 
kwaliteiten 
Tussen de gebieden van de agrarische structuur zijn er verschillen: structureel sterke 
landbouwgebieden komen voor naast structureel minder sterke gebieden. Deze 
differentiatie is soms historisch gegroeid en er is geen noodzaak om ze op te heffen. 
Integendeel, indien geen aangepast beleid zou gevoerd worden zou de eigenheid 
van de gebieden verloren gaan en zou het landschap binnen de gemeente volledig 
homogeniseren. Vandaar dat men gebiedsgerichte maatregelen dient te nemen. Ook 
moet er rekening gehouden worden met de ontwikkeling van een gebied in de visie 
van andere sectoren, zoals bijvoorbeeld natuur of recreatie. Echter, een differentieel 
landbouwbeleid dient niet alleen tussen verschillende agrarische eenheden te wor-
den gevoerd. Ook binnen één eenheid kunnen er verschillen bestaan die een diffe-
rentieel beleid opdringen. Deze noodzaak bestaat b.v. in valleien die een eenheid 
doorkruisen en waar men zones van dominant graslandgebruik wil afbakenen.  
Agrarische vernieuwing en agrarische verbreding implementeren met het oog op een 
toekomstgerichte en leefbare landbouw 

De moderne landbouw is sterk gespecialiseerd en grootschalig en is hierdoor ook 
kwetsbaar. Dit wordt versterkt door de concurrentiepositie en de toenemende eisen 
die gesteld worden vanuit ecologische overwegingen en in functie van het dierenwel-
zijn. Agrarische verbreding kan vanuit dit perspectief een meerwaarde bieden en kan 
op micro-economisch vlak mogelijke inkomensverliezen als gevolg van recente ont-
wikkelingen compenseren. Agrarische verbreding is erop gericht de landbouw de 
mogelijkheid te geven nieuwe functies zoals landschapsonderhoud en –beheer, 
alsook beperkte toeristisch recreatieve functies uit te bouwen. Waar de landbouwer 
bijkomende beheersfuncties uitvoert, moet hiervoor een aangepaste vergoeding 
voorzien worden. Er moet wel over gewaakt worden dat de agrarische verbreding de 
landbouwsector niet hindert. 

Vergroten van het draagvlak voor milieu- en natuurdoelstellingen 
De huidige scepsis van de landbouw t.a.v. de introductie van milieu- en natuurdoel-
stellingen in de landbouw is groot. Verantwoordelijk hiervoor zijn negatieve ervarin-
gen, waarbij de landbouwer herhaaldelijk geconfronteerd is geworden met onvol-
doende rechtszekerheid. Er moet daarom gestreefd worden naar het opnieuw vergro-
ten van het draagvlak door het actief betrekken van de landbouwsector bij te realise-
ren doelstellingen. Tevens is het van essentieel belang dat in uitvoeringsplannen de 
mogelijkheden en beperkingen ondubbelzinnig worden vastgelegd in functie van de 
rechtszekerheid. 

Structurele aanpassingen aan het landbouwgebied achterwege laten 
Het landbouwgebied in de gemeente Vorselaar staat op het gewestplan voor een 
groot gedeelte ingekleurd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In het 
gebied worden dan ook op vele plaatsen kleine landschapselementen aangetroffen. 
Dit contrasteert met het gebied ten oosten van de N153 waar een ruilverkaveling 
werd uitgevoerd en waar het landschap grootschaliger is geworden. Aangezien de 
landbouw in de gemeente leefbaar is, is het niet gewenst om structurele aanpassin-
gen te doen aan de bestaande percelering en geomorfologie van de verschillende 
agrarische gebieden. De landschappelijke kwaliteit kan op die manier behouden en 
zelfs versterkt worden.  

Agrarische gebieden naast waardevolle natuurlijke gebieden 
Binnen de gemeente Vorselaar komen een groot aantal natuurconcentratiegebieden 
voor. Er moet naar gestreefd worden een juiste verhouding te vinden tussen de op-
pervlakte natuur en de oppervlakte landbouw. Een middel daartoe is de aanduiding 
van een aantal verwevingsgebieden. Deze verwevingsgebieden bieden zowel kan-
sen voor de natuurlijke als voor de agrarische structuur. 
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Ruimtelijk vertalen van de visie – elementen via ruimtelijke beleidscategorieën  
De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur is een taak voor het 
Vlaamse Gewest. Uitgaande van de agrarische structuur op Vlaams en provinciaal 
niveau en met in acht name van een voorlopig ontbreken van een definitieve afbake-
ning, wordt de agrarische structuur verder verfijnd op gemeentelijk niveau: 
– door het formuleren van specifieke ontwikkelingsperspectieven voor de ruimtelijke 

eenheden van de agrarische structuur. Als basis voor deze eenheden worden de 
landbouwkundige eenheden genomen zoals afgebakend en beschreven in het in-
formatief gedeelte. De effectieve afbakening op perceelsniveau en het vastleggen 
van voorschriften gebeurt door middel van gemeentelijke uitvoeringsplannen. 

– door het aanduiden van ruimtelijke beleidscategorieën die de gebieden van de 
agrarische structuur differentiëren. 

– door het formuleren van een afwegingskader voor andere dan agrarische functies 
in de gebieden van de agrarische structuur. 

3.2 Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsper-
spectieven 

De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur behoort tot de bevoegd-
heid van het Vlaamse Gewest. Ook de natuurverwevingsgebieden waarin de agrari-
sche structuur overlapt met de natuurlijke structuur zijn een bevoegdheid van het 
Vlaamse gewest. 
Uitgaande van de agrarische structuur op Vlaams en provinciaal niveau en met in 
acht name van een voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening op dit mo-
ment, gebeurt hiervoor op gemeentelijk niveau een aanname. Vanuit deze aanname 
wordt een gemeentelijke visie op een verdere differentiatie binnen de agrarische 
gebieden voorzien in functie van de mate van grondgebondenheid, agrarische 
bouwmogelijkheden en dergelijke 

Figuur 5: schematische voorstelling van de ruimtelijke beleidscategorieën 
binnen de agrarische structuur 

 

3.2.1 Kerngebieden van de agrarische structuur 

De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de 
enige hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden kerngebieden zich van de verwe-
vingsgebieden landbouw – natuur met landbouw en natuur als nevengeschikte func-
ties. De kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden door aanduiding van 
multifunctionele landbouwzones, bouwvrije zones, agrarische bedrijvenzones en 
zones voor dominant grasland.  
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Ruimtelijke condities in functie van de grondgebonden landbouw 
In het kerngebied van de agrarische structuur wordt het functioneren van de (grond-
gebonden) landbouw vooropgesteld. In deze gebieden moet voorkomen worden dat 
andere functies voorwaarden opleggen aan de landbouw of het functioneren van de 
landbouw in de toekomst zullen bemoeilijken. Ook hobbylandbouw kan in deze ge-
bieden ontmoedigd  of gekanaliseerd worden voor zover het een rem zou leggen op 
de professionele landbouw.  (zie verder). In de agrarische gebieden zullen ruimtelijke 
condities gecreëerd worden om de vooropgestelde doelstelling te bereiken. Instru-
menten hiervoor zijn o.a. ruilverkaveling, gezamenlijke waterzuivering, aanleg speci-
fieke infrastructuur, …. Nieuwe verspreide uitbreiding van grondloze veeteelt- of 
glastuinbouwbedrijven is niet gewenst.  

Vrijwaren open ruimte 
De open ruimte moet in deze gebieden gevrijwaard worden ter ondersteuning van de 
landbouw en andere open ruimtefuncties. Er is binnen de kerngebieden geen ruimte 
voor bijkomende niet agrarische bebouwing, tenzij voor aan landbouw gerelateerde 
activiteiten onder strikte voorwaarden. Bijkomende agrarische bebouwing moet geënt 
worden op het bestaande bebouwingspatroon en zo veel mogelijk aansluiten bij de 
bestaande agrarische bebouwing.  

Agrarische verbreding 
Agrarische verbreding kan vrijwillig aangegrepen worden als kans ter ondersteuning 
van de agrarische activiteiten en als bijdrage aan een leefbare landbouwsector. 
Agrarische verbreding kan zich richten op toerisme, natuurbeheer of landschapson-
derhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van deze bijkomende functies mag echter 
geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. Hoevetoerisme en thuis-
verkoop moeten als vormen van agrarische verbreding meer kansen geboden wor-
den. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft.  

Individuele evaluatie voor uitbreiding bestaande grondloze bedrijven 
Op dit ogenblik zijn er reeds grondloze bedrijven gelegen in de agrarische gebieden 
die bestemd zijn voor grondgebonden veeteelt. De uitbreiding van deze bestaande 
grondloze bedrijven moet individueel geëvalueerd worden in functie van:  

– Milieuhygiënische aspecten (mest..) 
– Ruimtelijke aspecten: ligging ten opzichte van de gewenste ruimtelijke structuur 
– Socio-economische aspecten: onder meer de leefbaarheid van het bedrijf, de 

afschrijvingstermijn en reële herlokalisatiemogelijkheden 
– Juridische aspecten: vergunningstoestand 

Een beoordeling voor elk bedrijf zal leiden tot bestendiging, mogelijkheid tot uitbrei-
ding of herlokalisatie. De herlokalisatiebehoefte moet integraal opgevangen worden 
binnen een agrarische bedrijvenzone.  

Ontwikkelingsperspectieven voor andere dan agrarische functies 
De kerngebieden van de agrarische structuur delen het kenmerk dat landbouw de 
hoofdfunctie is. Dit betekent niet dat er geen andere functies voorkomen. Weliswaar 
zijn deze andere functies in agrarisch gebied ondergeschikt aan de agrarische hoofd-
functie en gebonden aan voorwaarden. 
Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agra-
rische structuur door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. An-
derzijds betekenen zij mogelijk een zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebie-
den en gebouwen die verlaten worden door of niet meer in aanmerkingen komen 
voor de professionele landbouw.  
Conform het principe van gedeconcentreerde bundeling, kernversterking en vrijwaren 
van de open ruimte, wordt nieuwe bebouwing voor woongelegenheden, niet gekop-
peld aan een agrarisch bedrijf, en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet 
toegelaten. Voor functiewijziging van voormalige landbouwbedrijven naar een woon-
functie wordt verwezen naar de vigerende regelgeving terzake. Traditionele land-
bouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw verdienen spe-
ciale aandacht. 
Volgende functies komen voor in, maken gebruik van of liggen te midden van de 
agrarische gebieden: 

– Natuur en landschap 
– Hobbylandbouw 
– Toerisme en recreatie 
– Aan de landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid 

Natuur en landschap 

Beheer van natuurlijke en landschappelijke elementen in functie van een behoud kan 
uiteraard overal in het agrarisch gebied toegelaten worden. Dit gebeurt vrijwillig; ter 
ondersteuning bestaat de mogelijkheid om eventueel beheersovereenkomsten af te 
sluiten. Het afdwingbaar opleggen van maatregelen in functie van natuur kan echter 
enkel in de natuurverwevingsgebieden waar natuur en landbouw nevengeschikt 
worden en dit in functie van de vastgelegde gebiedsdoelstellingen voor het verwe-
vingsgebied. 
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Hobbylandbouw 
De kerngebieden van de agrarische structuur zijn in de eerste plaats voorbehouden 
voor de professionele landbouw (cf. RSV). De behoefte aan ruimte voor niet-
professionele landbouw of hobbylandbouw24 bestaat echter en kan gebiedsgericht 
gestimuleerd of ontmoedigd worden teneinde de structureel sterke agrarische gebie-
den te vrijwaren. Voor deze vormen van landbouw komen de versnipperde land-
bouwzones met kleinere percelen in of aansluitend op de kernen, gehuchten of linten 
het meest in aanmerking. Multifunctionele landbouwzones (zie verder) komen in 
aanmerking voor hobbylandbouw. 

Toerisme en recreatie 
De verbreding van de landbouw naar toerisme en recreatie kan een meerwaarde 
betekenen voor de leefbaarheid van individuele landbouwbedrijven. Binnen deze 
sector zijn er echter verschillende subsectoren: 
– Maneges, kinderboerderijen en dergelijke zijn recreatieve voorzieningen en horen 

niet thuis binnen de kerngebieden van de agrarische structuur, tenzij in daartoe 
voorziene zones (zie verder – multifunctionele landbouwzones). Niettemin wordt 
ervoor geopteerd recreatieve functies zo veel mogelijk op te vangen binnen de 
gebieden van de recreatieve structuur. 

– Hoevetoerisme en thuisverkoop van hoeveproducten mag overal in agrarisch 
kerngebied binnen de bestaande landbouwbedrijven, voor zover de landbouw-
functie de hoofdfunctie blijft.  

– Horeca hoort niet thuis binnen de gebieden van de agrarische structuur, tenzij 
gekoppeld aan een netwerk en voor zover de dynamiek beperkt blijft (cf. gewens-
te toeristisch recreatieve structuur). Maar ook dan moet steeds nog een individue-
le afweging gebeuren via planologische toetsing. Hoogdynamische inrichtingen 
(dancings e.a.) zijn per definitie niet gewenst binnen de gebieden van de agrari-
sche structuur. 

– Recreatieve routes en netwerken binnen de kerngebieden van de agrarische 
structuur zijn mogelijk, mits ze de hoofdfunctie van het gebied niet ondermijnen 
(zie gewenste toeristisch-recreatieve structuur) 

Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid 
Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid is een verzamelnaam voor aan 
de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven (zoals lokaal 

                                                        
24 Onder hobbylandbouw worden kleinschalige landbouwactiviteiten verstaan die uitgeoefend worden door 
personen met een ander hoofdberoep. Dit houdt in dat geen woonvoorzieningen of grootschalige infrastruc-
tuur ter ondersteuning van dit type landbouwactiviteiten worden voorzien. 

conditioneringsbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers.), aan de landbouw 
gerelateerde kleinhandel (zoals tuincentra) en aan de landbouw gerelateerde dienst-
verlening (zoals veeartsen, proefbedrijven, dierenklinieken, dierenasielen.). Elk van 
deze functies moet geweerd worden behoudens een aantal uitzonderingen gespeci-
ficeerd in de multifunctionele landbouwzones. Eigen kleinschalige mestverwerking is 
wel mogelijk op het bedrijf. Algemeen kan echter enkel in specifiek daartoe voorziene 
zones die daar ruimtelijk het best voor in aanmerking komen (zie verder –
multifunctionele landbouwzones), de vestiging van of functiewijziging naar deze aan 
landbouw gerelateerde functies onderzocht worden. Ook daar dienen deze activitei-
ten steeds een individuele planologische toetsing te doorstaan. 

3.2.2 Aanname verwevingsgebieden 

Verwevingsgebieden natuur - landbouw behoren zowel tot de natuurlijke als -voor 
zover het verweving met landbouw betreft- tot de agrarische structuur. Het Vlaamse 
gewest zal maximum 70.000 ha verwevingsgebied binnen de agrarische structuur 
afbakenen. De aanduiding en afbakening van verwevingsgebieden is dus een ge-
westelijke materie. De bijhorende ontwikkelingsperspectieven moeten als suggestie 
beschouwd worden aan de Vlaamse Overheid. 
Volgende verwevingsgebieden  natuur – landbouw worden voorgesteld in de ge-
meente Vorselaar: 
– gebied in het zuiden van de gemeente in de vallei van de Aa en in de vallei van 

de Kleine Nete NVG1 
– landbouwpercelen ter hoogte van de kasteelhoeve NVG2 
– landbouwpercelen ter hoogte van Lovenhoek NVG3 
– gebied in het noorden van de gemeente ten westen van het Konijnenbos. NVG4 
– noordelijke deel van valleigebied van de Bosbeek  NVG5 
– Vallei van de Pulderbeek ten Z van de E34 NVG6 
De ontwikkelingsperspectieven voor deze verwevingsgebieden zijn zowel in de ge-
wenste agrarische structuur als in de gewenste natuurlijke structuur (zie eerder) 
beschreven. 

Landbouw en natuur als nevengeschikte functies in natuurverwevingsgebied 
In natuurverwevingsgebied zijn de functies landbouw en natuur nevengeschikt en zijn 
andere functies ondergeschikt. Het beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteuning 
van de verweving van de functies landbouw en natuur. De ruimtelijke ondersteuning 
houdt ruimtelijke voorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de aanwezige ecotopen. Verder dienen de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
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van de met de aanwezige ecotopen verzoenbare landbouwactiviteiten ruimtelijk on-
dersteund te worden. 

Zekerheid van bedrijfsvoering en rechtszekerheid voor de landbouw in verwe-
vingsgebieden natuur – landbouw 
De gemeente ondersteunt de verwevingsgebieden in overlap met de agrarische 
structuur in de mate dat voldoende rechtszekerheid en zekerheid van bedrijfsvoering 
geboden kunnen worden aan de landbouw. Dit betekent onder meer (suggestie van-
uit de gemeente): 
– Een verwevingsgebied mag geen tussenstap zijn naar hoofdfunctie natuur. 
– Landbouw moet op een rendabele wijze haalbaar blijven, al dan niet met moder-

ne technieken en indien er inkomensverliezen blijken, moeten deze billijk vergoed 
worden. 

Gradaties van verwevingsvormen gebiedsgericht vertalen 
Verweving kan gerealiseerd worden door het afwisselend voorkomen van percelen 
met enerzijds hoofdfunctie landbouw en anderzijds met hoofdfunctie natuur. Daar-
naast kan in verwevingsgebieden ook multifunctionaliteit op perceelsniveau afge-
dwongen worden (beheerslandbouw), zoals permanent graslandgebruik. Per gebied 
moet de aard van de verweving vertaald worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen.  

3.2.3 Zoekzones van dominant graslandgebruik 

Teeltdifferentiatie i.f.v. het fysisch systeem 
Het RSV stelt dat differentiatie van de gebieden van de agrarische structuur op ge-
westelijk niveau in functie van teeltkeuze niet opportuun is omdat door de moderne 
landbouwtechnieken de afhankelijkheid van bodemcondities is afgenomen. Deze 
benadering gaat uit van zuiver cultuurtechnische overwegingen en heeft betrekking 
op grote regio’s.  
Op lokale schaal kan de toetsing van de landbouw op het fysisch systeem leiden tot 
de aanduiding van “gewenste en minder gewenste” teelten en kan deze aanduiding 
in een aantal gebieden wel een ruimtelijke meerwaarde bieden. Deze aanduiding kan 
ook de duurzaamheid van de landbouw op een bepaalde plaats bevorderen. Er mag 
evenwel geen hypotheek gelegd worden op het functioneren van het agrarisch ge-
bied. Er moet dus beslist worden of de teeltdifferentiatie afdwingbaar gemaakt wordt 
of als wensstructuur wordt vastgelegd, te bereiken via beheersovereenkomsten op 
basis van vrijwilligheid. In eerste orde kunnen enkel natuurverwevingsgebieden (af-

bakening Vlaamse Gewest) in aanmerking komen voor het afdwingbaar opleggen 
van teeltmogelijkheden25. De teelten die gestimuleerd worden moeten bovendien 
aangepast zijn aan de natuurlijke bodemcondities (bodemgeschiktheid). 

Streven naar dominant graslandgebruik 
Teeltdifferentiatie beperkt zich voor Vorselaar tot het aanduiden van gebieden van 
dominant graslandgebruik in bepaalde alluviale delen van valleien. Volgende over-
wegingen liggen hier aan de basis: 
– Overwegingen van technische aard: 

– De bodemgeschiktheid van natte alluviale gronden voor grasland is veel gro-
ter dan voor eender welke andere teelt. Traditioneel is het bodemgebruik in 
valleien daarom minder intensief.  

– Er wordt voorkomen dat in geval van hoge grondwaterstand of winterover-
stromingen de bodem verslempt en de structuurkwaliteit afneemt. Bij éénjari-
ge teelten blijft de grond tijdens de wintermaanden braak, waardoor het risico 
op verslemping bij overstroming of hoge grondwaterstand hoog is. Zolang de 
waterkwaliteit onvoldoende is, in de mate dat overstroomde gronden voor de 
landbouw ongeschikt zouden worden, moet overstroming vermeden worden. 

– Overwegingen van landschappelijke aard of in het kader van verweving van func-
ties: 
– Een dominantie van permanent grasland komt de landschappelijke waarde 

van valleien ten goede. Het typische valleilandschap wordt immers traditioneel 
gekenmerkt door beemden. Bovendien verhoogt graslandgebruik de openheid 
van een vallei en daarmee de visuele beleving. Zeker in valleien waar ge-
streefd wordt naar recreatief medegebruik is deze overweging relevant.  

– In deze zones wordt gestreefd naar een dominantie van grasland, waarbij de 
trend om steeds meer graslanden om te zetten in maïs wordt omgebogen. In 
welke mate (voor 100% of minder) ander dan graslandgebruik moet worden 
geweerd en de manier waarop, wordt gebiedsgericht verder verfijnd in ruimte-
lijke uitvoeringsplannen. 

Mogelijke instrumenten voor graslandgebruik op terrein 
– beheersovereenkomsten op vrijwillige basis en met aangepaste vergoeding 
– vergunningsplichtig maken van het wijzigen van historisch permanent grasland  
– eventueel het binnen kleinere stroken afdwingbaar opleggen van teeltbeperkin-

gen (in eerste orde enkel in natuurverwevingsgebieden) 
                                                        
25 Gelet op het feit dat het een gewestelijke bevoegdheid betreft, geldt dit als een suggestie van het gemeen-
telijke niveau. 
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Aanduiding van zoekzones van dominant graslandgebruik 
Voor Vorselaar kunnen de alluviale valleien van de structuurbepalende waterlopen 
indicatief aangeduid worden als zoekzones waarbinnen zones van dominant gras-
landgebruik kunnen aangeduid worden: 
– vallei van de Hulsloop ter hoogte van Plein en Strateneinde 
– vallei van de Bosbeek  
– vallei van de Heikensloop ter hoogte van de samenvloeiing met de Bosbeek 
– samenvloeiingsgebied van de Geerbeek en de Sassenhoutakkerloop 
– alluviale vlakte van de Aa, Derde Beek en de Kleine Nete 
Deze zoekzones zijn ruim. De afbakening op perceelsniveau binnen de zoekzones 
gebeurt door middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Naar analogie met hoger 
gedefinieerde bouwvrije zones wordt opnieuw de winterbedding aangewend als stu-
rend voor de afbakening op perceelsniveau. 

3.2.4 Bouwvrije zones 

In gewestelijke uitvoeringsplannen zullen binnen de gebieden van de agrarische 
structuur bouwvrije zones afgebakend worden waar geen bebouwing (ook geen 
agrarische) kan toegelaten worden. In de mate dat op dit vlak beleidsruimte rest, 
worden ook in het GRS op kleine schaal bouwvrije zones aangeduid. Uitgangspunt is 
dat het leefbare voortbestaan van bestaande agrarische bedrijven daarbij niet in het 
gedrang komen.  
De criteria die gehanteerd worden voor de afbakening zijn: 
– bindende voorwaarde: ontbreken van bestaande bedrijfszetels 
– bijkomend (niet-cumulatief) o.m.: 

– ontbreken van bebouwing 
– fysisch systeem: alluviale en/of (zeer) natte gronden 
– landschappelijke kwaliteiten, die gehypothekeerd zouden worden door be-

bouwing 
– het aaneengesloten karakter van cultuurgronden 

Bij de afbakening van de bouwvrije zones zullen economische eisen tot op het ni-
veau van een bedrijf, in rekening worden gebracht. Daarbij zullen ook de eventuele 
uitbreidingen van een bedrijf bekeken worden. 
Als mogelijke bouwvrije zones binnen de agrarische structuur op gemeentelijk niveau 
worden volgende gebieden vooropgesteld om verder te onderzoeken in functie van 
een afbakening: 

– Koekoekheide en Vorselaarseheide in het noorden van de gemeente 
– Vallei van de Aa en Derde Beek in het zuiden van de gemeente 
De differentiatie van de agrarische structuur i.f.v. bebouwingsmogelijkheden heeft 
zowel ruimtelijke als landbouwkundige voordelen. Enerzijds wordt de ruimtelijke 
spreiding van gebouwen beheerst, anderzijds wordt de leefbaarheid van landbouw-
bedrijven gevrijwaard: de inplanting van nieuwe agrarische bedrijven mag niet ten 
koste gaan van de leefbaarheid van bestaande bedrijven; b.v. de inplanting van een 
gebouw in een optimaal ingericht en voor grondgebonden teelten zeer geschikt ge-
bied. De aanduiding van bouwvrije zones heeft bovendien een positieve invloed op 
de landschappelijke kwaliteit van het gebied en de gaafheid van de open ruimte.  

3.2.5 Multifunctionele landbouwzones 

Gebieden die door hun ruimtelijke kenmerken (zoals versnippering en kleinschalig-
heid) en infrastructuur minder potenties bieden als uniform landbouwgebied, kunnen 
aangeduid worden als multifunctionele landbouwzones. 
Het gebied rond en ten oosten van Klissenhoek-Niemandshoek-Zegbroek wordt in 
Vorselaar geselecteerd als multifunctionele landbouwzone. De contouren van de 
zone worden logisch geënt op het fysisch systeem ,de cultuurhistorie van de omge-
ving en de actuele ruimtelijke structuur en bodemgebruik: 
– Gesitueerd binnen het plaggencomplex (middeleeuwse ontginning), ingesloten 

tussen de traditionele nederzettingen (centrum – Niemandshoek - Zegbroek – 
Plein – Vispluk). 

– Versnipperde ruimtelijke structuur met een divers bodemgebruik (bosjes, hobby-
landbouw, tuinen, landbouw). Voor de professionele landbouw is dit dan ook 
geen structureel sterk gebied, waardoor het toelaten van andere aan de land-
bouw gerelateerde functies –naast landbouw uiteraard – te verantwoorden is. 

Meer ruimte –binnen randvoorwaarden- voor aan landbouw gerelateerde activi-
teiten 
Binnen een aantal randvoorwaarden kunnen deze gebieden ook andere, aan de 
landbouw gerelateerde functies opnemen, uitgaande van bestaande bebouwing en 
infrastructuur via functiewijziging. Het betreft functies die binnen de overige gebieden 
van de agrarische structuur ontmoedigd of geweerd worden, omdat een ongecontro-
leerde inplanting het functioneren van de agrarische structuur kan ondermijnen, mits 
in acht name van de verder geformuleerde randvoorwaarden. 
– Ruimte voor hobbylandbouw (niet – professionele landbouw) 
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– Ruimte voor aan de landbouw gerelateerde diensten, voor zover ze exclusief op 
de landbouw gericht zijn (veearts,..) 

– Ruimte voor toeristisch recreatieve activiteiten gerelateerd aan de landbouw 
(maneges e.a.). 

 
Voor elk van de hoger vermelde activiteiten dient evenwel nog steeds een afweging  
te gebeuren op basis van een planologische toetsing, zodat de dynamiek gebiedsge-
richt afgestemd kan worden. De toetsingscriteria die in een RUP nog verder moeten 
uitgewerkt worden, brengen onder andere in rekening: 
– de ontsluitingsmogelijkheden: het vervoersprofiel dient afgestemd te zijn op het 

mobiliteitsprofiel 
– de verwachte dynamiek op basis van bezoekersaantallen 
– de mate dat de locatie aansluit op bestaande bebouwingsconcentraties: een 

sterke versnippering van de open ruimte dient vermeden 
– de verwachte impact op het functioneren van de agrarische structuur: het functio-

neren van de agrarische structuur mag niet in het gedrang komen. 
– … 
Deze aan andere dan agrarische functies maken gebruik van bestaande infrastructu-
ren via functiewijzigingen. Nieuwe infrastructuren moeten vermeden worden om het 
gebied niet meer te versnipperen.  

3.2.6 Agrarische bedrijvenzones 

De verspreide inplanting van grondloze bedrijven stuit niet enkel op ruimtelijke en 
landschappelijke bezwaren maar kan op termijn ook de agrarische structuur zelf 
ondermijnen. Het RSV voorziet in de mogelijkheid tot afbakening van agrarische 
bedrijvenzones voor de inplanting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven. De 
afbakening van dergelijke agrarische bedrijvenzones wordt door het RSV beperkt tot 
de zogenaamde concentratiegebieden voor tuinbouw onder glas en concentratiege-
bieden voor grondloze veeteelt op Vlaams niveau. De zones moeten ondersteunend 
werken voor de ontwikkeling van grondloze agrarische bedrijvigheid in deze regio’s. 
Het RSPA ondersteunt deze visie. 
De gemeente Vorselaar behoort echter niet tot één van deze concentratiezones. 
Bijgevolg is het niet aangewezen agrarische bedrijvenzones voor grondloze land-
bouw aan te duiden. 

3.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
agrarische structuur 

De gemeente dringt bij het Vlaams Gewest aan op een snelle (gelijktijdig met afba-
kening van VEN) afbakening van de gebieden van de agrarische structuur. 
De gemeente kan de ruwe afbakening van de agrarische gebieden door het Vlaamse 
Gewest verder verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De volgende 
bepalingen kunnen hierin worden uitgewerkt: 
– De bouwvrije zones van gemeentelijk niveau kunnen worden afgebakend en er 

kunnen stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld voor bouwvergun-
ningsplichtige activiteiten. Voor de afbakening worden de criteria gehanteerd zo-
als geformuleerd in het RSV en de gewenste agrarische structuur.  

– De multifunctionele landbouwzones kunnen worden afgebakend en er kunnen 
stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd voor agrarische en aan 
landbouw gerelateerde bebouwing. 

– De zones voor dominant graslandgebruik kunnen afgebakend worden op basis 
van de Bodemkaart van België, een stimulatiebeleid kan uitgewerkt worden tot 
afsluiten van beheersovereenkomsten volgens uit te werken gebiedsgerichte be-
heersvoorstellen, de wijziging van historisch permanent grasland kan vergun-
ningsplichtig gemaakt worden. 

– Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan gebiedsgerichte stedenbouwkundige voorschrif-
ten uitwerken voor andere en aan landbouw gerelateerde functies op basis van 
ruimtelijke beleidscategorieën en planologische toetsing van bestaande activitei-
ten. 
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4 Gewenste nederzettingsstructuur 
Kaart R 4: gewenste nederzettingsstructuur 

4.1 Doelstellingen 

Zachte groei vanuit de eigen behoefte 
De bevolkingsgroei in Vorselaar, als gewoon hoofddorp type 3, wordt afgestemd op 
de natuurlijke groei van de lokale bevolking. Om de taakstelling met betrekking tot 
wonen strategisch te kunnen invullen moeten maatregelen worden genomen om een 
‘zachte’ groei van de gemeente te bevorderen en de immigratie af te remmen. Om-
vangrijke privé-verkavelingen die grote aantallen kavels of woningen op korte tijd op 
de markt brengen, zijn een extra stimulans voor inwijking en moeten vermeden wor-
den. Om de zachte groei na te streven is een zeer duidelijke fasering in bouw- en 
verkavelingsvergunningen noodzakelijk. Op die manier vermijdt men dat men op te 
korte tijd de taakstelling invult.  

Kernversterkend werken  
De behoefte om te gaan wonen in de open ruimte kan stelselmatig worden afgeremd 
door het wonen in de dorpskern aantrekkelijk te maken. Dit houdt in dat lintbebou-
wing wordt afgeremd ten voordele van het bouwen in de kern.  Inbreidingsprojecten 
moeten de ‘gaatjes’ in het bebouwde weefsel opvullen. Dit wil echter niet zeggen dat 
alles moet worden ‘volgebouwd’. De aanwezigheid van pleinen en parken samen met 
speelruimten is belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. Ook de erkenning en de 
versterking van groene fragmenten in de kern dragen bij tot een aangenamere 
woonsfeer.  

Streven naar zuinig ruimtegebruik  
Verdichting moet voor een maximale benutting van bestaande bouwmogelijkheden 
zorgen. Zuinig ruimtegebruik staat hierbij voorop. Op die manier kunnen meer men-
sen in de kern wonen en wordt het financieel draagvlak van de kleinhandel in de kern 
ondersteund. Het meest aangewezen is om de trend naar open bebouwing af te 
remmen en het aandeel halfopen en gesloten bebouwing te laten toenemen. Een 
bruto woningdichtheid van 15 wo/ha wordt nagestreefd. Op die manier sluit men 
trouwens beter aan op de traditionele bouwtypes van kernen in het buitengebied. 
Zuinig ruimtegebruik vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huisves-
tingsmogelijkheden in de kernen via het stimuleren van renovatie en vernieuwbouw.  

Differentiatie in de huisvestingsmogelijkheden 
Gezien de grootte van het mediaaninkomen en het gemiddelde inkomen per aangifte 
mag men er van uitgaan dat een niet onbelangrijk deel van de bevolking vragende 
partij is op de sociale huur- en koopmarkt. Ook de toenemende vergrijzing en de 
gezinsverdunning leiden ertoe dat men zich niet blind mag staren op het louter voor-
zien van vrijstaande ééngezinswoningen. Mede gelet op het huidig tekort aan sociale 
huisvesting en de stijging van de verkoopprijzen voor huisvesting moet er voldoende 
aanbod komen van bejaardenwoningen, serviceflats, sociale (huur)woningen, stu-
dio’s en appartementen van verschillende grootteorde, samen met voldoende ruime 
ééngezinswoningen.  

Sociale vermenging realiseren 
In het verleden werden woonzones enkel aangesneden via huurwoningen of enkel 
koopwoningen of enkel bouwkavels. Het creëren van sociale getto’s werd hierdoor 
gestimuleerd. In de toekomst moet dit worden vermeden. De sociale dimensie van 
huisvestingsprojecten kan verhoogd worden via een vermenging van sociale huur-
woningen, koopwoningen en eventueel particuliere kavels. Ook is het wenselijk dat 
er per project naar evenwichtige verhoudingen wordt gezocht. Op die manier vermijdt 
men dat grootschalige projecten de invulling van toekomstige projecten hypotheke-
ren.  

 Aandacht schenken aan ruimtelijke kwaliteit  
Zowel kleine als grote (woning)bouwprojecten moeten een positieve bijdrage leveren 
tot de ruimtelijke opbouw van de kern. Er moet op worden toegezien dat ze op een 
architecturale en stedenbouwkundig kwaliteitsvolle manier worden geïntegreerd in 
hun omgeving. De GECORO kan daar als adviesorgaan een belangrijke rol in spe-
len.  

4.2 Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven 

4.2.1 Gewoon hoofddorp type III 

Het RSPA selecteert de kern van Vorselaar als woonkern en de gemeente Vorselaar 
als een gemeente met een gewoon hoofddorp type III. Aangezien er slechts één 
woonkern aanwezig is, wordt de kern Vorselaar als hoofddorp geselecteerd. 

De opvang van bijkomende woningen gebeurt er in principe binnen het woongebied. 
De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven moeten het mogelijk maken om 
de vooropgestelde doelstellingen te halen. 
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Kernen aflijnen om grenzen te stellen 
In het gemeentelijk structuurplan wordt het hoofddorp afgelijnd. Met deze aflijning 
worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld die de natuurlijke, agrarische en land-
schappelijke structuur kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de kern. Binnen de afgelijnde kern moet de beschikbare ruimte eerst maxi-
maal worden benut vooraleer men de grens in een latere planperiode terug in vraag 
kan stellen. De aflijning van de kern is echter bij benadering weergegeven en mag 
niet als een bodembestemming worden geïnterpreteerd. Verdere verfijning op per-
ceelsniveau moet in uitvoering van het structuurplan gebeuren. 
Bij de aflijning van de kern werd o.a. rekening gehouden met volgende factoren: 
aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer, de impact van dichtheidsver-
hoging aan 15 wo/ha, de bouwmogelijkheden, de begroeiing van vrijliggende terrei-
nen en hun landschapskenmerken, bodemcondities van terreinen (depressie, natte 
grond), geplande en bestaande rioleringsnet, morfologische begrenzing ten aanzien 
van homogene open ruimte en/of ecologische gehelen, juridische toestand, … . 
Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om naar hogere dichtheden te streven. 
Het cijfer van 15 wo/ha kan gehanteerd worden als een richtcijfer. In de praktijk komt 
het er op neer om het aandeel open bebouwing af te remmen en langs uitgeruste 
wegen meer combinaties te maken met halfopen en gesloten bebouwing. Realisaties 
op niet uitgeruste gronden zullen voor het globale project een bruto woningdichtheid 
van 15 wo/ha nastreven. 

Niet uitgeruste woongebieden ontwikkelen  in fases (O) 
Uit het aanbod van niet uitgeruste woongebieden wordt een selectie gemaakt van te 
stimuleren woongebieden. Criteria daarbij zijn de ruimtelijke kenmerken en een gun-
stige watertoets. 
Door deze gebieden voor huisvesting aan te snijden kan de bruto woningdichtheid 
worden verhoogd en wordt het wonen in het hoofddorp gestimuleerd. Gelet op de 
doelstelling van de zachte groei is het aangewezen om de toekomstige huisvestings-
projecten te faseren in de tijd. Op die manier vermijdt men dat grote aantallen wonin-
gen op korte tijd op de markt komen en zo de mogelijkheden voor de toekomst te 
drastisch beperken.  
De ontwikkeling van deze gebieden moet worden gestimuleerd aan dichtheden van 
minimum 15 woningen/ha. Aangezien er een tekort aan sociale huisvesting is, dient 
er binnen de gebieden met enige omvang maximaal gestreefd te worden naar de 
realisatie van een sociale vermenging. Deze vermenging dient bij voorkeur gereali-
seerd te worden volgens inkomensklasse en volgens woningtype (kavels, huurwo-
ningen, koopwoningen, appartementen, studio’s). 

De volgende zones komen in aanmerking: 
– O1 De Schrans (3, 06ha) : Voor dit gebied is een verkavelingsontwerp opge-

maakt voor een 40-tal woningen. Er zullen middengroepkavels worden voorzien 
samen met een 12- tal sociale koopwoningen. De zone heeft een gunstige ligging 
nabij het centrum van Vorselaar en zal binnen de planperiode gerealiseerd zijn. 

– O2 Lepelstraat-Merellaan (0,75 ha) : Deze zone wordt omgeven door tuinen, 
maar is wel perfect ontsluitbaar vanuit de Lepelstraat. Gezien de centrale ligging 
in Vorselaar kunnen hier een beperkt aantal woningen gerealiseerd worden. 
Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de woonkwaliteit van de om-
liggende woningen. Deze centraal gelegen zone kan deels ook benut worden 
voor gemeenschapsvoorzieningen zoals parking, bejaardentehuis,… 

– O3 Heidelaan-Wilgenlaan (0,57 ha) : Dit gebied is relatief klein, maar kan ontslo-
ten worden via de Heidelaan of via de Wilgenlaan. Gezien de centrale ligging in 
Vorselaar en de eigendomsstructuur kan het gebied ontwikkeld worden in de toe-
komst.  

– O4 Heikant-Zavelstraat (0,79 ha) : Via herverkaveling van bestaande percelen die 
als tuin in gebruik zijn kan hier een project gerealiseerd worden. Ontsluiting kan 
via een perceel aan de straat Heikant. Door de centrale ligging kan dit gestimu-
leerd worden. De eigendomsstructuur is echter vrij complex.  

– O5 Van Rotselaarlaan-Beeldekensstraat (0,92 ha) : Deze zone komt in aanmer-
king om verder als sociale woonwijk te worden ontwikkeld, aansluitend op de ver-
kaveling Beeldekens. Bij de aanleg van het wegtracé werd hiermee rekening ge-
houden. 

– O6 Molenbaan-Putakkersstraat I (1,20 ha). Voor dit gebied werd een verkave-
lingsaanvraag ingediend (privé-initiatief). Potentieel kunnen hier een 18-tal wo-
ningen worden gerealiseerd. Het binnengebied ten oosten ervan (0,39 ha) wordt 
daarbij behouden als groenzone. Deze zone kan ontsloten worden via de Molen-
baan, Klissenhoek of de Putakkersstraat.  

– O7 Molenbaan-Putakkersstraat II (0,84 ha). Deze zone kan ontsloten worden via 
de Molenbaan, Klissenhoek of de Putakkersstraat. Dit gebied komt in aanmerking 
om als sociale woonwijk te worden ontwikkeld, aansluitend op de verkaveling O6. 

De centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden (CB) 
Deze gebieden bestaan voornamelijk uit tuinen en ingesloten bosrestanten. Het niet 
ontwikkelen van ingesloten binnengebieden kadert binnen een globale visie op de 
kern: verdichting en inbreiding nabij de voorzieningen zonder een hypotheek te leg-
gen op landelijkheid en woonkwaliteit. Dit laatste vereist het behoud van stukjes 
groen of open ruimte vanuit verschillende doeleinden: beeldkwaliteit en ontspan-
ningsmogelijkheden (speelruimten…). Het verdichten nabij de voorzieningen ver-
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klaart waarom vooral ten noorden van de Molenbaan niet verder wordt verdicht. Het 
is dan ook aangewezen dat de tuinen en eventuele andere mogelijke functies (speel-
bos, vijver, etc.) worden vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
Verder worden een aantal zones niet aangesneden omdat ze door de huidige ruimte-
lijke configuratie niet ontsluitbaar zijn.  
Het gaat hierbij niet om een herbestemming van de binnengebieden. De woonbe-
stemming blijft voor deze gebieden behouden, conform de bestaande toestand. 
De volgende zones komen in aanmerking: 

– CB1 Vinkenlaan (0,63 ha) : Deze zone omvat een vijver die functioneert als groe-
ne long voor de omgeving.   

– CB2 Hildenring-Smalvoort (0,75 ha) : De zone bestaat deels uit naaldbos (eigen-
dom van de gemeente) en deels uit achterstroken van diepe tuinen. Het geheel 
fungeert als groene ruimte in het centrum van Vorselaar. Deze functie wordt be-
houden.  

– CB3 Guldenpad-Rechtestraat (1,38 ha) : Ook deze zone heeft een functie als 
groene long in het centrum: er komt een dennenbos met ondergroei voor. De 
percelen zijn deels in eigendom van de gemeente en deels in privé-eigendom 
(enkele maken deel uit van diepe tuinen). Er wordt voor geopteerd om dit gebied 
in zijn huidige staat te behouden. Het kan een functie als speelbos opnemen. 

– CB4 Rechtestraat-Van Rotselaarlaan (0,95ha): Dit gebied is ontsluitbaar maar 
bestaat grotendeels uit diepe tuinen die bebost zijn. Ook hier wordt geopteerd om 
het gebied in zijn huidige staat te behouden.  

– CB5 Klissenhoekveld (0,81 ha): Het huidig landgebruik op dit perceel is weide. 
De zone wordt omsloten door open bebouwing., Er wordt voor geopteerd om dit 
gebied als speelveld voor de buurt te ontwikkelen. 

– CB6 Groenstraat (1,8 ha) : Dit gebied is bebost. In feite vormt het een stapsteen 
tussen twee andere bossen, namelijk dit van Niemandshoek en het Molenbos. In 
de toekomst kan deze functie bestendigd blijven en kan het gebied als een na-
tuureiland gezien worden. Door het gebied stroomt bovendien de Niemandshoek-
loop: het zuidelijk gedeelte heeft een natte ondergrond zodat het niet geschikt is 
voor bebouwing.  

– CB7 Niemandshoek (0,84 ha) : Het gebied bestaat uit diepe tuinen. Het huidige 
gebruik wordt vastgelegd. 

– CB8 Bosweg-zuid (0,77 ha): Het gebied valt niet meer te ontsluiten en bestaat 
voor een groot deel uit diepe tuinen. Ontwikkeling is niet meer mogelijk. 

– CB9 Molenbaan-Beeldekensstraat (0,96 ha): Het gebied bestaat uit diepe tuinen 
en is niet meer ontsluitbaar. Het huidige gebruik wordt vastgelegd. 

– CB10 Maalderstraat (0,65 ha): Het gebied bestaat uit diepe tuinen en is niet meer 
ontsluitbaar. Het huidige gebruik wordt vastgelegd. 

– CB11 Molenhei (1,68 ha): Het gebied bestaat uit diepe tuinen die bebost zijn. Er 
wordt voor geopteerd om dit gebied in zijn huidige staat te behoudenµ 

– CB12 Molenbaan-Putakkersstraat III (0,39 ha) Het gebied is bebost; het behoud 
ervan kan het groene karakter ten noorden van de Molenbaan versterken. 

Niet uitgeruste woongebieden herbestemmen (H) 
In de gemeente Vorselaar ligt de nadruk op het invullen van vrijliggende kavels en de 
ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden in het hoofddorp. Het noordelijke deel 
van het hoofddorp is echter niet voorzien van riolering. Bovendien wordt er voor 
geopteerd om dit gebied een landelijk karakter te laten behouden. Huisvestingspro-
jecten dienen in eerste instantie het kerngebied rond het centrum te versterken. De 
gemeente wenst daardoor eerst over te gaan tot de ontwikkeling van één woonuit-
breidingsgebieden rond het centrum (zie verder). Aangezien er echter geen demo-
grafische behoefte kan worden aangetoond, zal de gemeente in navolging van de 
provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001 een vergelijkbare oppervlakte woongebied 
reserveren en herbestemmen. Ook voor de te reserveren gebieden dient er maxi-
maal gestreefd te worden naar de realisatie van een sociale vermenging, zowel vol-
gens inkomensklasse als volgens woningtype. Concreet gaat het om volgende ge-
bieden (totaal herbestemmen = 3,65 ha): 
– H1 Pallaardsveld (1,34 ha): Dit gebied sluit aan op het agrarisch gebied van 

Vroegeinde. De optie wordt genomen om dit gebied een landbouwfunctie te ge-
ven.  

– H2 Niemandshoekveld (1,14 ha): Deze zone sluit onmiddellijk aan op het agra-
risch gebied rondom Vispluk en wordt op dit ogenblik gebruikt door de landbouw. 
De bodems in het zuidelijk gedeelte van deze zone zijn nat. De optie wordt ge-
nomen om dit gebied een landbouwfunctie te geven.  

– H3 Strateneinde (0,44 ha) : Deze zone is bebost en sluit aan op de bossen van 
Strateneind Veld. De optie wordt genomen om deze zone om te vormen naar 
bosgebied. 

– H4 Bosweg-noord (0,73 ha) : Het grootste gedeelte van deze zone heeft een 
natte ondergrond (alluviale bodems van de Hulsloop en natte depressiegronden), 
het huidig landgebruik is weide. Gezien de aanwezige bodemcondities en de de-
centrale ligging ten opzichte van de kern van Vorselaar, wordt dit gebied herbe-
stemd naar landbouw. 
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Woonuitbreidingsgebied aansnijden 
Uit de confrontatie behoefte – aanbod blijkt dat het aansnijden van woonuitbreidings-
gebied enkel mogelijk is mits compensatie. Gelet op de hoge grondprijzen en de 
nood aan sociale huisvesting wordt er toch geopteerd om woonuitbreidingsgebied 
aan te snijden. De gemeente zal daarvoor een vergelijkbare oppervlakte woongebied 
reserveren en herbestemmen. Enkel woonuitbreidingsgebied met en gunstige water-
toets komt in aanmerking. De volgende zone wordt aangesneden: 
– A1 WUG Van de Wervelaan II (3,65 ha): Het gebied is dicht bij de kern van Vor-

selaar gelegen en kan aantakken op de wegen van een reeds gerealiseerde ver-
kaveling. Vooral de nabijheid van scholen speelt hier (verkavelingen worden vaak 
ingenomen door jonge gezinnen). Daarnaast is zone Van de Wervelaan gravitair 
aansluitbaar op riolering. Het WUG vormt een instulping in de woonkern, hetgeen 
voor gevolg heeft dat het aansnijden ervan toelaat een morfologische afwerking 
van de kern te realiseren. Het aansnijden van het WUG geeft ook geen aanlei-
ding tot bijkomende lintbebouwing. Als planologische compensatie wordt een 
equivalente oppervlakte herbestemd in de rand van het woongebied ten noorden 
van de Molenbaan. Dit kadert binnen een globale visie op de kern: afwerking rich-
ting kasteelpark – niet verder verdichten ten noorden van de Molenbaan. 
Binnen de planperiode wordt enkel een gedeelte aangesneden equivalent aan 
het totaal van de te herbestemmen gebieden (H1 – H2 – H3 – H4). Het uitgangs-
punt daarbij is de behoefte aan sociale woningen en gronden op te kunnen van-
gen. Om de sociale dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen, dient er 
zo veel mogelijk gestreefd te worden naar de realisatie van een sociale vermen-
ging. Het gebied komt dan ook prioritair in aanmerking voor de lagere inkomens-
klasse (vooral behoefte aan sociale koopwoningen) en de middengroepen (socia-
le kavels). Het meest oostelijke deel van het woonuitbreidingsgebied aansluitend 
op het kasteelpark (6,08 ha) zal worden herbestemd (zie H5). 

– A2 WUG Nieuwstraatveld I (~0,5 ha): Op deze plaats kan een klein project van 
bejaardenwoningen type kangoeroe (OCMW) gerealiseerd worden. Gezien de 
ligging nabij het centrum, het reeds gerealiseerd stuk van het WUG en de inge-
slotenheid van het gebied, kan deze zone aangesneden worden. Zowel kwalita-
tief als kwantitatief voldoet deze zone aan de criteria van ‘restpercelen’ cf de om-
zendbrief 2002/03 punt 2.1.1.5. (voor woonuitbreidingsgebieden die kunnen ont-
wikkeld worden zonder woonbehoeftestudie) 
De overige delen van het WUG (II en III) zullen worden gereserveerd of herbe-
stemd (zie verder).  

Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen (H) 
– H5 WUG Van de Wervelaan (6,08 ha resterend): Het woonuitbreidingsgebied 

sluit aan op het park- en bosgebied rond het kasteel de Borrekens. Om de over-
gang tussen de kernontwikkelingen en het landschap rond het kasteel te verzach-
ten zal een brede strook langs de nieuwe huisvestingsprojecten tot parkgebied 
worden herbestemd. De zonevreemde woning in het woonuitbreidingsgebied kan 
tot het woongebied worden meegerekend. 

– H6 WUG Nieuwstraatveld III (0,60 ha resterend): Het oostelijk gedeelte van dit 
WUG bestaat uit kleine restgedeelten die achter bestaande tuinen zijn gelegen. 
Ontsluiting is moeilijk te realiseren en niet economisch rendabel. Herbestemmen 
van dit gebied naar landbouw is aangewezen. 

Woon(uitbreidings)gebieden  reserveren voor de toekomst (R) 
De overige zones worden gereserveerd voor de toekomst (na herziening woningpro-
grammatie). De goedgekeurde verkavelingen in deze zones kunnen echter wel wor-
den ingevuld. 
Om een zuinig gebruik van de te reserveren gebieden te bekomen, wordt de ontwik-
keling ervan intern gefaseerd. We onderscheiden per gebied  een aantal opeenvol-
gende fasen waarbij een volgende fase pas kan aangevat worden wanneer 70% van 
de voorgaande fase is voltooid. De gebieden worden ook onderling gefaseerd zodat 
de meest gunstig gelegen gebieden eerst tot ontwikkeling kunnen komen. De interne 
fasering van gereserveerde zones vangt pas aan op het moment dat de behoefte tot 
aansnijden kan worden aangetoond. 
Ze komen prioritair in aanmerking voor de lagere inkomensklasse (sociale huisves-
ting) al dan niet in combinatie met initiatieven voor de middenklasse. Om ook hier de 
sociale dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk 
gestreefd te worden naar de realisatie van een sociale mix. Deze mix dient zowel 
gerealiseerd te worden naar inkomensklasse als naar woningtype (kavels, huurwo-
ningen, koopwoningen, appartementen, studio’s). 
– R1 WUG Van de wervelaan III (0,61 ha): het deel van het WUG dat niet nog niet 

aan te snijden is in deze planperiode. Het resterende deel van A1 dat niet door 
compensatie kan worden gerealiseerd binnen deze planperiode dient gereser-
veerd en zal in een latere planperiode dienen als afwerking van zone A1. Aange-
zien momenteel nog niet gekend is hoe A1 zal worden aangesneden, wordt deze 
zone nog niet op de kaart aangeduid. 

– R2 WUG IJzerstraat (0,64 ha): Het betreft enkele percelen gelegen aan een uit-
geruste weg. Het aansnijden ervan leidt tot een logische afwerking van het woon-
uitbreidingsgebied. 
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– R3 WUG Nieuwstraatveld II (0,74): Dit resterend stuk bestaat deels uit achtertui-
nen. Realisatie is theoretisch mogelijk maar zeker niet opportuun op korte of mid-
dellange termijn. Het gebied sluit in het zuiden aan op de Aavallei. 

 



DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE 

110 IOK plangroep GRS Vorselaar 

Tabel 35: samenvattende tabel woningprogrammatie 

Status Zone code Programmatie opmerking 
De Schrans O1 ontwikkelen in fases / sociale vermenging wenselijk 
Lepelstraat-Merellaan O2 ontwikkelen  
Heidelaan-Wilgenlaan O3 ontwikkelen  
Heikant-Zavelstraat O4 ontwikkelen  
Van Rotselaarlaan-Beeldekensstraat O5 ontwikkelen  
Molenbaan-Putakkersstraat I O6 ontwikkelen  
Molenbaan-Putakkersstraat II O7 ontwikkelen  
    
Vinkenlaan CB1 huidig bodemgebruik bestendigen visvijver in centrum 
Hildenring-Smalvoort CB2 huidig bodemgebruik bestendigen groene ruimte  
Guldenpad-Rechtestraat CB3 huidig bodemgebruik bestendigen speelbos mogelijk 
Rechtestraat-Van Rotselaarlaan CB4 huidig bodemgebruik bestendigen tuinen 
Klissenhoekveld CB5 huidig bodemgebruik bestendigen speelveld 
Groenstraat CB6 huidig bodemgebruik bestendigen bos als stapsteen tussen andere bossen 
Niemandshoek CB7 huidig bodemgebruik bestendigen tuinen 
Bosweg-zuid CB8 huidig bodemgebruik bestendigen tuinen 
Molenbaan-Beeldekensstraat CB9 huidig bodemgebruik bestendigen tuinen 
Maalderstraat CB10 huidig bodemgebruik bestendigen tuinen 
Molenhei CB11 huidig bodemgebruik bestendigen tuinen 
Molenbaan-Putakkersstraat III CB12 huidig bodemgebruik bestendigen bos 
    
Pallaardsveld H1 nooit ontwikkelen herbestemmen tot agrarisch gebied 
Niemandshoekveld H2 nooit ontwikkelen herbestemmen tot agrarisch gebied 
Strateneinde H3 nooit ontwikkelen herbestemmen tot bosgebied 
Bosweg-noord H4 nooit ontwikkelen herbestemmen tot agrarisch gebied 

 
niet uitgerust woongebied 

    
Van de Wervelaan II A1 ontwikkelen sociale koopwoningen en middengroepkavels, jur. compenseren 
Nieuwstraatveld I A2 aansnijden als restpercelen OCMW bejaardenwoningen 
    
Van de Wervelaan (resterend deel) H5 nooit ontwikkelen herbestemmen tot parkgebied, buffer  ten aanzien van kasteel 
Nieuwstraatveld III(resterend deel) H6 nooit ontwikkelen herbestemmen tot agrarisch gebied 
    
Van de Wervelaan III R1 Reserveren tot na herziening* in fases / sociale vermenging mogelijk 
IJzerstraat R2 Reserveren tot na  herziening* in fases / sociale vermenging wenselijk 

woonuitbreidingsgebied 

Nieuwstraatveld II R3 Reserveren tot na  herziening* in fases / sociale vermenging wenselijk 
* i.e. na herziening woningprogrammatie 

 



 V Gewenste ruimtelijke structuur 

 4 Gewenste nederzettingsstructuur 

GRS Vorselaar IOK plangroep 111 

4.2.2 Linten  

Linten zijn woonstructuren met een betrekkelijk lage dichtheid, beperkte bouwhoog-
tes, een typerend ‘landelijk karakter’ en een lineaire ontwikkeling. Ten aanzien van 
de linten zijn verschillende perspectieven noodzakelijk omdat de impact van de linten 
op de open ruimte groot is. In het RSPA wordt Vorselaar ingedeeld bij het gebied met 
kernlinten. Het aantal kernlinten is in Vorselaar echter beperkt (Nieuwstraat, 
Niemandshoek), er komen ook solitaire linten voor (Zegbroek, Sassenhout) en een 
dorpenband (Vispluk-Plein). De perspectieven voor de relevante verschillende types 
van linten uit het RSPA worden dan ook vertaald naar alle linten in de gemeente 
Vorselaar. De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven geven concrete richt-
lijnen: 

Streven naar een lagere woningdichtheid in linten 
Terwijl er in de kern wordt verdicht, zal er in de linten worden ‘ontdicht’. De reden 
hiervoor is dat linten een landschappelijke waarde bezitten. De landschappelijke 
waarde bestaat erin een doorkijk te voorzien op het omliggende landschap. Een te 
dichte aaneensluiting van gebouwen is daarvoor hinderlijk. Bovendien wordt het 
wonen in de kern gestimuleerd door de ontdichting. Op die manier wordt het financi-
eel draagvlak van kleinhandel in de kern ondersteund, wordt het fietsgebruik voor 
kleine afstanden gestimuleerd en wordt de rendabiliteit van het openbaar vervoer 
groter. 
Er kan echter niet overal meer worden gestreefd naar een open landschap. Huidige 
functies en de versnippering van de omgeving zorgen in vele gevallen voor verstede-
lijkte linten waar transparantie niet meer valt na te streven: 
– De lintvormige uitlopers van de kern langs de woonstraten zijn eerder kleinscha-

lig. De morfologische impact van deze linten is klein zodat ontdichting weinig zin 
heeft.  

– Een deel van de verlinting van Sassenhout grenst aan een lokaal bedrijventer-
rein. Transparantie van het landschap heeft op deze plaats weinig zin.   

Een lagere woningdichtheid wordt wel maximaal nagestreefd in de dorpenband Vis-
pluk-Plein en de solitaire linten Zegbroek en Sassenhout (gedeelte dat niet grenst 
aan het bedrijventerrein). Het vrijliggende aanbod in deze linten bestaat voornamelijk 
uit kleine tot middelgrote percelen, echt grote percelen komen vrijwel niet meer voor. 
Vanuit het RSPA wordt er in linten gestreefd naar ongeveer 6 wo/ha. Deze ontdich-
ting zal voor deze linten in principe de volgende richtlijnen inhouden: 

Bestaande kleine en middelgrote kavels (< 30 meter kavelbreedte) kunnen worden 
ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Samenvoegen van kleinere 
kavels tot grote kavels draagt bij tot de ontdichting en kan gestimuleerd worden. 
– Bestaande grote kavels (> 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld reke-

ning houdend met de plaatselijke toestand. Opsplitsing tot kleinere kavels kan 
toegestaan worden indien de kavelbreedte van de nieuwe kavels minimaal 20 
meter is. Het ontdichtingsprincipe wordt op die manier behouden.  

Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op goedgekeurde, niet vervallen verkavelin-
gen gelegen in de linten. Hier worden de voorschriften van de verkavelingsvergun-
ningen behouden. 

De maatschappelijke kost van lintbebouwing beperken  
Het voorzien van openbaar vervoer en de aanleg en onderhoud van allerlei nuts-
voorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen) is logischerwijs veel moeilijker 
en duurder bij een lineaire bebouwing. De maatschappelijke kost om een deel van de 
woonlinten hetzelfde uitrustings- en voorzieningenniveau te bieden als de kernbe-
bouwing is dan ook groot. Een manier om extra kosten niet langer af te wentelen op 
de gemeenschap is het meer individueel organiseren van infrastructuren en nuts-
voorzieningen (b.v. belbussysteem).  
Alle woningen in linten aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie is dan ook 
niet wenselijk. De waterzuivering dient zoveel mogelijk via lokale waterzuiveringsin-
stallaties te worden voorzien, een verdertrekking van het rioleringsnet tot ver buiten 
de kern is niet aangewezen.  

Verhogen van de verkeersveiligheid langs invalswegen 
Een aantal linten is gelegen langs invalswegen met een hoge verkeersintensiteit, 
zoals bijvoorbeeld het lint Sassenhout. De combinatie van snel verkeer (buiten be-
bouwde kom) en de vele toegangen leidt tot onveilige situaties. Om de verkeersvei-
ligheid te bevorderen kunnen de inritten gekoppeld worden zodat het aantal conflict-
punten tussen auto’s en fietsers kan verminderen. De regeling kan worden toegepast 
op onbebouwde percelen die naast mekaar gelegen zijn. Bestaande woningen kun-
nen via gezamenlijk akkoord een inritkoppeling nastreven. Het ontwikkelingsperspec-
tief kan worden toegepast op de linten langs lokale, bovenlokale en interlokale ver-
bindings- of verzamelwegen. 
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4.2.3 Verspreide bebouwing 

De verspreide bebouwing is iedere vorm van bebouwing die niet op basis van de 
definiëring tot één van de vorige beleidscategorieën kan worden gerekend. Afhanke-
lijk van de functie die de bebouwing (economisch, agrarisch, recreatief) heeft opge-
nomen komen de ontwikkelingsperspectieven aan bod in de andere gewenste ruim-
telijke deelstructuren. Een verdere toename van bebouwing moet in de open ruimte 
niet worden gestimuleerd, nieuwe woningen kunnen er dan ook niet worden bijge-
bouwd, tenzij het woningen zijn die gekoppeld zijn aan de structuurbepalende functie 
van de open ruimte (vb. woning gekoppeld aan landbouwbedrijf). 
De problematiek van de zonevreemde woningen is echter zeer complex en vereist 
een uitgewerkte visie in deze deelstructuur. De oplossing die de decreetgever heeft 
voorzien in het decreet op de ruimtelijke ordening, wordt door het gemeentebestuur 
als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren op basis van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan, conform het algemeen afwegingskader voor zone-
vreemde woningen (zie verder ‘toetskader voor zonevreemde infrastructuur’) 

4.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
nederzettingsstructuur 

Onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen op de markt krijgen 
– De gemeente kan een belasting heffen op onbebouwde percelen gelegen in 

goedgekeurde verkavelingen en op uitgeruste percelen bestemd voor het wonen. 
Men kan daarbij rekening houden met sociale factoren (geen belasting op gron-
den voor de kinderen gekocht,…) conform decreet RO. De belasting kan op re-
gelmatige basis (bv. bij jaren na een grondprijsstijging) worden aangepast en 
wordt wenselijk enkel toegepast binnen de afgelijnde kern gelet op de visie om 
het bouwen in de kernen te stimuleren. 

– Het register van onbebouwde percelen dient zeer nauwlettend te worden bijge-
houden in het kader van deze belasting. 

– De gemeente kan het bebouwen van percelen langs uitgeruste wegen financieel 
stimuleren (kleine subsidies, gratis aansluiting op rioleringsnet,...). Deze stimu-
lans wordt beperkt tot de afgelijnde kern en de nederzettingen gelet op de visie 
om het bouwen in de kernen te stimuleren en de verlinting tegen te gaan. 

Streven naar een optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad  
– Belasting heffen op leegstand en verkrotting (bevoegdheid ter discussie) waar-

door leegstaande gebouwen sneller op de markt worden gebracht. 
– De inventaris van leegstand en verkrotting dient zeer nauwlettend te worden 

bijgehouden in het kader van deze belasting. 
– De gemeente kan renovatie financieel stimuleren door een aanvullende gemeen-

telijke subsidiëring te voorzien.  
– De gemeente kan een informatiebrochure uitgeven of een infopagina op de web-

site van de gemeente zetten waarin alle geldende subsidievormen (op alle ni-
veaus) en regelgevingen voor renovatie en verbouwingen worden verduidelijkt. 
Op die manier kan de drempel tot het overgaan van renovatie worden verlaagd. 

– De gemeente kan een verordening ‘wonen boven winkels’ opmaken om het wo-
nen boven winkels te stimuleren. Winkels met een ruime gevelbreedte worden bij 
de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning verplicht minimum één 
aparte toegang tot de bovenverdiepingen te voorzien. 

Stimuleren van verdichting  
– De gemeente kan één of meerdere uitvoeringsplannen opmaken voor de kern 

waarin minimale en maximale kavelbreedten en –grootten voor verschillende ty-
pes van bebouwing worden vastgelegd (gesloten bebouwing, halfopen bebou-
wing, open bebouwing en bebouwing in meerdere lagen). De belasting op onbe-
bouwde percelen kan pas aanvang nemen na deze uitvoeringsplannen om te 
vermijden dat teveel brede kavels worden verkocht en zo de verdichtingsstrategie 
ondermijnen. 

– De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden mag niet worden gehypothe-
keerd. De toegangspercelen tot de binnengebieden kunnen worden vastgelegd in 
uitvoeringsplannen of kunnen worden vastgelegd als zones waar een voorkoop-
recht geldt (conform decreet RO). Eventueel kunnen toegangspercelen worden 
onteigend. 

Zachte groei via een doordachte fasering van te bebouwen percelen 
– Bij grote verkavelingen kan een fasering worden opgelegd. De gemeente dwingt 

dit af bij de verkavelingsaanvraag. De belasting op onbebouwde percelen houdt 
uiteraard rekening met deze fasering indien de volledige wegenis werd aangelegd 
voor alle fases.  

– Het register van onbebouwde percelen wordt gebruikt om op regelmatige basis 
een inzicht te verkrijgen in de bouwactiviteit en de evolutie van de immigratie-
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stroom. De resultaten van deze inzichten worden verwerkt in de woningprogram-
matie die zal worden opgemaakt bij elke herziening van het structuurplan. 

Stimuleren van een sociaal huisvestingsbeleid  
– De gemeente kan zorgen voor een regelmatig overleg tussen gemeente, OCMW, 

de betrokken huisvestingsmaatschappijen en de particuliere sector (installeren 
van een ‘woonraad’ conform de Vlaamse Wooncode of een soortgelijk overlegor-
gaan). Op die manier kunnen de huisvestingspartners hun aankoopbeleid, reali-
satieperiodes en huisvestingstypes op elkaar afstemmen. 

– De realisatie van een sociale vermenging in de niet uitgeruste woongebieden kan 
door de gemeente worden afgedwongen via de goedkeuring van het wegtracé. 
Eventueel kan de vermenging worden vastgelegd als het binnengebied deel uit-
maakt van een uitvoeringsplan voor de kern. 

Herbestemmen van gronden  
– Via één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de gebieden H1 t.e.m. 

H6 herbestemd naar een openruimtefunctie (landbouw, park, bos, natuur). 
– Het aan te snijden WUG met de beteffende compesaties (H1 t.e.m.. H4) moet als 

één actie worden gezien. Ook het herbestemmen van H5 moet aan deze actie 
gekoppeld worden.  

Beperken van bebouwingstoename in open ruimte 
– In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor linten worden voorschriften opgesteld die de 

ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen (minimale perceelsgrootten, 
maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes). 

– In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor verspreide bebouwing worden voor de zon-
evreemde woningen voorschriften opgesteld die de ontwikkelingsperspectieven 
gebiedsgericht vertalen (maximale bouwvolumes, beperking tot huidig aantal 
woongelegenheden, grenzen voor vertuining, maximale terreinbezetting en 
maximale bouwdieptes).  
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5 Gewenste ruimtelijk economische structuur 
Kaart R 5: gewenste ruimtelijk economische structuur 

5.1 Doelstellingen 

 

 Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente 
Om het landelijk karakter van Vorselaar te vrijwaren is het noodzakelijk dat de ge-
meente in de toekomst een zachte, selectieve groei nastreeft qua handel en bedrij-
vigheid. Dit wil zeggen dat het op grote schaal aantrekken van economische activitei-
ten moet worden vermeden. Anderzijds moeten lokale economische activiteiten zich 
in de gemeente kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke economie 
en de leefbaarheid van de gemeente. De selectie van Vorselaar in het RSP-A als 
gewoon hoofddorp type III impliceert dat een bijkomend lokaal bedrijventerrein kan 
worden ontwikkeld voor de herlokalisatie van lokale en historisch gegroeide bedrij-
ven. 

Verweven waar mogelijk 
Door het bundelen van wonen, werken en diensten in en aansluitend bij de kernen 
wordt de omliggende open ruimte gevrijwaard van bebouwing. Functionele verweving 
levert nog een aantal bijkomende voordelen op. De leefbaarheid van een woonkern 
wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een basisuitrustingsniveau. Bedrijven 
ingebed in het kernweefsel genieten sociale controle en zodoende een grotere vei-
ligheid dan afgelegen bedrijfsvestigingen. Het werkend personeel van de lokale be-
drijven ondersteunt de plaatselijke kleinhandel. Werkgelegenheid in de onmiddellijke 
nabijheid van de woning reduceert de woon-werkverplaatsingen tot een minimum. Bij 
verweving van wonen, werken en diensten in en aansluitend op de kernen moet 
evenwel een goed nabuurschap worden gegarandeerd. Een goede verstandhouding 
met omwonenden is daarbij belangrijk aangezien het de tolerantiegraad ten opzichte 
van verweven bedrijvigheid kan verhogen.   

Oplossingen voor niet-verweefbare/niet-verenigbare bedrijven 
Sommige bedrijven blijken niet verweefbaar te zijn in een woonzone of niet verenig-
baar te zijn met de open ruimte. Een herlokalisatie in de gemeente kan plaatsvinden 
op een lokaal bedrijventerrein. Deze moeten bij voorkeur aansluiten bij de kern en 
goed bereikbaar zijn (ook met openbaar vervoer). Overleg van de gemeente met 
bedrijven en omwonenden, gekoppeld aan een planologische toetsing26, moet de 
mogelijkheid tot verweving/verenigbaarheid en zoniet de nood aan herlokalisatie 
nagaan. 

Naar een geïntegreerde, ruimtebesparende bedrijvigheid 
Gezien de toenemende schaarste aan bebouwbare ruimte is een zuinig ruimtege-
bruik en een efficiënt investeringsbeleid van de handels- en bedrijfssector noodzake-
                                                        
26 Op basis van ruimtelijke, juridische, socio- en bedrijfseconomische criteria wordt in drie stappen de vere-
nigbaarheid van een economische activiteit met de omgeving onderzocht. 
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lijk. Verdichting en intensivering van het grondgebruik zijn de basisprincipes. Dit wil 
echter niet zeggen dat bedrijventerreinen moeten uitgroeien tot volgepropte ‘beton-
blokken’. Om de leefbaarheid van de werkomgeving (en de aanpalende woonomge-
ving) te garanderen moet gestreefd worden naar ruimtelijke kwaliteit en harmonieuze 
inpassing van activiteiten. 

Ruimtelijke informatiedoorstroming naar KMO’s 
Bedrijfsleiders blijken nog steeds onvoldoende op de hoogte te zijn van de ruimtelijke 
randvoorwaarden die door wetgeving, bestemmings- en/of structuurplannen ten 
aanzien van hun bedrijfslocatie zijn gesteld. Dit leidt vaak tot situaties waarbij bedrij-
ven op een gegeven moment geen vergunningen meer kunnen bekomen tot verdere 
exploitatie en/of uitbreiding van de bedrijvigheid. Nochtans zou een ruimtelijke be-
wustzijn tegenwoordig inherent moeten zijn aan het bedrijfsbeheer. Een degelijke 
informatiecampagne dringt zich dus op waarbij vakorganisaties zoals UNIZO een 
sleutelrol kunnen spelen. 

5.2 Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven 

5.2.1 Gewoon hoofddorp type III  

Differentiatie van functionele verweving in het hoofddorp Vorselaar 
Niet alle deelzones in de kern hebben dezelfde ruimtelijke draagkracht om economi-
sche activiteiten op te vangen. Al te veel sterk autogerichte functies in het dorpscen-
trum kunnen bijvoorbeeld resulteren in een verkeersonleefbare toestand. Grootscha-
lige functies zijn morfologisch vaak niet inpasbaar in het kleinschalige dorpsweefsel. 
Vandaar is het noodzakelijk om functionele verweving te differentiëren in de kern. We 
onderscheiden drie deelzones in de kern waaraan specifieke ontwikkelingsperspec-
tieven voor functionele verweving zijn gekoppeld: de handelslocaties, de lokale we-
gen type I en II en de overige woongebieden van de kern.  
Bij verwevingsdifferentiatie in de afgelijnde kernen kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen laag- en matigdynamische economische activiteiten. Laagdynamische 
of zwak dynamiserende economische activiteiten hebben geen of een eerder beperk-
te impact op de wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-
economische structuur. Matigdynamische economische activiteiten brengen een iets 
sterkere dynamiek en veranderingen teweeg.  
Algemeen gelden voor de verschillende deelzones in de kern de volgende verwe-
vingsrichtlijnen: 

– Laagdynamische economische activiteiten kunnen in principe overal in de afge-
lijnde kern. 

– Matigdynamische economische activiteiten kunnen enkel op de lokale wegen 
type I en aan de rand van de handelslocaties verweven worden. Zij zijn echter 
niet toelaatbaar in het overige woongebied van de afgelijnde kern. 

Deze algemene richtlijnen worden hieronder meer in detail uitgewerkt per deelzone. 

Levendige en leefbare handelslocaties 

In handelslocaties wordt ernaar gestreefd om een levendig en leefbaar handelscen-
trum te creëren dat aangepast is aan de reikwijdte ervan.  
In Vorselaar-centrum  kan dit door het behoud en het stimuleren van de verweving 
tussen wonen, winkels, horeca en andere ‘ondersteunende’ diensten (gemeentehuis, 
postkantoor, bankfilialen,…). Onder ‘winkels’ wordt verstaan: kleinschalige kleinhan-
del, eventueel aangevuld met supermarkten en ketenwinkels die niet-volumineuze 
goederen verkopen. ‘Stimuleren’ veronderstelt voornamelijk het aantrekkelijk en veilig 
maken van het dorpscentrum door een herinrichting van het publieke domein. Bo-
vendien wordt gestreefd naar het aanmoedigen van het wonen boven winkels en het 
voeren van een pandenbeleid. Om de coherentie van het centrum niet teveel te 
doorbreken is het wenselijk geen nieuwe bedrijfsactiviteiten toe te laten in Vorselaar-
centrum.  
Dit alles moet leiden tot een dorpscentrum waar het aangenaam vertoeven is, dat 
inspireert tot commercieel ondernemingsschap en dat na sluiting van de aanwezige 
winkels niet geheel leegloopt. Te sterk autogerichte functies moeten worden geweerd 
in functie van de verkeersleefbaarheid, zonder dat de goede bereikbaarheid van het 
centrum evenwel in het gedrang komt. De grote aantrekkingskracht van een super-
markt en ketenwinkels met dagdagelijkse producten moet in de mate van het moge-
lijke worden gevaloriseerd door ruimte te voorzien voor dergelijke functies in of aan 
de rand van het dorpscentrum. Zij kunnen immers in belangrijke mate bijdragen tot 
een verhoging van het draagvlak van Vorselaar-centrum.  

Mogelijkheid tot dynamischere verweving op de lokale wegen type I  
Het betreft de delen van de lokale wegen type I die gelegen zijn binnen de contouren 
van de afgelijnde kern Vorselaar buiten de handelslocaties. Het gaat hier om lokale 
en bovenlokale verbindings- of ontsluitingswegen die een hogere verkeers- en ver-
voersdynamiek kunnen opvangen en grootschaligere randbebouwing toelaten. Van-
daar dat op deze wegen naast laagdynamische ook matigdynamische economische 
activiteiten kunnen worden toegelaten. Evenwel zal een planologische toetsing 
steeds uitsluitsel moeten bieden omtrent het al dan niet toelaten van een bepaalde 
economische activiteit. In een ruimtelijk uitvoeringsplan kan onderzocht worden wel-
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ke specifieke zones van de lokale wegen type voor verwevingsstimulering in aan-
merking komen. 

Streven naar woonvriendelijke bedrijvigheid in de overige woongebieden 
Het overige gedeelte van de kern Vorselaar (buiten de handelslocaties en zones met 
dynamische verweving) bestaat uit bedrijfsluwe woongebieden. Hier primeert het 
streven naar een rustig en aangenaam woonklimaat. Vandaar dat in deze woonge-
bieden enkel laagdynamische economische activiteiten worden toegelaten. Via pla-
nologische toetsing kan dit worden nagegaan.  

Sturen van verweving door middel van planologische toetsing 
De bovenstaande richtlijnen in verband met spreiding en differentiatie kunnen functi-
onele verweving in de kern sturen tot op een zeker niveau. Geheel sluitende alge-
mene ruimtelijke richtlijnen betreffende deze complexe materie kunnen echter niet 
gegeven worden. Steeds is een afweging van een specifieke economische activiteit 
tegenover de (onmiddellijke) omgeving noodzakelijk ter verfijning van de algemene 
verwevingsrichtlijnen. Het spectrum aan diverse economische activiteiten is immers 
enorm en elke woonomgeving heeft specifieke kenmerken.  
Bovendien spelen bij de afweging nog andere dan ruimtelijke argumenten, namelijk 
juridische, sociale, socio- en bedrijfseconomische elementen. Zo is bijvoorbeeld de 
tolerantiegraad voor hinder vanwege de buurt vaak groter wanneer er een goede 
verstandhouding bestaat met de bedrijfsleiding of wanneer er omwonenden zijn te-
werkgesteld in het desbetreffende bedrijf. De ruimtelijke draagkracht van een woon-
omgeving wordt dan ook in aanzienlijke mate bepaald door een ‘goed nabuurschap’. 
Dit wil zeggen dat er een aanvaardbaar evenwicht moet bestaan tussen de voor- en 
nadelen die voortvloeien uit de verweving van de economische activiteit in casu met 
een welbepaalde woonomgeving.  
Vandaar dat in bijlage de algemene methodiek wordt geschetst van de zogenaamde 
planologische toetsing, die toelaat om binnen de contouren van een algemeen be-
leidskader functionele verweving te toetsen op maat van een specifieke economische 
activiteit in een welbepaalde woonomgeving.  

Hergebruik van leegstaande handels- en bedrijfspanden 
De bovenstaande verwevingsrichtlijnen en methodiek tot planologische toetsing 
kunnen eveneens aangewend worden om leegstaande/vrijkomende handels- en 
bedrijfspanden in de afgelijnde kern Vorselaar te toetsen op hun verweefbaarheid 
met de woonomgeving. Een gemeentelijke inventaris van de vrije handels- en be-
drijfsruimten per kern kan dit onderzoek ondersteunen. Op die manier kan de nieuwe 

invulling van lege bedrijfspanden met verweefbare economische activiteiten worden 
gestimuleerd en gestuurd 

5.2.2 Lokaal bedrijventerrein 

In de buitengebiedgemeente Vorselaar wordt het lokale karakter van de bedrijventer-
reinen zoveel mogelijk gevrijwaard. Volgende lokale bedrijventerreinen zijn voorzien 
in de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente: 
– Vispluk 
– Sassenhout 
De onderstaande richtlijnen moeten waken over de lokale invulling van een bedrij-
venterrein: 
1. De maximum toegelaten bedrijfsoppervlakte wordt beperkt in functie van de 

draagkracht van de omgeving (richtinggevende norm 2500m²/netto-bedrijfskavel 
met 5000m² als bovengrens). Aan de uitbreiding van de bestaande gebouwen en 
terreinen voor buitenopslag wordt een bovengrens gesteld binnen de contouren 
van de bestaande gewestplanzonering. Eventueel kan de bestaande ‘ruwe’ zone-
ring verfijnd worden tot op (kadastraal) perceelsniveau door een herschikking van 
de juridische voorraad. 

2. Zuivere kleinhandel of louter commerciële activiteiten zijn niet toegelaten. Deze 
activiteiten kunnen elders verweven worden in de afgelijnde kern. Voor de be-
staande louter commerciële activiteiten op de lokale bedrijventerreinen moet in 
een RUP zonevreemde bedrijven een afweging worden gemaakt op basis van 
planologische toetsing. De gemeente wenst indien mogelijk de bestaande toe-
stand hiervan te bestendigen. 

3. De toegelaten bedrijfsactiviteiten worden beperkt in functie van de draagkracht 
van de omgeving. Eveneens kan voor de bedrijventerreinen met slechts één be-
drijf het aantal toekomstige bedrijfsvestigingen beperkt worden tot één. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

– Ruimtebeslag.  
 Te grootschalige (regionale) bedrijven horen thuis op een regionaal  be-
drijventerrein buiten de gemeente. 
– Verkeers- en vervoersdynamiek.  
 Hierbij dient een afweging te gebeuren tussen het mobiliteitsprofiel van de 

bedrijfsactiviteit en het bereikbaarheidsprofiel van het bedrijventerrein. Be-
drijfsactiviteiten met een mobiliteitsprofiel dat de verkeersleefbaarheid van de 
omgeving ondermijnt moeten worden geweerd. 
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– Milieuhinder.  
 Hierbij dient de hindergraad te worden afgewogen ten opzichte van de tole-

rantiegraad van de (woon)omgeving. Voor de omgeving hinderlijke bedrijven 
die teveel lawaai, water, bodem- of luchtvervuiling, of onaangename geuren 
en stof veroorzaken, worden geweerd. Omwille van brandveiligheid kunnen 
eveneens een aantal bedrijfstypes worden geweerd. 

4. Er wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om vrijkomende en vrijliggende/lege 
gronden en gebouwen zo snel mogelijk op de markt aan te bieden als realiseer-
baar aanbod. 

5. Aanvullend worden er vanuit ruimtelijke inpassing en kwaliteitsbewaking normen 
opgelegd aan de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfsactiviteit met name: 
aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting van de gebouwen, bouwvrije zones, 
materiaalkeuze, buffering. 

6. Indien er meerdere bedrijfsvestigingen voorkomen op het bedrijventerrein kan het 
aantal aansluitpunten op de openbare weg beperkt worden tot één. Bovendien 
kunnen er om redenen van ruimtebesparing gemeenschappelijke parkeerplaat-
sen worden voorzien. Ook hier moet over de ruimtelijke kwaliteit gewaakt worden. 

Deze richtlijnen hebben implicaties op de ontwikkelingsperspectieven van de be-
staande bedrijventerreinen in Vorselaar en het (eventueel) nieuw te ontwikkelen 
lokaal bedrijventerrein ter opvang van de herlokalisatiebehoeften. Om te waken over 
het lokale (lees: kleinschalige) karakter van de bedrijventerreinen in Vorselaar en een 
grondintensiveringsbeleid door te voeren kunnen voor de verschillende bestaande 
bedrijventerreinen RUP’s worden opgemaakt. Een afstemming van de gewestplan-
zonering op kadastraal perceelsniveau kan eveneens via zo’n uitvoeringsplan.  

Uitbreiding van de bedrijvenzone Sassenhout 
Er dient rekening gehouden met uitbreiding van de lokale bedrijventerreinen in func-
tie van zonevreemdheidsproblemen van bedrijven ter plaatse. Dit is zeker het geval 
voor het bedrijventerrein Sassenhout, waar een 7-tal bedrijven kampen met zone-
vreemdheidsprobleem. Mogelijk zijn er nog andere bestaande bedrijven in Sassen-
hout en Vispluk met uitbreidingsplannen, wat moet blijken uit een sectoraal RUP. De 
uitbreidingsbehoeften van bestaande bedrijven kan slechts ingevuld worden indien 
het lokaal profiel van het bedrijf gehandhaafd blijft en er geen schaalvergroting op-
treedt. De middelen die door het decreet RO geboden worden ( RUP, art 145 bis 
§4,…), kunnen hiervoor worden gebruikt. Regularisatie van de deels zonevreemde 
bedrijven is mogelijk mits ruimtelijke verantwoording in een RUP zonevreemde be-
drijven of mits het gaat om gewestplancorrecties.  

Een tweede ruimtebehoefte vloeit voort uit te herlokaliseren bestaande bedrijven in 
de open ruimte. De ruimtebehoefte van deze laatste categorie wordt geraamd op 
1,25 ha (zie kwantitatieve analyse). Deze uitbreiding in functie van herlokalisatiebe-
hoefte kan worden voorzien ten westen van het bestaande bedrijventerrein Sassen-
hout, met de Proosthoevelaan als uiterste westelijke grens en boomkwekerijen en 
Sassenhoutakkerloop als uiterste noordelijke grens. De grensstellende elementen 
zijn de Geerbeek en de Sassenhoutakkerloop met hun vallei. Vrijwaring van deze 
waterlopen en hun valleien staat centraal. De functie als corridor die deze waterlopen 
op gemeentelijk niveau uitoefenen kan door een goede buffering worden gevrijwaard. 
Een ander grensstellend element is de nabijheid van het Parkbos rond het kasteel de 
Borrekens. Deze nieuwe zone aansluiten bij een bestaande zone is het meest lo-
gisch, zeker als het om een kleine uitbreiding gaat. Aangezien Vorselaar hoofddorp 
type III is, kan er immers geen groot bedrijventerrein bijkomen.  
Voor de opvang van de herlokalisatiebehoefte komen 2 locaties in aanmerking: be-
drijvenzone Sassenhout en Vispluk. De screening op basis van de locatiecriteria  
(RSV/RSPA) geeft de volgende resultaten: 

Aansluitend bij de kern of bestaande een bestaand bedrijventerrein 

Beide locaties voldoen aan dit criterium: 
– Een eventuele uitbreiding van Vispluk sluit aan bij de kern en bij een bestaand 

lokaal bedrijventerrein  
– Een eventuele uitbreiding van Sassenhout sluit aan bij een bestaand lokaal be-

drijventerrein.  

Ontsluiting via gemeentelijke verzamelwegen, rechtstreeks op primair of secundair 
wegennet 

Doorheen Vorselaar lopen geen secundaire wegen en lokale verzamelwegen. De 
ontsluiting van de bedrijventerreinen moet zo snel mogelijk naar het hoger wegennet 
zien te komen.  
Op dit vlak scoort Sassenhout beter: het bedrijventerrein is gelegen aan een lokale 
weg type I en de aansluiting op een andere lokale weg type I (N153) die ontsluiting 
geeft op het primaire en secundaire wegennet gebeurt sneller. De passage van het 
woonlint verdient hierbij de nodige aandacht.  
De verbinding Vispluk naar De N153 passeert tevens via Sassenhout. Dit impliceert 
dat voor deze locatie a priori dezelfde aandachtspunten op dit vlak te weerhouden 
zijn. Bijkomend spelen volgende elementen in het nadeel van Vispluk: 
– De afstand tot de N153t is groter (3,5 km ipv 0,8 km) 
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– Voor de ontsluiting wordt een tweede gehucht doorsneden, nl het landelijke ge-
hucht Vispluk 

– Deze weg doorkruist een  gebied gedomineerd door bos en rust (zie verder) 

Figuur 6: gewestplan met ligging bedrijvenzones + afstand tot de N153 

 

Confrontatie met gewenste ruimtelijke structuur / impact op andere functies 
– Sassenhout: 

− De activiteiten vinden volledig plaats op de meest dynamische as van Vorse-
laar. Aandachtspunt is de Sassenhoutakkerloop: mits in acht name van een ge-
paste buffer/vrije rumte t.o.v. de waterloop, kan de impact op het functioneren van 
de natuurlijke structuur en het watersysteem tot een minimum beperkt worden: de 
corridorwerking kan via de buffer gevrijwaard worden; de buffer kan benut worden 

voor het nemen van eventuele compenserende maatregelen zodat het water ber-
gend vermogen intact blijft; 

– Vispluk: 
− De ontsluiting gebeurt door een gebied waarin open ruimte functies en stre-
ven naar rust pijlers zijn in de gewenste structuur. Een te sterke verhoging van de 
dynamiek dient er vermeden te worden. 

Besluit 
Op basis van deze screening komt Sassenhout als meest geschikte locaties naar 
voor. Een aanpassing van de gewestplangrenzen in functie van de reële situatie van 
de bestaande bedrijven is hoe dan ook nodig. 

Figuur 7: situatie voor de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein Sassen-
hout 

 

5.2.3 Verspreid liggende handel en bedrijven 

Tot de verspreid liggende handel en bedrijven worden de economische activiteiten 
gerekend die niet tot één van de vorige beleidscategorieën behoren. Als algemene 
richtlijn geldt: géén nieuwe handel en bedrijvigheid buiten de afgelijnde kernen en de 
bedrijventerreinen. De problematiek van de (bestaande) zonevreemde handel en 
bedrijven is echter te veelzijdig en te complex om hierover algemene richtlijnen in dit 
structuurplan te stellen. In een ruimtelijk uitvoeringsplan/sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven worden per opgenomen economische activiteit de ontwikkelingsperspectie-
ven weergegeven via planologische toetsing. De methodiek van deze planologische 
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toetsing wordt uitvoerig geschetst in het hoofdstuk ‘Toetskader zonevreemde infra-
structuur’. Op die manier wordt de verenigbaarheid van de desbetreffende economi-
sche activiteit afgewogen binnen de visie op de gewenste ruimtelijke structuur. Indien 
een zonevreemd lokaal bedrijf voor herlokalisatie in aanmerking komt, kan dit gebeu-
ren op een speciaal hiertoe voorzien lokaal bedrijventerrein. 
 

5.2.4 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
ruimtelijk economische structuur 

Sturen van functionele verweving  
– Opmaken van één of meerdere uitvoeringsplannen voor de kernen. Kleinschalige, 

verweefbare bedrijven worden toelaatbare functies binnen de afgelijnde kernen 
indien ze via de planologische toetsing als verweefbaar worden beschouwd. De 
planologische toetsing wordt vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften. 
Het bouwvolume wordt beperkt gehouden en past zich in in de schaal van de 
omgeving.  

– De uitvoeringsplannen voorzien een duidelijke begrenzing van de handelsloca-
ties. Binnen deze zones worden de mogelijke handelsfuncties vastgelegd en 
worden voorschriften opgelegd inzake parkeermogelijkheden. De mogelijke han-
delsfuncties worden omschreven in functie van het gewenste voorzieningenni-
veau. 

– De bestaande bedrijvenzones worden in de uitvoeringsplannen omgevormd tot 
lokale bedrijventerreinen op maat van de (woon-)omgeving. Kleinschalige, laag-
dynamische bedrijven worden toelaatbare functies binnen deze zones indien ze 
via de planologische toetsing als toelaatbaar worden beschouwd. Bovendien kan 
de gewestplanzonering worden afgestemd op de kadastrale percelering.  

Herstructureren van zonevreemde bedrijvigheid 
– Opmaken van een (sectoraal) ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor de hele gemeente 

worden de zonevreemde economische activiteiten geordend volgens de visie van 
het GRS.  

– Indien de herlokalisatiebehoefte kan worden onderbouwd, wordt een uitvoerings-
plan opgemaakt ter herbestemming van de zoekzone tot lokaal bedrijventerrein 
(Sassenhout). Dezelfde normen worden hierin opgelegd als voor de ontwikkeling 
van het lokaal bedrijventerrein. Dit kan onderdeel zijn van een overkoepelend 
ruimtelijk uitvoeringsplan waarin zowel de bestaande gewestplanzone als de uit-
breiding ervan het onderwerp vormen. 

Streven naar een optimaal gebruik van bedrijfsgronden- en panden 
– Belasting heffen op leegstand en verkrotting inzake bedrijfsgebouwen. Leeg-

staande bedrijfsgebouwen worden hierdoor sneller op de markt gebracht. 
– De inventaris van leegstand en verkrotting is de basis voor deze belasting en 

moet dan ook jaarlijks worden geactualiseerd.  
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– De gemeente kan een belasting heffen op uitgeruste percelen bestemd voor 
bedrijvigheid die niet door de overheid worden ontwikkeld. Men kan daarbij reke-
ning houden met sociale factoren (geen belasting op gronden voor de kinderen 
gekocht,…) conform art. 143 § 1, 2 en 3 decreet R.O.  

Strategisch inspelen op recente ontwikkelingen 
– Opzetten van een regelmatig overleg tussen gemeente, GOM, UNIZO en lokale 

ondernemersraden. De basis van dit overleg is de geactualiseerde inventaris van 
bedrijfsgronden. Op die manier kunnen er acties worden ondernomen om de 
vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen 
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6 Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoers-
structuur 

Kaart R 6: gewenste ruimtelijk verkeers- en vervoersstructuur 

Kaart R 7: gewenste fietsvoorzieningen 

6.1 Doelstellingen 

Integreren van mobiliteit en ruimtelijke ordening  
De mogelijkheid tot vervoer maakt bepaalde locaties bereikbaar, anderzijds creëert 
de aanwezigheid van activiteiten op bepaalde locaties een noodzaak tot vervoer. De 
integratie van het verkeers- en vervoersbeleid met het ruimtelijk beleid is bijgevolg 
noodzakelijk om een afstemming tussen lijninfrastructuren en de inplanting van be-
paalde activiteiten te bevorderen. Op die manier kan een doordachte ruimtelijke 
ordening bijdragen tot de beheersing van de vervoersvraag en worden toekomstige 
verkeersstromen opgevangen via wegen die daarvoor geschikt zijn. 

Bevorderen van de verkeersleefbaarheid 
Door het terugdringen van het groeiend auto- en vrachtverkeer moeten de verkeers-
leefbaarheid en de verkeersveiligheid worden bevorderd. De (auto)bereikbaarheid 
van de kernen moet daarom worden afgestemd op het functioneren van de kernen 
zodat het fietsen, wonen en winkelen er terug aangenaam kan zijn. Het is uiterst 
belangrijk dat deze mobiliteitsvisie samenhangt met een parkeerbeleid. De bereik-
baarheid van voorzieningen moet doorwerken in het parkeeraanbod om op die ma-
nier de verkeersstromen te kunnen sturen. 

Versterken van alternatieve vervoerswijzen 
Om het autogebruik terug te kunnen dringen moeten er voldoende aantrekkelijke 
alternatieven worden uitgebouwd. Zowel de fiets als het openbaar vervoer hebben 
potenties om als volwaardig alternatief te functioneren. De fiets is het meest aange-
wezen vervoermiddel voor afstanden kleiner dan vijf kilometer. Indien men meer de 
fiets gebruikt voor deze kleinere afstanden, kan de verkeersdrukte in de centra ver-
minderen en kan de attractiviteit van de kernen toenemen. Ook het aantrekkelijker en 
gebruiksvriendelijker maken van het openbaar vervoer draagt bij tot minder autover-
plaatsingen. Vooral de interne bereikbaarheid (van woonkern naar hoofddorp) door 
het openbaar vervoer kan hierbij verbeterd worden. Voor Vorselaar moet het verster-

ken van de bereikbaarheid van het Kardinaal Van Roey Instituut met de alternatieve 
vormen van vervoer een aandachtspunt zijn. 

Het wegennet optimaliseren via categorisering 
Voor de verschillende wegen binnen de gemeente moet een afstemming gebeuren 
tussen de omgevingseisen van een weg (veiligheid, woonkwaliteit, leefbaarheid) en 
het gewenste afwikkelingsniveau van de weg (verbinden, verzamelen, toegang ge-
ven). De wegencategorisering moet deze afstemming duidelijk vastleggen zodat een 
hiërarchisch wegennet tot stand kan komen. Eens de wegcategorie is aangegeven, 
kan zij dienen als referentiekader voor tal van beleidsmaatregelen die gedurende een 
middellange termijn tot stand komen. Door elke toekomstige weginrichting conse-
quent af te stemmen op het referentiekader (de categorieën), groeit een intrinsiek 
veilig en kwaliteitsvol wegenpatroon binnen de gehele gemeente en wordt dit hiërar-
chisch ingepast in het bovenlokaal wegenpatroon.  

Aandacht voor leesbaarheid en compartimentering 
De wegencategorisering kan alleen een hiërarchie opleggen als elke categorie ook 
ruimtelijk wordt vertaald. Twee begrippen zijn hierbij belangrijk: leesbaarheid en 
compartimentering. De weggebruiker moet de straatcategorie kunnen ‘lezen’ via de 
inrichting van de weg. Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een ruimtelijk 
beeld opleveren dat herkenbaar is voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met 
de wegcategorie. Dit beeld zal uiteindelijk het verkeersgedrag van de weggebruiker 
beïnvloeden.  
Compartimentering is noodzakelijk omdat het ruimtelijk beeld van een weg niet zo-
maar overal kan worden doorgetrokken. Dit beeld zal verschillen naargelang men 
zich binnen verkeersgebieden, verblijfsgebieden of zones 30 bevindt. De comparti-
mentering moet er voor zorgen dat binnen een straatcategorie mogelijkheden zijn tot 
snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie.  

Een evenwichtige mobiliteit 
De bereikbaarheid van voorzieningen en de inrichting van de wegen mag niet enkel 
worden afgestemd op de auto. Men moet een evenwicht zoeken tussen autogebruik, 
fietsgebruik, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier wordt aan iedereen de 
mogelijkheid geboden om zich te verplaatsen en kan ook aan de mobiliteitsbehoefte 
van zwakkere groepen (gehandicapten, kinderen, ouderen, lage inkomens) worden 
voldaan. 

Herwaardering trage wegen 
Er wordt gestreefd naar een maximale herwaardering van trage wegen (in onbruik 
geraakte kerkpaden e.a.). Hierbij zal onder meer rekening gehouden bij de beoorde-
ling van verkavelingsvergunningen, uitvoering infrastructuurwerken e.a.. 
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6.2 Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven 

De onderstaande ontwikkelingsperspectieven kunnen gelden als suggesties voor het 
mobiliteitsplanningsproces. 

6.2.1 Verblijfsgebieden  

Volgens de filosofie van de compartimentering is het noodzakelijk dat de inrichting 
van zowel bovenlokale, interlokale  als lokale wegen gebeurt in functie van de omge-
vingsvereisten. In de verblijfsgebieden zijn de omgevingsfuncties wonen, schoolgaan 
en winkelen dominant aanwezig. Een kwalitatief ingericht openbaar domein moet er 
de omgevingsfuncties maximaal ondersteunen en de leefbaarheid verhogen. De 
aanduiding is indicatief en dient te worden verfijnd bij de uitvoering van het mobili-
teitsplan. Buiten de verblijfsgebieden zijn de verblijfsfuncties niet meer dominant 
aanwezig en wordt de verkeersfunctie bepalend voor de inrichting van de weg. Poor-
ten begeleiden de overgang tussen verschillende snelheidszones in de verblijfsge-
bieden. De poorten moeten zodanig worden ingericht dat ze de overgang naar een 
lagere snelheidszone kunnen afdwingen. Het lijkt aangewezen om te werken met 
kleine zones 30 die afgewisseld worden met snelheidsregimes van 50 km/h. Een 
circulatieplan voor elke kern is noodzakelijk om deze differentiatie uit te werken. 
Het verblijfsgebied in Vorselaar komt overeen met het afgelijnde hoofddorp en het 
aangrenzende gehucht Vispluk. Aan de randen van het verblijfsgebied worden langs 
de invalswegen verkeerspoorten aangeduid. De doortocht van het hoofddorp Vorse-
laar dient te worden afgestemd op alternatieve vervoerswijzen. In het mobiliteitsplan 
kan een parkeerbeleid uitgewerkt worden om de parkeerdruk vanwege het Kardinaal 
Van Roey Instituut te kanaliseren. De dorpskernhernieuwing in de omgeving van de 
Kerkstraat en de Markt moet gericht zijn op verbetering van de verblijfskwaliteit van 
de zwakke weggebruiker. De vele kleine doorsteekjes in het centrum van Vorselaar 
leveren een blauwdruk voor het stimuleren van kriskrasverplaatsingen te voet of met 
de fiets in het dorpscentrum. In dit verband lijkt het ook aangewezen om de link tus-
sen het sprotcentrum en het dorpscentrum te versterken. 
In het gehucht Sassenhout zijn aangepaste maatregelen getroffen om de doortocht 
van doorgaande verkeer te verzachten. De gemeente suggereert aan de hogere 
overheid de heraanleg van het probleemkruispunt Sassenhout-N153.  

6.2.2 Lokale wegen I: lokale verbindingswegen 

Functie 
De lokale wegen I verbinden op lokaal en interlokaal niveau. Ze verbinden de kernen 
onderling, met kernen van buurgemeenten, met (klein)stedelijke gebieden of met het 
hogere wegennet.  

Selectie 
– N153 Poederleeseweg 
– Lepelstraat-Markt-Riemenstraat-Dennenlaan-Sassenhout 

Ontwikkelingsperspectieven 
– Bij de lokale verbindingswegen ontstaat het gevaar dat ze worden gebruikt als 

sluikroute doorheen verschillende gemeenten. De bewegwijzering moet dit onei-
genlijk gebruik tegengaan en mag daarom slechts een verwijzing geven van kern 
tot kern. Het sluikverkeer wordt op die manier een ‘onzeker zoekpatroon’ opge-
legd zodat het sneller geneigd zal zijn om het hogere wegennet te gebruiken. Dit 
perspectief moet samen met de buurgemeenten worden uitgewerkt. 

– Ook een algemene snelheidsverlaging kan er voor zorgen dat doorgaand sluik-
verkeer op lokale wegen wordt ontmoedigd. De doorstroomsnelheid via lokale 
wegen wordt erdoor verlaagd. Het streefdoel is 70 km/uur op de lokale wegen 
buiten de bebouwde kom. 

– Binnen de linten en nederzettingen gelegen langsheen lokale verbindingswegen 
wordt gestreefd naar een inritkoppeling. De linten en nederzettingen zijn gelegen 
in verkeersgebieden waar een lokale verbinding moet worden gegarandeerd. 
Door te streven naar een lager aandeel erftoegangen kunnen conflicten tussen 
de vele afslagbewegingen en het fietsverkeer worden afgezwakt.  

– De linten en nederzettingen zijn gelegen in verkeersgebieden waar ook de toe-
ganggevende functie een belangrijke positie inneemt. Binnen de linten en neder-
zettingen gelegen langsheen lokale verbindingswegen moet dan ook maximaal 
worden gestreefd naar een verkeersveilige weginrichting.  
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6.2.3 Lokale wegen II: gebiedsontsluitingswegen 

Functie 
De lokale wegen II verzamelen en ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. Het 
toegang geven neemt er een belangrijkere plaats in dan bij de wegen van hogere 
categorie. De lokale wegen II verzamelen het uitgaand verkeer naar een weg van 
hogere orde en zorgen voor de verdeling van het ingaand verkeer in het gebied.  

Selectie 
– Goorbergenlaan-Moleneinde-Groenstraat 
– Molenbaan (vanaf grens hoofddorp)-Vispluk-Berkelheide 

Ontwikkelingsperspectieven  
– Gezien het landelijke karakter van Vorselaar lijkt het aangewezen om in de 

dorpskern de verblijfskwaliteit van de lokale wegen II op de voorgrond te plaat-
sen. De wegen dienen zodanig te worden ingericht dat overmatige snelheid wordt 
ontmoedigd. Aangepaste wegprofielen en eenduidige inmenging van fiets- en 
voetgangersverkeer kunnen hiertoe bijdragen.  

6.2.4 Lokale wegen III: erftoegangswegen 

Functie 
De erftoegangswegen verlenen toegang tot de aanpalende percelen en takken hië-
rarchisch aan op de gebiedsontsluitingswegen. De hoofdfunctie van de wegen is 
verblijven. De verblijfsfunctie is afhankelijk van de activiteit rond de wegen. De lokale 
wegen III zijn woonstraten in het verblijfsgebied en landelijke wegen in het buitenge-
bied buiten de verblijfsgebieden.  

Selectie  
– Alle overige wegen die niet tot één van de vorige selecties behoorden 

Ontwikkelingsperspectieven  
– Nog meer dan bij de lokale wegen II primeert hier de verblijfsfunctie. Vooral in de 

verblijfsgebieden moet het wegprofiel hieraan worden aangepast. 

6.2.5 Bovenlokale functionele fietsroutes  

Het functioneel fietsroutenetwerk is gericht op de dagelijkse functionele verplaatsin-
gen (5 à 10 km) in het woon-school-, woon-werk- en woon-winkelverkeer. Het voor-
ziet een snelle, veilige fietsverbinding tussen de gemeente en de buurkernen. Deze 
routes zijn geselecteerd in het provinciaal fietsroutenetwerk. De volgende wegen zijn 
door de provincie geselecteerd als functionele fietsroutes van bovenlokaal niveau: 
– N153 Poederleeseweg 
– Lepelstraat-Markt 
– Van de Wervelaan –Kuipersstraat –Kerkstraat –Riemenstraat –Dennenlaan -

Sassenhout 
– Goorbergenlaan-Moleneinde-Groenstraat-Zegbroek-Heirbaan 
– Molenbaan-Vispluk-Berkelheide 
– Dijkbaan-Heiken 

6.2.6 Lokale fietsroutes  

Deze fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal fietsnetwerk. Ze verzorgen de verbin-
ding tussen woningconcentraties (buiten de kern) en de verschillende kernen, ze 
verzamelen het fietsverkeer vanuit de woonwijken naar de functionele routes en ze 
kunnen worden gebruikt als alternatieve route naast de bovenlokale routes. De gese-
lecteerde fietsroutes zijn aangegeven op de kaart van het gewenste fietsnetwerk. 

6.2.7 Recreatieve routes fietsverkeer 

Bij bovenvermelde fietsroutes ligt de nadruk op een snelle en veilige fietsverbinding. 
Bij de recreatieve fietsroutes ligt de nadruk op de afwezigheid van autoverkeer, de 
rust en de omgevingskwaliteit. De huidige recreatieve fietsroutes worden als een 
voldoende ruim aanbod aan recreatieve fietsvoorzieningen geacht. Een gebiedsdek-
kend netwerk wordt ingevuld. Kleine doorsteken tussen de routes blijven mogelijk als 
ze rekening houden met de gewenste deelstructuren. Een grote toename van recrea-
tief fietsverkeer op de kleine landbouwwegen is echter niet aangewezen. De geselec-
teerde recreatieve fietsroutes zijn aangegeven op de kaart van de gewenste toeris-
tisch-recreatieve structuur (zie verder). 
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6.2.8 Ontwikkelingsperspectieven voor de fietsroutes 

– De selectie van fietsroutes moet een netwerk tot stand te brengen dat ervoor 
zorgt dat de onderlinge verbinding tussen fietsvoorzieningen vlot, veilig en onon-
derbroken verloopt. De fietsinfrastructuur moet een samenhangend geheel vor-
men en aansluiten op zoveel mogelijk herkomsten en bestemmingen van fietsers.  

– Het fietsroutenetwerk staat in voor de belangrijkste fietsverbindingen binnen de 
gemeente en naar de buurkernen. De fietsroutes vragen echter niet overal auto-
matisch om een fietspad. De gepaste fietsvoorzieningen (fietspad, fietssuggestie-
strook, menging, …) moeten worden aangelegd rekening houdend met de functie 
van de wegen, de auto- en fietsintensiteiten en het behoren tot verblijfs- of ver-
keersgebied.  

– De inrichting van de fietsinfrastructuur moet samen met de wegencategorisering 
worden bekeken om een samenhangend wegbeeld te creëren. Het wegbeeld 
moet duidelijk het belang en de functie aangeven van de fietsvoorziening (verza-
melen, verbinden). Dit draagt bij tot de herkenbaarheid van de fietsvoorzieningen 
zodat de fietser de logica van het netwerk kan begrijpen. Bovendien heeft dit ook 
het voordeel dat automobilisten hun rijgedrag moeten aanpassen omdat ze het 
belang van de fietsvoorzieningen duidelijk kunnen inschatten.  

– De fietsinfrastructuur moet de fietser steeds een zo direct mogelijke route aan-
bieden. Fietsers bewegen zich op eigen kracht en zijn dus gevoelig voor onlogi-
sche omwegen.  

– Om de netwerkvorming en het fietsgebruik te ondersteunen moet ook de nodige 
aandacht worden besteed aan het stallen van de fietsen. Algemeen kan men stel-
len dat in de centrumgebieden en bij belangrijke publiekstrekkende functies vol-
doende en comfortabele fietsstallingen moeten worden voorzien.  

6.2.9 Busvervoerlijnen 

Er is in het RSPA een lijn van verbindend provinciaal vervoer geselecteerd tussen 
Antwerpen en Turnhout via de E34.. De stamlijnen doorheen Vorselaar zijn van inter-
lokaal belang. 
De hoofdfunctie van de stamlijnen blijft erin bestaan een vlotte verbinding te verzor-
gen met de omringende stedelijke gebieden. Om deze vlotte verbinding waar te kun-
nen maken is het belangrijk dat een goede doorstroming van het openbaar vervoer 
wordt gegarandeerd. Een belangrijke implicatie van deze visie is dat de herinrichting 
van het centrum van Vorselaar (ter hoogte van de openbaar vevoersas) maximaal 
rekening houdt met de doorstroming van de lijnbussen.  

Verder kan een vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem verder worden uitge-
bouwd. Via een belbussysteem (gericht op Vorselaar centrum) kan de vervoersar-
moede in de linten en de verspreide bebouwing tegengaan worden. 
Er kan onderzocht worden in hoeverre het schoolbusvervoer (in functie van het Kar-
dinaal Van Roey Instituut) voldoet en/of verder versterkt kan worden. 

6.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
verkeers- en vervoersstructuur 

– De gemeente werkt het Mobiliteitsplan uit en sluit de nodige projectbijaktes af. De 
ruimtelijke visie in het GRS vormt het uitgangspunt bij de opmaak van het Mobili-
teitsplan. 

– De inrichting van de wegen wordt aangepast in functie van de wegencategorise-
ring. Inzake de interlokale verbinding N153 Lille-Herentals dient overeenstem-
ming te worden gezocht met deze buurgemeenten.  

– Om afstemming te zoeken is het wenselijk om met de buurgemeenten hierover 
overleg te organiseren 

– In een RUP inzake de linten worden voorschriften opgenomen inzake de inritkop-
peling voor linten langs de steenwegen.  
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7 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
Kaart R 8: gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

7.1 Doelstellingen 

Centrumgerichte voorzieningen aansluiten op de woonweefsels 
In tegenstelling tot recreatief medegebruik van de open ruimte, vertonen jeugd- en 
socio-culturele voorzieningen, speelruimten alsook de meeste sportvoorzieningen 
geen functionele link met de natuurlijke en landschappelijke structuur, maar hangen 
ze sterk samen met het woonweefsel van waaruit de gebruikers afkomstig zijn. Om 
die reden moeten deze voorzieningen maximaal ingebed worden in of aansluiten op 
de respectieve woonweefsels waarin ze maatschappelijk verankerd zijn (niveau 
deelgemeente, parochie, wijk, gehucht). De schaal van de voorzieningen moet afge-
stemd zijn op de grootte van de kern of nederzetting. De voorzieningen moeten een 
ondersteuning bieden aan het lokale verenigingsleven als drager van de sociale 
structuur. Rechtszekerheid, functionaliteit, bereikbaarheid (veiligheid) zijn hierbij 
belangrijke principes. Bestaande infrastructuur die niet aan deze voorwaarden vol-
doet, moet ruimte krijgen om te herlokaliseren op termijn. 

Geen permanente bewoning binnen de toeristisch-recreatieve structuur 
Infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf moet beantwoorden aan het oor-
spronkelijke opzet, met name het voorzien van een tijdelijk en recreatief verblijf. Per-
manente bewoning ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het 
buitengebied en is ruimtelijk niet aanvaardbaar. De gemeente pleit voor een uitdo-
vingsbeleid. Ter ondersteuning van dit uitdovingsbeleid wordt enerzijds een ontmoe-
digingsbeleid gevoerd en anderzijds gezorgd voor een gedifferentieerd aanbod voor 
de woningprogrammatie. En ontmoedigingsbeleid houdt onder meer in dat er geen 
voorzieningen worden aangeboden. 

Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht 
De mogelijkheden die de natuur- en landschapswaarden in de open ruimte bieden 
aan toerisme en recreatie en de aantrekkingskracht die ze uitoefenen, worden er-
kend als één van de fundamenten van de toeristisch-recreatieve structuur. Uitgangs-
punt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten, is het recreatief me-
degebruik met respect voor de draagkracht van de verschillende gebieden. Een 
gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief medegebruik is 

daarom aangewezen. Horeca en verblijfsrecreatie op strategische plaatsen kunnen 
het recreatief medegebruik ondersteunen en kunnen ruimtelijk verantwoord worden 
mits een koppeling bestaat met het recreatief medegebruik.  

Speelruimten afstemmen op randvoorwaarden open ruimte 
Naast een behoefte aan lokalen voor de jeugdwerking bestaat een behoefte aan 
speelruimten in een groene omgeving. Deze sluiten bij voorkeur aan op het betrok-
ken woonweefsel en er dient hiervoor dan ook ruimte voor voorzien te worden. In de 
mate dat ze deel uitmaken van de open ruimte, moeten in functie van specifieke 
omgevingskenmerken vanuit landbouw, natuur en landschap randvoorwaarden van 
deze open ruimtefuncties in acht genomen worden.  

Toerisme en recreatie onderdeel van agrarische verbreding 
De introductie van toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten in agrarisch gebied speelt 
in op de trends in vrije tijdsbesteding, met meer nadruk op rust en open ruimte. Tege-
lijkertijd kunnen ze binnen het kader van agrarische verbreding perspectieven bieden 
voor een duurzame landbouw. Bij ontwikkeling van verblijven op de boerderij krijgt de 
agrarische hoofdactiviteit er een verzorgende functie bij. Voor aan landbouw gerela-
teerde bedrijven die niet een agrarische maar een toeristisch-recreatieve hoofdactivi-
teit kennen (kinderboerderijen, maneges, …) is het uitgangspunt dat vermeden moet 
worden dat de hoofdfunctie van het gebied in het gedrang komt. Er moet tevens een 
afstemming zijn tussen de draagkracht van de omgeving en de dynamiek die de 
inplanting met zich mee brengt.  

Geen hoogdynamische infrastructuren 
In Vorselaar kan geen ruimte geboden worden aan nieuwe hoogdynamische infra-
structuur. Uitbreiding of zelfs bestendiging van bestaande hoogdynamische infra-
structuur moet met grote omzichtigheid benaderd worden, waarbij steeds een gron-
dige afweging gebeurt t.o.v. de randvoorwaarden natuur, landschap, landbouw en 
mobiliteit. Waar de hoogdynamische infrastructuur het gemeentelijke niveau over-
stijgt, kan de gemeente enkel haar eigen visie suggereren aan de hogere overheden. 

Geen uitbreiding bijkomende ruimte voor verblijfsrecreatieve voorzieningen 
Ten aanzien van verblijfsrecreatieve infrastructuur wordt een strak beleid gevoerd. Er 
wordt geen bijkomende ruimte voorzien t.o.v. de in het gewestplan voorziene zones. 
Met bestaande zonevreemde (privé) infrastructuur is het uitgangspunt in principe 
uitdoving. 
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Kanaliseren van actieve recreatievormen om verstoring te vermijden. 
Vorselaar wil zich profileren in functie van recreatievormen waarbij het verlangen 
naar rust primeert. Dit betekent bijvoorbeeld dat geen mountainbikeroutes (die een 
aanzuigeffect kunnen hebben) voorzien worden. Om verstoring te vermijden dienen 
begeleidende maatregelen genomen te worden om niet geleide mountainbike te 
kanaliseren langs minder verstoringsgevoelige gebieden. 

7.2 Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven 

Een ruimtelijke vertaling van de hoger geformuleerde doelstellingen resulteert in de 
aanduiding van een aantal ruimtelijke beleidscategorieën met specifieke ontwikke-
lingsperspectieven.  

7.2.1 Toeristisch-recreatief aandachtsgebied 

Toeristisch recreatieve aandachtsgebieden oefenen omwille van hun rust, land-
schappelijke of cultuurhistorische waarden een belangrijke aantrekkingskracht uit op 
de recreant. Waar toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden in gebieden van boven-
lokaal belang zijn gelegen, gelden onderstaande ontwikkelingsperspectieven als 
suggestie naar de betreffende overheid.  In toeristisch-recreatieve aandachtsgebie-
den kan het recreatief medegebruik gestimuleerd worden tot een niveau de bijzonde-
re waarden van het gebied, die juist de aantrekkingskracht vormen niet in het ge-
drang komen. Kanaliseren van recreatief medegebruik en het vermijden van ver-
spreide hoogdynamische recreatie is hierbij het uitgangspunt. Binnen de toeristisch-
recreatieve aandachtsgebieden kunnen strategische rustgebieden aangeduid wor-
den.  

Volgend toeristisch-recreatieve aandachtsgebied wordt aangeduid: 
– samenvloeiingsgebied Kleine Nete – Aa 
– Kasteel De Borrekens en omgeving 
– Omgeving Rommelzwaan 

Kanaliseren van recreatief medegebruik 
De cultuurhistorische en landschappelijke waarde van deze gebieden oefenen een 
sterke aantrekkingskracht uit op de zachte recreant (vooral wandelaars en joggers). 
Diverse vormen van recreatief medegebruik kunnen niet alleen getolereerd maar 
zelfs aangemoedigd worden op voorwaarde dat er geen negatieve impact is op na-
tuur- en landschapswaarden. Het principe van recreatieve netwerkverbindingen is de 
manier om het recreatief medegebruik te kanaliseren zonder de recreatieve keuze-

mogelijkheden drastisch te beperken. De uitwerking en inrichting moet dan ook ge-
beuren met aandacht voor een goede geleiding van wandelaars, fietsers en dergelij-
ke door het aanbrengen van routemarkering en natuurlijke barrières. Op die manier 
kunnen de meest kwetsbare gebieden ontzien worden. Waar de draagkracht het 
kleinst is, kunnen strategische rustgebieden aangebracht worden (zie verder).  

Geen ruimte voor ( bijkomende) hoogdynamische activiteiten 
Rust en beperkte aanwezigheid van verstoringbronnen zijn essentiële structurerende 
elementen van het gebied. De relatieve rust bezorgt het gebied zijn grote aantrek-
king. De omgeving leent zich dan ook niet tot de vestiging van bijkomende infrastruc-
tuur voor hoogdynamische en/ of geluidsintensieve activiteiten. Ook de uitrusting en 
infrastructuur die nodig is voor de uitwerking van de verschillende routes moet tot het 
noodzakelijke beperkt worden en ingepast worden in het landschapsbeeld. 

Geen ruimte voor nieuwe verblijfsrecreatieve infrastructuur 
Het streven naar een minimum aan infrastructuur geldt ook voor verblijfsrecreatieve 
infrastructuur. Er kan geen ruimte voorzien worden voor de vestiging van recreatieve 
verblijven.  

7.2.2 Strategisch rustgebied 

Waar de omgeving een aantrekkingskracht uitoefent op de recreant en waar ander-
zijds belangrijke natuur- en landschapswaarden moeten beschermd worden, kunnen 
strategische rustgebieden afgebakend worden. Ook binnen de toeristisch-recreatieve 
aandachtsgebieden kunnen strategische rustgebieden worden aangeduid, daar waar 
de kwetsbaarheid het grootst is. 
Volgende strategische rustgebieden worden aangeduid: 
– omgeving Schupleer (samenvloeiing Kleine Nete en Aa 
– Vorselaarse Heide  - Berkelhei 
– Lovenhoek 

Sturen en waar nodig afremmen of afleiden van recreatief medegebruik 
Strategische rustgebieden vormen een tegengewicht voor de toeristisch-recreatieve 
knooppunten en de toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden. Het recreatief mede-
gebruik wordt door inrichtingsprincipes gestuurd en beperkt of zelfs omgeleid om-
heen het strategisch rustgebied zodat de kwetsbare gebieden maximaal gevrijwaard 
worden. 
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Geen ruimte voor verblijfsrecreatieve infrastructuur 
Strategische rustgebieden worden aangeduid ter bescherming van de rust, het land-
schap, natuurlijke waarden en fysische condities in deze zones. Er is geen ruimte 
voor verblijfsinfrastructuur die in zulke gebieden een sterk hoogdynamisch karakter 
heeft. 

7.2.3 Woonkern 

Binnen de afgelijnde woonkern moet een multifunctionele verweving nagestreefd 
worden van alle activiteiten die een rechtstreekse of onrechtstreekse binding hebben 
met de woonfunctie, op voorwaarde dat deze activiteiten verweefbaar zijn. Activitei-
ten die in het kader van recreatie het woonweefsel ondersteunen zijn: speelpleinen, 
jeugdvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, parken, …. 
De voorzieningen zijn bijvoorkeur gesitueerd op goed bereikbare plaatsen in het 
centrale deel. 
Binnen de woonkernen dient ook ruimte voorzien worden ter ondersteuning van een 
aangepaste groenvoorziening (o.m. voor speelmogelijkheden) door onder meer het 
behoud van bosfragmenten en parkelementen. 

Ruimte voor sportactiviteiten  
Sportinfrastructuur die gericht is op het lokale verenigingsleven en inwoners is moge-
lijk te verweven in de kernen, voor zover de schaal en dynamiek die ermee samen-
hangt verenigbaar is met de woonfunctie. 
Zulke verweefbare sportinfrastructuren zijn ruimtelijk aanvaardbaar in de verschillen-
de kernen van de gemeente en kunnen daar bestendigd worden. Aandachtspunten 
daarbij zijn echter onder meer mobiliteitsaspecten (veiligheid, bereikbaarheid voor 
verschillende verkeerstypes,…) en de parkeerproblematiek. Activiteiten en infrastruc-
turen met een grotere dynamiek die niet verzoenbaar blijken met de woonfunctie 
worden doorverwezen naar de knooppunten voor sportinfrastructuur.  

Ruimte voor jeugdinfrastructuur ingebed in de dorpscentra 
Voorzieningen voor de jeugd zijn verweefbaar in de woonkern. Jeugdverenigingen 
zijn parochiaal verankerd. De jeugdlokalen liggen ingebed in het betreffende woon-
weefsel of sluiten er op aan. Het effectief afbakenen van de bestaande locaties en 
het voorzien van aangepaste voorschriften kan bijdragen tot meer rechtszekerheid. 
Dit belet echter niet dat ook buiten deze afgebakende zones binnen de woonkern 
verweefbare nieuwe jeugdinfrastructuur kan worden opgericht. De uitvoering kan 
onderwerp zijn van een RUP waarin ook gebiedsgericht de speelmogelijkheden in 

functie van specifieke omgevingsvoorwaarden en een eventuele nabestemming 
kunnen worden vastgelegd. 

Ruimte voor speelpleinen in woonkernen en wijken 
Naast lokalen en speelruimten in gebruik door jeugdverenigingen, dienen ook open-
bare speelruimten verweven te worden in woonkernen, wijken, gehuchten en derge-
lijke. De afbakening van zulke zones met daaraan gekoppelde gebiedsgerichte voor-
schriften ter inrichting en beheer kan bijdragen tot een vrijwaring van openbare 
speelruimten. Dit kan onderwerp zijn van een RUP. Belangrijke aandachtspunten 
hierbij zijn onder meer autonome bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duidelijkheid 
omtrent de toegankelijkheid, interne veiligheid en aangepast materiaalgebruik.  

7.2.4 Centrumzone voor sportinfrastructuur 

In een knooppunt voor sportinfrastructuur kan bestaande sportinfrastructuur verder 
ontwikkeld kan worden en is ruimte voor nieuwe infrastructuur in functie van de lokale 
behoeften. In Vorselaar wordt één knooppunt voor sportinfrastructuur aangeduid: 
– Sportcentrum De Dreef 

Afstemmen van sportinfrastructuur op lokale behoeften 
De sportvoorzieningen in dit knooppunt moet afgestemd blijven op het niveau van de 
gemeente. Nieuwe behoeften op het vlak van sportvoorzieningen moeten gebundeld 
worden in deze zone. 
Qua omvang voldoet de zone aan de huidige en de verwachte behoeften. Eventuele 
nieuwe behoeften kunnen opgevangen worden Via inrichting en beheer.  

7.2.5 Zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur 

Binnen de lijnen van het hogere beleidskader en het decreet RO wordt op gemeente-
lijk niveau volgende algemene visie op de weekendverblijven als suggestie naar de 
bevoegde overheid voorgesteld.  
In een zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur kunnen diverse vormen van ver-
blijfsrecreatie worden voorzien. De mogelijkheden zijn ruimer dan in de verwevings-
gebieden. Recreatie is de enige hoofdfunctie. Er worden twee zones aangeduid: 
– Strateneind Veld (veertien kapellekes) V1 
– De Koekoek V2 
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Geen permanente bewo²ning in weekendverblijven 
Permanente bewoning is in geen enkel weekendverblijf toegelaten. Op provinciaal 
niveau is men bezig om de problematiek van (permanente bewoonde ) weekendver-
blijven te bekijken.  

Weekendverblijven in kwetsbare gebieden  
Voor weekendverblijven in kwetsbare gebieden moet duidelijk gesteld worden dat 
deze daar niet passen binnen de ruimtelijke draagkracht en in principe moeten ver-
dwijnen. In ieder geval kan er geen sprake van zijn deze weekendverblijven een 
zone-eigen karakter te bezorgen door een planningsinitiatief dat de bestemming zou 
aanpassen en blijven deze juridisch en planologisch zonevreemd. 

Weekendverblijven in zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur (volgens 
gewenste structuur) 
Weekendverblijven gelegen in gebied voor verblijfsrecreatie zouden hier in principe 
behouden moeten worden binnen de draagkracht van de omgeving. Waar nodig 
dient via planningsinitiatieven een verfijning van de bestemming en/of de afbakening 
en een gepaste ordening doorgevoerd te worden (bijvoorbeeld via overgangsmaat-
regelen voor bestaande infrastructuur in het RUP dat de zone vastlegt).  

Weekendverblijven buiten kwetsbare gebieden en buiten zones voor verblijfs-
recreatieve infrastructuur 
Weekendverblijven die niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden en gebieden voor 
verblijfsrecreatie zijn ook juridisch zonevreemd. In principe kunnen deze weekend-
verblijven geen perspectieven geboden worden en moeten ze op termijn verdwijnen. 
In Vorselaar wordt in principe uitgegaan van een uitdovingsbeleid, eventueel met 
herlokalisatiemogelijkheden in een gebied voor verblijfsrecreatieve infrastructuur. 
In ieder geval kan er geen sprake van zijn deze weekendverblijven een zone-eigen 
karakter te bezorgen door een planningsinitiatief dat de bestemming zou aanpassen 
en blijven deze juridisch en/of planologisch zonevreemd. 

Opvang behoeften inzake verblijfsrecreatie in Strateneind Veld 
Het gebied wordt ingericht in functie van een meer intensief gebruik voor verblijfsre-
creatie. Het gebied komt tevens in aanmerking voor het opvangen van nieuwe be-
hoeften en behoefte die zou kunnen ontstaan vanuit herlokalisatie. Dit laatste zal 
blijken na opmaak van een sectoraal Ruimtelijk Uitvoeringsplan mbt zonevreemde 
verblijfsrecreatieve infrastructuur. De omvang van de zone wordt beperkt tot de hui-
dige bestemmingscontouren volgens de geldende plannen van aanleg. 

Vanuit natuur en landschap worden slechts in beperkte mate randvoorwaarden voor-
zien in functie van een kwaliteitsvolle integratie van de zone in de omgeving. Dit kan 
onder meer gebeuren door het voorzien van streekeigen groen in de randzones. 
Verder dienen de algemene voorwaarden inzake een integraal waterbeheer (zowel 
inzake waterkwaliteit als waterkwantiteit) te worden toegepast. 

De Koekoek: ruimte voor verblijfsrecreatie 
In dit gebied, waar vandaag zowel zone-eigen als zonevreemde weekendverblijven 
voorkomen, moet gestreefd worden naar het blijvend voorzien van verblijfsrecreatie-
ve mogelijkheden met het behoud van het bosrijke karakter. Dit betekent dat in de 
voorschriften beperkende randvoorwaarden worden opgelegd inzake het verwijderen 
van bomen evenals inzake het voorzien van nieuwe beplanting. Daarbij kan in het 
beheer gestreefd worden naar een meer gevarieerd bebost gebied met een streekei-
gen karakter. Verder dienen de algemene voorwaarden inzake een integraal water-
beheer (zowel inzake waterkwaliteit als waterkwantiteit) te worden toegepast. 

7.2.6 Aandachtsgebied verweving 

Verwevingsgebieden liggen in het raakvlak tussen twee of meerdere structuren (bij-
voorbeeld natuurlijke structuur en toeristisch recreatieve structuur). Beide functies 
zijn in dat geval nevengeschikt. De aandachtsgebieden verweving staan beschreven 
in de gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur (zie eerder, DEEL 2V1). De ontwikke-
lingsperspectieven voor de aannames van verweving tussen natuur en recreatie zijn 
hierna weergegeven.  
Verwevingsgebieden worden aangeduid waar de actuele behoefte of de mogelijkheid 
bestaat om functies natuur/bos/landbouw en recreatie met elkaar te voorzoenen voor 
zover de ruimtelijke, landschappelijke, agrarische en natuurlijke eigenschappen van 
de omgeving dit toelaten. De feitelijk invulling van de recreatiemogelijkheden kan 
sterk verschillen van gebied tot gebied. 
Volgende verwevingsgebieden worden aangeduid binnen de toeristisch recreatieve 
structuur. 
– Blommerschot noord NVG7 
– Rommelzwaan oost NVG8 
– Rommelzwaan west NVG9 

Vismogelijkheden met respect voor vallei in Rommelzwaan oost en west 
In deze gebieden, waar zich een visclub en diverse privé visvijvers bevinden, kan 
een bestendiging voorzien worden van deze recreatievorm, in de mate dat de waar-
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devolle vallei van de Pulderbeek gerespecteerd wordt. De valleikenmerken dienen 
behouden te worden en er dient afstemming gezocht met de ecologische valleipro-
cessen zoals natuurlijke overstroming. Concreet betekent dit onder meer (uit te wer-
ken in een RUP): 
– de oppervlakte dient strikt beperkt te worden in functie van de behoeften. Alles-

zins moet de oppervlakte beperkt worden in functie de reële behoeften van vere-
nigingen en moeten harde grenzen getrokken worden om te sterke infiltratie in de 
vallei te vermijden. 

– Randinfrastructuur (clubhuis e.d.) moet tot een minimum beperkt worden en ver-
harding van oppervlakken gebeurt uitsluitend in doorlatende natuurlijke materia-
len. Voor particuliere vijvers kunnen strengere voorwaarden opgelegd worden in-
zake randinfrastructuur. 

– De inrichting van het gebied moet verder rekening houden met de ecologische 
randvoorwaarden die de vallei stelt. Een verzoening tussen natuurfunctie en re-
creatie kan onder meer gebeuren door het in de voorschriften verplicht opleggen 
van stroken met natuurlijke oevers langs de visvijvers. Randinfrastructuur (club-
huis e.d.) moet tot een minimum beperkt worden en verharding van oppervlakken 
gebeurt uitsluitend in doorlatende natuurlijke materialen. Het lozen van afvalwater 
kan uiteraard enkel gebeuren binnen de waterkwaliteitsdoelstellingen van de Pul-
derbeek. De inrichting van de zone moet passen binnen een integraal waterbe-
leid. 

Tevens moeten in het ruimtelijk uitvoeringsplan de precieze afmetingen en grenzen 
verder bepaald worden en moeten de precieze voorschriften, met het oog op af-
stemming van de inrichting op de ecologische en hydrologische randvoorwaarden, 
verder uitgewerkt worden. Alleszins grensstellend zijn de contouren van de huidige 
afbakening van het VEN eerste fase. 

Blommerschot noord: ruimte voor laagdynamische (water)recreatie 
De bestemming in de inrichting dient te gebeuren in functie van het behoud van de 
(water)recreatiemogelijkheden met respect voor actuele en potentiële natuurwaarden 
van de waterplas. Een verzoening tussen natuurfunctie en recreatie kan onder meer 
gebeuren door het in de voorschriften verplicht opleggen van stroken met natuurlijke 
oevers. Er moet duidelijk aangegeven worden waar gebouwen en constructies moge-
lijk zijn door het aanduiden van bouwvrije zones. Tevens kunnen beperkende voor-
waarden opgelegd worden inzake bepaalde recreatievormen zoals geluidsintensieve 
recreatie. Verder dienen de algemene voorwaarden inzake een integraal waterbe-
heer (zowel inzake waterkwaliteit als waterkwantiteit) te worden toegepast. 

7.2.7 Zone voor openluchtrecreatieve verblijven 

Een zone voor openluchtrecreatieve verblijven wordt aangeduid ter hoogte van de 
huidige camping Ozon. De omvang van de zone wordt beperkt tot de huidige be-
stemmingscontouren volgens het gewestplan. Een tweede zone is aangegeven ten 
westen van camping Ozon en bestaat uit het verblijfsrecreatiegebied volgens de 
contouren van het gewestplan.  
De relatie tussen beide zones van openluchtrecreatieve verblijven dient onderzocht. 
Mogelijk kunnen deze twee zones in relatie staan met elkaar. Er moet dan gestreefd 
worden naar een goede functionele realisatie tussen beide zones. Feitelijke bunde-
ling via planologische ruil moet dan mogelijk zijn. Vermits de ligging van beide zones 
te midden van VEN gebied, wordt dit als suggestie naar de betreffende overheid 
meegegeven.  
In een ruimtelijk uitvoeringsplan worden bestemming, inrichting en beheer verder 
vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is het streven naar kwaliteitsvolle integratie van de 
zone in de bosrijke omgeving.  
Verder dienen de algemene voorwaarden inzake een integraal waterbeheer (zowel 
inzake waterkwaliteit als waterkwantiteit) te worden toegepast. 

7.2.8 Multifunctionele landbouwzones 

In de gewenste agrarische structuur werden multifunctionele landbouwzones aange-
duid. Binnen deze zones overlapt de toeristisch recreatieve met de agrarische struc-
tuur en is er onder meer ruimte voor aan de landbouw gerelateerde functies in de 
toeristisch recreatieve sfeer (zoals maneges,…). 
Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de gewenste agrarische structuur. 

7.2.9 Verspreide toeristisch-recreatieve infrastructuur 

Een deel van de verspreide voorzieningen in de toeristisch-recreatieve structuur is 
vandaag juridisch zonevreemd. Er is sprake van juridische zonevreemdheid als in 
een bestemmingszone functies en activiteiten plaatsvinden die niet verenigbaar zijn 
met de voorschriften volgens de geldende plannen van aanleg. Infrastructuur gekop-
peld aan deze activiteiten is zonevreemde infrastructuur. 

Een ruimtelijk structuurplan schept via een gewenste ruimtelijke structuur een nieuw 
kader voor de opmaak van bestemmings- en inrichtingsplannen. Dit nieuwe kader zal 
aanleiding geven tot wijzigingen of verfijningen van de huidige voorschriften. In die 
zin is het mogelijk dat infrastructuur die op dit moment juridisch zonevreemd is, niet 
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langer onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, of omgekeerd. In dit 
verband zou men kunnen spreken van “planologische zonevreemdheid” als tegen-
hanger van de juridische zonevreemdheid. 
De afweging van zonevreemde infrastructuur zal daarom niet enkel onderhevig zijn 
aan een juridische toetsing maar zal ook een planologische toetsing moeten onder-
gaan, i.c. aan de gewenste ruimtelijke structuur. In een aantal gevallen kan het ook 
aangewezen zijn om bestaande infrastructuur die niet juridisch zonevreemd is maar 
mogelijk wel onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een vere-
nigbaarheidstoets te onderwerpen. 

7.2.10 Netwerk 

Een netwerk is Vorselaar terug te vinden onder vorm van een grensoverschrijdend 
fietsnetwerk. De gemeente is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk Antwerpse 
Kempen van Toerisme Provincie Antwerpen. Het netwerk bestrijkt de hele gemeente 
waaronder enkele knooppunten. 

Recreatief medegebruik 
Recreatief medegebruik dient plaats te vinden met respect voor de hoofdfunctie van 
een gebied of infrastructuur. Het recreatief medegebruik mag de hoofdfunctie niet 
hinderen in de activiteiten. In de mate van het mogelijke dient gestreefd te worden 
naar een gepaste inplanting en kwaliteitsverbetering. 

Rustpunten ondersteunen de recreatieve routes 
Netwerken maken in hoofdzaak gebruik van bestaande infrastructuur als landbouw-
wegen en dergelijke. Andere infrastructuur wordt tot een minimum beperkt. Indien 
een functionele relatie zou bestaan met de recreatieve routes van een netwerk zou 
horeca in de open ruimte toegelaten kunnen worden. Zulke zaken ondersteunen de 
attractiviteit van de routes en garanderen de mogelijkheid tot rust en ontspanning. 
Een planologische toetsing moet aantonen of de horecazaken de ruimtelijke draag-
kracht van hun omgeving niet overschrijden. Zowel de functionele binding als de 
toetsing aan de ruimtelijke draagkracht moet worden onderzocht. Verder moeten 
deze gebouwen zich richten naar het kader voor zonevreemde woningen. 

7.3 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur 

Sectoraal RUP zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur 
In een RUP kunnen de toeristisch-recreatieve zonevreemde infrastructuren getoetst 
worden aan de gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkelingsperspectieven vastge-
legd worden.  

RUP voor afbakening van de diverse beleidscategorieën 
+ vastleggen bestemming, inrichting en beheer 

Integratie van visie-elementen m.b.t. toerisme en recreatie in het RUP woon-
kern 
Bijvoorbeeld aandacht voor jeugd- en sportvoorzieningen zoals mogelijkheden jeugd-
lokalen, voorzien van speelmogelijkheden, speelbossen, ... 

Herbestemmen niet ingevulde recreatiegebieden 
Opnemen in een RUP: herbestemmen van niet ingevulde recreatiegebieden naar 
een openruimte functie. 
De herbestemming van de gebieden moet de achtergrondkleur van het gebied aan-
nemen. Hier gaat het concreet om een herbestemming naar landbouwgebied. 
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8 Visie op andere functies zoals gemeen-
schapsvoorzieningen 

Het aanbod aan gemeenschaps- en nutsvoorzieningen dient zowel kwantitatief als 
kwalitatief afgestemd op de lokale behoeften en dit op niveau van gemeente of deel-
gemeente. 
Volgende algemene richtlijn wordt vooropgesteld: 
– 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 de 
structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten. 

De gemeente ondersteunt hiermee de richtlijnen van het RSV.  

Volgende types van gemeenschaps- en nutsvoorzieningen met specifieke ontwikke-
lingsperspectieven zijn relevant voor Vorselaar: 

Gemeentehuis en politie 
Zowel de ligging in het centrum van Vorselaar als de uitrusting van het gemeentehuis 
voldoet aan hoger gestelde criteria en de behoeften. 

Gemeentelijke werkplaatsen 
De gemeentelijke werkplaatsen zijn vandaag gehuisvest in het lokaal bedrijventerrein 
Vispluk. Een gemeentelijke stapelplaats is gelegen in Vispluk, in agrarisch land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied. 
De gemeente voorziet een bundeling van beide voorzieningen ter hoogte van de 
eerste locatie, waarbij de bestemming in een RUP nader gespecificeerd dient te 
worden in functie van deze activiteiten, met aandacht voor landschappelijke integra-
tie en buffering t.o.v. de aanliggende woonzone.. De totale te voorziene oppervlakte 
bedraagt ca 2 ha. 

Containerpark 
Het bestaande containerpark sluit aan op het sportcentrum de Dreef en is tevens 
gelegen in recreatiegebied. De bestaande locatie voldoet ruimtelijk aan een locatie 
voor een containerpark. Via een RUP dient de bestemming aangepast, waarbij reke-

ning moet gehouden worden met een uitbreiding tot een totale oppervlakte van max. 
0,5 ha. 

Culturele voorzieningen 
De meeste culturele voorzieningen zijn ingebed binnen of sluiten onmiddellijk aan op 
een woonkern en kunnen ook hier verder uitgebouwd worden. Uit de behoefteraming 
blijkt nog nood aan bijkomende polyvalente ruimte. 

Onderwijsinstellingen en voorzieningen voor de jeugd 
Het Kardinaal Van Roey Instituut geniet regionale uitstraling en moet de mogelijkheid 
hebben voor ruimte voor uitbreiding of ondersteunende voorzieningen. Tevens kun-
nen hieraan voorzieningen voor de jeugd gekoppeld worden Het recreatiegebied 
achter de school en tussen de kasteeldreef (recreatiegebied volgens het gewestplan) 
biedt hiervoor een geschikte locatie. Met de kasteeldreef als uiterste oostelijke grens. 
Kan hier de benodigde ruimte ruimschoots gevonden worden.  

Sociale voorzieningen 
Nieuwe voorzieningen worden (zoals de bestaande) ingebed in het woonweefsel. 
Binnengebieden in het woongebied komen hiervoor in aanmerking. 

Kerkhoven 
De voorziene locatie beantwoordt aan de behoeften. 

Overige diensten  
Voor de overige diensten zoals parkeerruimten, post, e.a. gelden de algemene ont-
wikkelingsperspectieven. 
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VI VISIE OP DE DEELRUIMTEN 

1 Noordelijk openruimtegebied 
Kaart R 9: visie deelruimte Noordelijk openruimtegebied 

Valleien: dragers van de natuurlijke structuur en sturend voor andere gebruiks-
functies 
De ruimtelijke structuur van deze deelruimte wordt gedragen door een drietal water-
lopen, waarvan twee structuurbepalend op bovenlokaal niveau (Pulderbeek / Molen-
beek en Visbeek / Bosbeek) en één structuurbepalend op lokaal niveau (Hulsloop).  
De Pulderbeek bekleedt een bijzondere positie in het waternetwerk omwille van de 
quasi intacte structuurkenmerken en de hoge graad van natuurlijkheid in de omge-
ving. De vallei en omgeving werd dan ook opgenomen in het VEN eerste fase. Na-
tuurbehoud en –ontwikkeling met aandacht voor de ecologische processen van het 
watersysteem staan hier voorop. De aandacht moet eveneens gericht worden op de 
vermindering van de barrièrewerking van de E34 op de Pulderbeek. Bijzondere aan-
dacht in dit gebied vragen de drie“eilanden” met recreatieve infrastructuur, met van-
daag een recreatieve bestemming volgens het gewestplan. In deze gebieden is een 
afstemming op de natuurwaarden in de omgeving en op het watersysteem een ver-
eiste. Dit betekent echter niet dat de recreatieve functie volledig dient geweerd te 
worden. Door het trekken van grenzen en het opleggen van randvoorwaarden inzake 
infrastructuur, beplanting en waterbeheer, kan ruimte blijven bestaan voor recreatie. 
Bij elke recreatieve voorziening is verweving met natuur het uitgangspunt (sugges-
tie). Vaste verblijfsrecreatieve infrastructuur is niet gewenst. Vissport, in de eerste 
plaats met een openbaar karakter, moet hier zeker een plaats krijgen. Het landbouw-
gebied ter hoogte van konijnenbos (ten noorden van de Pulderbeek) sluit aan bij een 
natuurlijk zwaartepunt. Omwille van het valleikarakter van dit gebied, wordt de sug-
gestie gedaan om landbouw en natuur hier te verweven. 
De Bosbeek (Visbeek op Lilse grondgebied) verbindt een aantal zwaartepunten van 
de natuurlijke structuur (Visbeekvallei in Lille – omgeving Kasteelpark en Aavallei) op 
bovenlokaal niveau. De aanduiding in het RSPA als natuurverbinding kan uitgewerkt 
worden via het beheer van oevers en andere kleine landschapselementen en door te 
streven naar graslandgebruik binnen de valleien (suggestie). 
Een gelijkaardig ontwikkelingsperspectief geldt voor de Hulsloop, waarvan de verbin-
dingsfunctie het lokale niveau niet overstijgt. Bij de barrière die gevormd wordt door 
de straat Zegbroek en de Hulsloop moet gezocht worden naar effectvermindering. 

In de valleien van alle waterlopen in deze deelruimte die in agrarisch gebied zijn 
gelegen moet zoveel mogelijk graslandgebruik nagestreefd worden. 

Grondgebonden landbouw hoofdbeheerder buiten de zwaartepunten van de 
natuurlijke structuur 
Buiten de natuurlijke zwaartepunten is landbouw de hoofdfunctie. Als hoofdgebruiker 
moet de landbouw er blijvend kansen krijgen om op een duurzame manier te kunnen 
ontwikkelen. De nadruk moet daarbij liggen op de grondgebonden landbouw als 
hoofdbeheerder. Er is geen ruimte voor nieuwe grondloze bedrijven. De bebouwing 
moet in de eerste plaats functioneel ten dienste blijven staan van de hoofdgebruiker, 
i.c. de landbouw. Er is geen ruimte voor uitbreiding van residentiële bebouwing in de 
landbouwgehuchten omdat dit de agrarische structuur zou kunnen aantasten en 
afbreuk doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het ge-
bied. Aan de landbouw gerelateerde bedrijven en activiteiten (maneges e.d.) mogen 
niet onbeperkt toegelaten worden. Enkel waar het ruimtelijk functioneel verantwoord 
is, kan hiervoor ruimte gecreëerd worden. Hiervoor kunnen specifieke zones aange-
duid worden. Ten noorden van Berkelhei en Vispluk komt het dagrecreatiegebied 
Heykens voor. Dit is momenteel nauwelijks ingevuld en zal worden herbestemd tot 
agrarisch gebied om een groter aaneengesloten landbouwgebied te realiseren. 
Het aaneengesloten landbouwgebied wordt onderbroken door kleinere gebieden met 
een andere functie. Ter hoogte van Berkelhei-Vispluk komt een bosgebied voor waar 
de aanwezige natuurwaarden moeten behouden worden en de kans krijgen om te 
ontwikkelen. Aan dit bosgebied grenst een ruimte voor openbaar nut buiten het cen-
trum. Dit gebied waar een rustoord (van het klooster) gevestigd is, wordt behouden 
en kan binnen de bestaande bestemming verder opgevuld worden met voorzienin-
gen voor de huidige functie. Het ontginningsgebied ten zuiden van de E34 is voorlo-
pig nog te behouden, maar bij stopzetting van de activiteiten moet het een hoofdfunc-
tie natuur krijgen. Er kan worden geëvalueerd in hoeverre aan de opvulverplichting 
van de put moet voldaan worden om of van afgeweken worden om de (nabestem-
ming) natuur te verkrijgen. 
Ter hoogte van de Huls en de Koekoek ligt een natuurlijk zwaartepunt te midden van 
het landbouwgebied. Het gaat om een gebied die behouden moeten worden omwille 
van zijn waarde in de landschappelijke en natuurlijke structuur en om voldoende 
ruimte en aandacht te schenken aan het voortbestaan van de ecologische processen 
van infiltratie en kwel. Behalve natuur komt hier ook recreatie als functie voor. Ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen worden beperkt tot een duidelijk afgebakende zone. 
De huidige contouren volgens het gewestplan vormen hiervoor het uitgangspunt (niet 
enkel binnen deze deelruimte). Voor bestaande (zonevreemde) recreatieve voorzie-
ningen wordt gestreefd naar uitdoving. 
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Landschappelijke identiteit bewaren 
Het landbouwgebied in deze deelruimte vertoont nog een hoge mate van landschap-
pelijke gaafheid met referenties naar het traditionele heidelandschap (weidevogelge-
bied). Dit hangt samen met het feit dat de ontginningen in functie van de landbouw 
vrij recent in de landschapsgeschiedenis zijn, zonder dat grootschalig ingegrepen 
werd zoals dat het geval was in de traditionele ruilverkavelingen. Bepalend voor de 
landschappelijke identiteit zijn de gave open ruimte, het perceleringspatroon, de 
herkenbaarheid van de valleiovergangen, de verspreide bosrelicten, onverharde 
wegen en het dominant graslandgebruik. Nieuwe ontwikkelingen moeten geval per 
geval bekeken worden in functie van de leefbare professionele landbouw en in ver-
houding met de landschappelijke identiteit. De verspreide bosrelicten kunnen samen 
met andere voorkomende natuur- en landschapselementen dienen als stapstenen 
tussen de natuurgebieden voor migrerende soorten. Op die manier ontstaan corri-
dors ten behoeve van migratie. Behoud van deze stapstenen garandeert dus een 
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur en het voortbestaan van een bijzon-
der gaaf landschap.  

Gave open ruimte ter ondersteuning van de agrarische structuur 
De gave open ruimte ligt mee aan de basis van de gunstige ruimtelijke condities voor 
de grondgebonden landbouw. Door het aanduiden van bouwvrije zones kan dit be-
stendigd worden. Landbouwgronden die bijzonder goed geschikt zijn voor grootscha-
lige grondgebonden teelten kunnen hierdoor gevrijwaard worden van versnipperde 
bijkomende bebouwing. Het noordoostelijk deel, dat vandaag ook volledig bebou-
wingsvrij is, komt hiervoor in aanmerking. 
Dit gebied leent zich tot recreatief medegebruik zonder dat gestreefd wordt naar het 
maximaal “benutten” ervan. Recreatief medegebruik zoals wandelen, fietsen, moun-
tainbike dienen gepast gekanaliseerd te worden om de hoofdfunctie landbouw niet in 
het gedrang te brengen. Recreatief medegebruik moet hier eerder geleid in plaats 
van actief gestimuleerd worden. 

Sportvoorzieningen afstemmen op maat van de nederzettingen 
Sportvoorzieningen geënt op sublokale verenigingen (wijk – gehucht) kunnen behou-
den blijven, uitgaande van de bestaande voorzieningen. Ze kunnen invulling geven 
aan behoeften aan sportinfrastructuur vanuit het sublokale niveau (gehucht, wijk, …) 
en op die manier een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. De voorzieningen 
dienen beperkt in omvang te blijven en afgestemd op de schaal van de omgeving. 
Sportcomplexen met veel infrastructuur zijn uitgesloten. Van zodra de lokale behoef-
te verdwijnt, verdwijnt ook de functie van de zone en wordt een nabestemming (“ach-
tergrondkleur”) van kracht. 

Linten ontdichten en afbouwen verweving 
In het buitengebied moet de trend om te gaan wonen in de open ruimte stelselmatig 
afgeremd worden. Er zal meer een kernversterkend beleid worden gevoerd. Om dit 
te realiseren moeten de rijgehuchten zoveel mogelijk worden ontdicht ter vrijwaring 
van de landschappelijke doorzichten. In deze landelijke linten is de residentiële be-
bouwing ondergeschikt aan de agrarische functie en wordt de aanwezigheid van 
non-agrarische bedrijvigheid beperkt mogelijk gehouden. 
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2 Centraal plaggencomplex 
Kaart R 10: visie deelruimte Centraal plaggencomplex 

Bosrijke omgeving en cultuurhistorisch patrimonium ter ondersteuning van het 
landelijk wonen 
Het bosrijke en groene karakter rond het dorp van Vorselaar, zowel het bos samen-
hangend met het kasteelpark de Borrekens als het bos Moleneinde-Heikant ten wes-
ten van het dorp, dient behouden te worden. Op die manier wordt het aantrekkelijk 
landelijk wonen in Vorselaar ook voor de toekomst gegarandeerd. De nabijheid van 
de kern tot open ruimte is een belangrijke kwaliteit. Door de nabijheid kunnen de 
bossen tevens een centrumondersteunende rol vervullen (wandelen, joggen…). 
Inrichting en beheer van de bossen moet op deze dubbele functie (hoofdfunctie na-
tuur en recreatief medegebruik) afgestemd worden. Alhoewel beide gebieden recrea-
tief medegebruik toelaten heeft het bosgebied rond kasteelpark de Borrekens een 
grotere toeristische aantrekkingskracht door de combinatie van natuur, cultuurhistorie 
en landschap. Vele van de toeristische routes zijn geënt op dit gebied. Voor de ge-
bieden in de omgeving van het kasteeldomein gaat dus bijzondere aandacht uit naar 
het vrijwaren van de cultuurhistorisch interessante gebouwen en gave landschappen. 
De dreef tussen het dorp van Vorselaar en het kasteel is een duidelijke link tussen de 
bebouwde ruimte en de open ruimte. Het agrarisch beheer van de gronden binnen 
het kasteeldomein moet afgestemd worden op de landschappelijke en cultuurhistori-
sche identiteit in het gebied. Een dominant weidebeheer is hierbij aangewezen. 
Het bosgebied Moleneinde-Heikant ten westen van de kern is deels reliëfrijk en staat 
onder druk van verstedelijking en zonevreemde functies. Hier moet gestreefd worden 
naar het behoud van het bosrijk karakter over de gemeentegrens met Grobbendonk 
heen en een uitdoving van zonevreemde (recreatieve) infrastructuur. Zo wordt de 
versnippering van dit openruimtegebied tussen de kernen van Vorselaar en Grob-
bendonk tegengegaan en wordt het onderscheid tussen de kernen geaccentueerd. 
Tot slot moet de functie van de bossen als infiltratiegebieden bewaard blijven. Dit is 
belangrijk voor het ecologisch functioneren van de omgeving. 

Versterken van de corridorfunctie van de Bosbeek, Sassenhoutakkerloop en de 
Geerbeek 
De gordel van plaggenbodems wordt doorsneden door de Bosbeek, aangeduid als 
natuurverbinding in het RSPA. Deze verbindingsfunctie dient op het terrein ingevuld 
worden waarbij de aandacht in de eerste plaats gaat naar het oeverbeheer. Ook de 

passage van de steenweg door de waterloop verdient aandacht, met het oog op het 
doorbreken van de barrièrewerking. 
De Sassenhoutakkerloop en de Geerbeek hebben meer een lokale verbindingsfunc-
tie. Hier wordt eveneens in de eerste plaats aandacht gegeven aan het oeverbeheer. 
Een ander aandachtpunt is het nastreven van een hoog aandeel graslandgebruik in 
de valleien van de waterlopen. 

Ruimte voor aan landbouw gerelateerde functies en hobbylandbouw met de 
gehuchtenrij als uiterste grens 
Het min of meer ingesloten plaggencomplex tussen het centrum en de gehuchtenrij 
Strateneinde – Vispluk – Plein kent een eerder kleinschalige structuur met versnip-
perd bodemgebruik en komt in aanmerking voor aan de landbouw gerelateerde func-
ties (maneges, …) en hobbylandbouw. Ook de open gebieden binnen het dorp van 
Vorselaar kunnen voor deze functies in aanmerking komen. Deze functies worden uit 
structureel sterke agrarische gebieden geweerd om de professionele agrarische 
activiteiten niet te ondermijnen. Hierbij wordt het gebied niet verder versnipperd, 
maar wordt uitgegaan van functiewijzigingen van bestaande bebouwing.  Land-
schappelijk dient de kleinschaligheid met verspreide bosrelicten gevrijwaard. Het 
plaggencomplex omsluit ter hoogte van Niemandshoek een bosrijke omgeving. Deze 
bosrijke omgeving in de nabijheid van de kern heeft als hoofdfunctie natuur en een 
belangrijke ecologische functie als infiltratiegebied. Er is ook ruimte voor verblijfsre-
creatieve infrastructuren, maar enkel binnen de grenzen die door het gewestplan zijn 
vastgelegd. Een gebied ter hoogte van Plein heeft op het gewestplan eveneens een 
verblijfsrecreatieve functie, maar zal herbestemd worden tot agrarisch gebied omdat 
het gebied nauwelijks ingevuld is en om de landbouwoppervlakte te vergroten. 

Goed herkenbaar nederzettingspatroon van traditionele rijgehuchten 
Het traditionele nederzettingspatroon van rijgehuchten is nog duidelijk herkenbaar 
aanwezig in de ruimtelijke structuur. Er dient gestreefd naar het behoud van deze 
herkenbaarheid en de link met het agrarische hinterland, waarbij een te sterke om-
schakeling naar residentiële wijken of dichtslibbing van de linten vermeden moet 
worden. De centrumfuncties die verweven zijn binnen deze linten moeten afgebouwd 
worden en opgenomen in het centrum van Vorselaar. 
Naast het rijgehucht Sassenhout ligt een bestaande bedrijvenzone. Deze bedrijven-
zone kan als lokaal bedrijventerrein worden bestendigd. In een RUP kan de 
regularisatie van de aanwezige (deels zonevreemde) bedrijven eveneens worden 
onderzocht, net als een zoekzone voor herlokalisatie van zonevreemde bedrijven ten 
westen van het bedrijventerrein. De gemeente suggereert aan de hogere overheid 
een herinrichting van het kruispunt Sassenhout-N153.  



 VI Visie op de deelruimten 

 2 Centraal plaggencomplex 

GRS Vorselaar IOK plangroep 135 

Ruimte voor landbouw rond Sassenhout 
Rond het gehucht Sassenhout is grondgebonden landbouw de hoofdfunctie. Het 
gebied ten oosten van dit gehucht is onderhevig geweest aan ruilverkaveling. Ten 
noorden van Sassenhout grenst het bosgebied Molenberg-Neerzand, grotendeels op 
grondgebied Lille gelegen. Hier wordt naar behoud van de natuurwaarden en het 
bosrijk karakter gestreefd, ook in afstemming op de bossen op grondgebied Lille met 
aandacht voor de aanwezige ecologische processen. 
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3 Zuidelijk vallei- en samenvloeiingsgebied 
Kaart R 11: visie deelruimte Zuidelijk vallei- en samenvloeiingsgebied 

Vrijwaren van het watersysteem en vertaling ervan in de hoofdfuncties 
Het watersysteem neemt een bijzondere positie in deze deelruimte. Het uitgestrekt 
alluviaal gebied aan de samenvloeiing tussen Nete en Aa vormt een gaaf landschap. 
Het gebied overstroomt tot op heden regelmatig en heeft op die manier een belang-
rijke waterbufferende functie heeft voor het bekken stroomafwaarts. De rol van dit 
gebied is dan ook bovenlokaal27. Bodemgebruik, inrichting en beheer dienen afge-
stemd op deze bovenlokale functie. In het westelijk en meest overstromingsgevoelige 
deel vertaalt zich dit in een hoofdfunctie natuur (tevens afgebakend binnen VEN fase 
1) die verder loopt over de gemeentegrenzen heen. In oostelijke richting vindt een 
overgang plaats naar verweving tussen landbouw en natuur. In dit verwevingsgebied 
zou de landbouw toch hoofdbeheerder zijn waarbij randvoorwaarden inzake inrich-
ting en beheer gelden vanuit het watersysteem. Nog meer oostwaarts is landbouw 
effectief de hoofdfunctie en is de vallei de drager van een natuurverbindingsfunctie 
(cf. RSPA). Deze verbindingsfunctie kan in de eerste plaats vertaald worden via het 
oeverbeheer. Bovendien moet ook aandacht geschonken worden aan het verminde-
ren van het barrière-effect van de kruising van de Aa en de Poederleesesteenweg. 
Verder dient in de vallei gestreefd naar een dominant graslandgebruik, binnen de 
haalbaarheidsgrenzen van de landbouw als hoofdgebruiker. Grondgebonden vee-
teelt is de hoofdgebruiker 
Het contrast tussen het open landschap van de Aavallei en de beboste heuvelrug 
(Heiken – Oorlandse Heide) ten zuiden ervan dient als kwaliteit gevrijwaard. 
Het landbouwgebied wordt noord-zuid nog gekruist door twee valleien die belang 
hebben bij de ecologische verbinding tussen natuurgebieden: de vallei van de bos-
beek is van belang op provinciaal niveau (natuurverbinding cf. RSPA) en de Geer-
beek is belangrijk voor het lokale verbindingsniveau. De uitwerking van deze verbin-
dingsfunctie zal zich vooral richten op het oeverbeheer. 

Grondgebonden landbouw hoofdbeheerder buiten de zwaartepunten van de 
natuurlijke structuur 
Buiten de natuurlijke zwaartepunten is landbouw de hoofdfunctie. Als hoofdgebruiker 
moet de landbouw er blijvend kansen krijgen om op een duurzame manier te kunnen 
ontwikkelen. Het uiterste oosten van dit gebied (ten oosten van de Poederleeseweg) 
                                                        
27 Gemeentelijke visie-elementen moeten dan ook beschouwd worden als een suggestie. 

maakt deel uit van een ruilverkaveling (oude stijl). De nadruk moet daarbij liggen op 
de grondgebonden landbouw als hoofdbeheerder. Er is geen ruimte voor nieuwe 
grondloze bedrijven. De bebouwing moet functioneel in de eerste plaats ten dienste 
blijven staan van de hoofdgebruiker, i.c. de landbouw. Er is geen ruimte voor uitbrei-
ding van residentiële bebouwing in de landbouwgehuchten omdat dit de agrarische 
structuur zou kunnen aantasten en afbreuk doet aan de landschappelijke en cultuur-
historische kwaliteiten van het gebied. Aan de landbouw gerelateerde bedrijven en 
activiteiten (maneges e.d.) mogen niet onbeperkt toegelaten worden.  

Gave open ruimte als landschappelijke kwaliteit en tevens functioneel voor de 
landbouw 
De gave open ruimte is niet alleen een kwaliteit binnen de natuurlijke en landschap-
pelijke structuur maar ligt mee aan de basis van gunstige ruimtelijke condities voor 
de grondgebonden landbouw. Door het aanduiden van bouwvrije zones ten zuiden 
van de kern en de huidige linten langs de weg Sassenhout, kan deze kwaliteit be-
stendigd worden. 

Recreatie –natuur – cultuurhistorisch patrimonium 
Het landschappelijk aantrekkelijke gebied in de samenvloeiingszone van de Aa en de 
Nete lokt zachte recreanten naar het gebied. Ook cultuurhistorische relicten zoals de 
den Troon en de watermolen in Grobbendonk hebben een aantrekkingskracht. Re-
creatief medegebruik wordt als ondersteunende functie in het gebied erkend, zonder 
actief hardere recreatievormen te stimuleren. Geleiding en kanalisatie moeten de 
meest kwetsbare gebieden kunnen vrijwaren. 

Kampeermogelijkheden binnen duidelijke grenzen op de uitlopers van de Kem-
pense Heuvelrug 
Ter hoogte van Heiken bevindt zich een bos als uitloper van de Kempische heuvel-
rug. In dit bebost gebied dat verder loopt op grondgebied Herentals, staat het behoud 
van de bossen de aandacht voor ecologische processen centraal. In het bosgebied 
bevinden zich eveneens twee zones voor camping, Deze kunnen als zones voor 
openluchtrecreatieve structuur kunnen bestendigd worden met een aantal randvoor-
waarden vanuit de omgeving, zoals behoud van het bosrijke karakter en respect voor 
het reliëf. Tussen beide zones dient gestreefd worden naar een goede ruimtelijke en 
functionele relatie. Voor bestaande (zonevreemde) recreatieve voorzieningen wordt 
gestreefd naar uitdoving (in de volledige deelruimte). 
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4 Dorp Vorselaar 
Kaart R 12: visie deelruimte Dorp Vorselaar 

Aangenaam wonen in een landelijke gemeente met een verdichting en een 
bundeling van voorzieningen in een centrale zone rond het centrum 
In het dorp wordt gestreefd naar een gemiddelde woningdichtheid van 15 woningen 
per ha. Deze verdichting kan uitgevoerd worden d.m.v. meer combinaties te maken 
van halfopen en gesloten bebouwing langs uitgeruste wegen en nieuwe realisaties in 
bepaalde binnengebieden aan een woningdichtheid van minimum 15 woningen per 
hectare uit te voeren. Dit wordt uitgewerkt in een woningprogrammatie waarin voor 
de niet uitgeruste woongebieden en woonuitbreidingsgebieden de perspectieven 
worden weergegeven. In het noorden worden als overgang naar de open ruimte de 
binnengebieden zoveel mogelijk open en groen gehouden. In het zuiden wordt vooral 
een stimuleringsbeleid voor het verdicht aansnijden van niet uitgeruste woonzones 
gevoerd. 
Het gemeentelijk voorzieningenniveau van het centrum van Vorselaar kan verder 
worden uitgebouwd, terwijl in de aangrenzende woongebieden en linten het lokaal 
voorzieningsniveau kan behouden blijven en misschien eerder afgebouwd worden. 
Verder wordt het licht op groen gezet voor functionele verweving van kleinschalige, 
laagdynamische kleinhandel, diensten, bedrijvigheid en recreatieve activiteiten bin-
nen het dorp. In het dorpscentrum wordt gestreefd naar levendige en leefbare han-
delslocaties. Hierbij kan de invalsweg (lepelstraat – riemenstraat – dennenlaan) als 
lokale weg type I meer dynamiek opvangen dan de overige ‘bedrijfsluwe’ woonge-
bieden. Aan de rand van de kern wordt de bestaande bedrijvenzone Vispluk als lo-
kaal bedrijventerrein behouden.  

Oostelijke grens afwerken  
De oostelijke grens met de bossen en het kasteelpark wordt grotendeels bepaald 
door een woonuitbreidingsgebied (van de Wervelaan). Door het gebied vanuit het 
westen aan te snijden in functie van de lokale behoeften en het resterende deel te 
herbestemmen naar een groene bestemming kan de kern aan de oostkant afgewerkt 
worden, waarbij de open ruimte maximaal gevrijwaard wordt. 
Ter compensatie van het aan te snijden gedeelte van het woonuitbreidingsgebied, 
zullen andere woongebieden op de rand van de kern herbestemd worden naar open 
ruimte. 

Gemeentelijke sportvoorzieningen en cultuurhistorische relicten in het centrum 
van het dorp 
Het goed uitgeruste sportcentrum De Dreef ligt meteen aansluitend op de kern van 
waaruit het goed bereikbaar is voor de recreanten (vanuit het woonweefsel). Deze 
woonondersteunende en kernversterkende sportinfrastructuur wordt dan ook ter 
plekke behouden en verder ontwikkeld binnen de ruimtelijke grenzen. 
De echte kern van Vorselaar wordt gevormd rond een grote zone voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbaar nut. Deze zone herbergt tal van cultuurhistorische 
relicten en openbare diensten. Zo zijn er de kerktoren, de Kaak, het klooster met het 
Kardinaal Van Roey Instituut, het gemeentehuis, scholen,…. Deze gebou-
wen/monumenten vormen het historische hart van het centrum van de gemeente. 
Het moet mogelijk zijn om de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut gelegen in de Cardijnlaan (pastorie, jeugdcentrum, school,…) in de toekomst 
verder uit te breiden door herbestemming van een gedeelte van de huidige recreatie-
zone. 
In het centrum kan een dorpskernhernieuwingsproject de verblijfskwaliteit in het 
openbaar domein vergroten. Het systeem van kleine steegjes en doorsteekjes kan 
betrokken worden in het leggen van relaties met het Kardinaal Van Roey Instituut en 
het gemeentelijke sportcentrum. De schoolparkeerproblematiek dient te worden 
opgelost waarbij een koppeling met het parkeergebeuren aan het gemeentelijk sport-
centrum kan worden gezocht. In deze optiek dient ook aandacht te worden besteed 
aan een evaluatie van het openbaar vervoersaanbod in het woon-schoolverkeer. 
Verder kan ook voor de dorpskern in het kader van dorpskernvernieuwing worden 
gestreefd naar het verbeteren van de verblijfskwaliteit en van de positie van de 
zwakke weggebruiker. 

Groen lappendeken ter hoogte van Pallaaraard 
Het woonweefsel van Vorselaar heeft noordelijke uitlopers ter hoogte van Pallaar-
aard. In dit gebied ten noorden van het centrum van het dorp wordt niet naar verdich-
ting gestreefd maar naar het behoud van de mozaïek wonen – groen  - openheid. Dit 
gebied leent zich dan ook tot de ontwikkeling van natuur in een versteende omge-
ving. Tevens wordt op die manier de landelijkheid gevrijwaard. Het niet volledig invul-
len van onbebouwde percelen geeft ook mogelijkheden voor hobbylandbouw en aan 
landbouw gerelateerde functies zoals maneges, uitgaande van functiewijziging van 
bestaande bebouwing. 
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Harde zuidelijke grens van het dorp is tevens markante terreinovergang naar 
de Aavallei 
De zuidelijke grens van het dorp vormt een abrupte overgang met de vallei van de 
Aa. Deze overgang, duidelijk zichtbaar op de bodemkaart en tevens tijdens regelma-
tige winteroverstromingen, moet vertaald blijven in het bodemgebruik. Dit impliceert 
het volledig bebouwingvrij houden van de open ruimte ten zuiden van de kern.  

Recreatie geënt op omliggende open ruimte 
Recreatie in de gemeente is voor een groot stuk geënt op de omliggende open ruim-
te. De dreef tussen het centrum van Vorselaar en het kasteel de Borrekens visuali-
seert deze link op een goede manier. Het bosgebied Moleneinde-Heikant ten westen 
en het bosgebied rond kasteelpark de Borrekens hebben hoofdfunctie natuur, maar 
het recreatief medegebruik vanuit de kern wordt ondersteund door een gepaste in-
richting.  
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VII SYNTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

Kaart R 13: synthese gewenste ruimtelijke structuur 

De ruimtelijke structuur in Vorselaar wordt in belangrijke mate gedragen door een 
dicht net aan waterlopen en valleien, waarvan de meeste structurerend zijn op bo-
venlokaal niveau. Een structurerend reliëf in de gemeente wordt gevormd door de 
uitlopers van de Kempense Heuvelrug in het zuiden van de gemeente tussen de loop 
van de Kleine Nete en de Aa. Een bijzondere kwaliteit van het watersysteem is dat 
het nog een hoge graad van natuurlijkheid heeft. Toekomstige ruimtelijke ontwikke-
lingen dienen hierop afgestemd. 
Deze afstemming vertaalt zich in de eerste plaats in het compact ontwikkelen van de 
woonkern, met de valleien als harde grens. De voorzieningen worden er maximaal 
gebundeld, met aandacht voor een aantrekkelijke handelsomgeving. De woongebie-
den worden verder ingevuld of herbestemd volgens de woningprogrammatie. Langs 
de lokale weg type I, kan de verweving met meer dynamische handels- en bedrijfsac-
tiviteiten worden gestuurd. In principe wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle ver-
dichting, d.i. met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en groenvoorziening binnen de 
woonkern. Dit laatste vormt een bijzonder aandachtspunt in de omgeving van Pal-
laaraard waar te sterke verdichting vermeden moet worden. Buiten de kern, in de 
nederzettingen en linten, wordt een groei van woningen en voorzieningen ontmoe-
digd en wordt de functionele verweving ontmoedigd.  
In de tweede plaats stuurt deze afstemming de ontwikkelingen in de open ruimte, 
weliswaar zonder de dynamiek en ontwikkelingskansen van de landbouw te hypo-
thekeren. De landbouw, met de nadruk op grondgebonden veeteelt, dient als hoofd-
gebruiker en –beheerder kansen te krijgen om op een duurzame manier te blijven 
evolueren. Door differentiatie binnen de agrarische structuur via aanduiding van 
bouwvrije zones, verwevingsgebieden en zones dominant graslandgebruik, kan het 
fysisch systeem doorwerken, waarbij overeenkomsten met de landbouw op vrijwillige 
basis het uitgangspunt zijn. Het stimuleren van de mogelijkheden van plattelandstoe-
risme kan de landbouw nieuwe impulsen geven. Voor aan de landbouw gerelateerde 
activiteiten en hobbylandbouw worden zones aangeduid met verruimde mogelijkhe-
den in structureel minder sterke agrarische gebieden in het centrale plaggencomplex. 

Het waternetwerk vormt tevens één van de fundamenten voor natuurbehoud en –
ontwikkeling. Een groot deel van de natuurwaarden in Vorselaar hangt hiermee sa-
men en dient ook verder uitgebouwd, o.m. door realisatie van natuurverbindingen en 
natte corridors. Een tweede pijler voor natuurontwikkeling zijn de massieve boscom-
plexen, die bovendien dikwijls blijken samen te hangen met een vallei (Lovenhoek – 

vallei Pulderbeek, Kasteelpark/Proosthoeve – vallei Bosbeek, Heike/Heuvelrug – 
samenvloeiing Nete –Aa). Toerisme en recreatie worden laagdynamisch uitgebouwd 
vanuit de natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de gemeente. De bosge-
bieden naast de kern geven de gemeente een groene aanblik en zorgen voor een 
aangename woonomgeving. De link tussen de kern en de openruimte is bv tussen de 
kerk en het kasteel de Borrekens heel duidelijk door de aanwezigheid van een kas-
teeldreef. 
De bedrijventerreinen Vispluk en Sassenhout blijven afgestemd op het lokale niveau. 
Voor bepaalde bedrijven die reeds in deze zones gevestigd zijn, moet de uitbreiding 
(voor zover het lokale karakter van het bedrijf gehandhaafd blijft en geen schaalver-
groting optreedt) en/of regularisatie van de deels zonevreemde gedeelten worden 
bekeken. De herlokalisatiebehoefte afkomstig van verspreide zonevreemde bedrijven 
kan worden opgevangen in een uitbreiding van Sassenhout. 
Sportvoorzieningen worden maximaal gebundeld in de woonkern en blijven afge-
stemd op het lokale niveau. Het centraal gelegen en goed uitgeruste sportpark vormt 
hiervoor een solide basis. Het toeristisch recreatief profiel van Vorselaar is gericht op 
laagdynamisch recreatief medegebruik en verweving recreatie – natuur. Dit laatste 
vormt ook het uitgangspunt voor de zones voor visinfrastructuur in de vallei van de 
Pulderbeek. Ruimte voor verblijfsrecreatie blijft beperkt tot de bestaande bestem-
mingszones, waarbij randvoorwaarden voor natuur worden voorgesteld. Aan verblijfs-
recreatie buiten deze zones wordt een uitdovingscenario gekoppeld. 

Toetsing veiligheid in het kader van de SEVESO II richtlijn 
In Vorselaar wordt enkel ruimte voorzien voor lokale bedrijvigheid. Omdat op een 
lokaal bedrijventerrein geen SEVESO II bedrijven toegelaten zijn (cf. V5.2.2) en zich 
in de gemeente geen historisch gegroeide risicobedrijven bevinden, zijn op dit vlak 
geen randvoorwaarden te weerhouden voor de ruimtelijke planning. 
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VIII TOETSKADER ZONEVREEMDE INFRA-
STRUCTUUR 

Kaart R 14: kwetsbaarheidskaart als toetskader voor zonevreemde infrastructuur 

1 Algemene methodiek 

Juridisch is sprake van zonevreemdheid als in een bestemmingszone functies en 
activiteiten plaatsvinden die niet verenigbaar zijn met de voorschriften van deze be-
stemmingszone. Infrastructuur gekoppeld aan deze activiteiten is zonevreemde infra-
structuur. 
Een ruimtelijk structuurplan schept via een gewenste ruimtelijke structuur een kader 
voor de opmaak van nieuwe bestemmings- en inrichtingsplannen. Dit nieuwe kader 
zal aanleiding geven tot wijzigingen of verfijningen van de huidige voorschriften. In 
die zin is het mogelijk dat infrastructuur die op dit moment juridisch zonevreemd is, 
niet langer onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, of omgekeerd. In 
dit verband zou men kunnen spreken van “planologische zonevreemdheid” als te-
genhanger van de juridische zonevreemdheid. 
De afweging van zonevreemde infrastructuur zal daarom niet enkel onderhevig zijn 
aan een juridische toetsing maar zal ook moeten getoetst worden aan de gewenste 
ruimtelijke structuur. In een aantal gevallen kan het ook aangewezen zijn om be-
staande infrastructuur die niet juridisch zonevreemd is maar mogelijk wel onverenig-
baar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een verenigbaarheidstoetsing te 
onderwerpen. 

Draagkracht van omgeving versus dynamiek van de activiteit 
De verenigbaarheidstoets moet leiden tot specifieke ontwikkelingsperspectieven per 
infrastructuur. De basis voor de verenigbaarheidstoets van zonevreemde infrastruc-
tuur is de planologische toets. dit is de confrontatie van de dynamiek van de infra-
structuur en de eraan verbonden activiteiten versus de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving (gewenste structuur). Beide aspecten moeten samen bekeken worden 
omdat een activiteit in functie van de aard van de omgeving in het ene gebied als 
hoogdynamisch en in het andere als laagdynamisch moet beschouwd worden. Een 
individuele afweging in een diepgaand onderzoek is hiervoor aangewezen.  
Bij de planologische toets is het al dan niet (volledig) vergund zijn, geen uitsluitend 
criterium. Hierbij mag niet louter gehandeld worden uit voldongen feiten, doch vanuit 

een volwaardige ruimtelijke afweging28. De juridische toestand behelst de bestem-
ming volgens plan van aanleg van de zone waarin de infrastructuur gelegen is en de 
vergunningtoestand (cf figuur). De juridische toets wordt teruggekoppeld voor het 
bijsturen van de ontwikkelingsperspectieven die volgen uit de eerste stap. Een even-
tuele bijkomende laatste stap in een beleidsmatige afweging naast de strikt ruimtelij-
ke afweging is de evaluatie t.o.v. sociale en/of economische aspecten. Hierin komen 
onder meer (cultuur)historische en sociaal maatschappelijke binding aan bod. 

Gewenste ruimtelijke structuur als referentiekader voor de toetsing 
Er dient mee rekening gehouden dat zolang de gewenste structuur via functies en 
bestemmingen niet hard vastgelegd is via RUP’s, de verenigbaarheidstoets aanlei-
ding kan geven tot dubbelzinnigheid als huidige bestemming en gewenste structuur 
niet overeenkomen. In voorkomend geval primeert de gewenste structuur op de 
bestaande bestemming. 
Via thematische (sectorale) ruimtelijke uitvoeringsplannen kan per deelsector en 
individueel de zonevreemde infrastructuur aan een verenigbaarheidstoets onderwor-
pen worden. Deze thematische aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijkaardi-
ge” infrastructuur gelijktijdig wordt aangepakt. Volgende deelsectoren kunnen daarbij 
onderscheiden worden: 
– Zonevreemde woningen 
– Zonevreemde handel en bedrijvigheid 
– Zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur 
Voor elk van deze deelsectoren zal een afweging gemaakt worden. Voor zone-
vreemde woningen ligt het afwegingskader grotendeels vast via decretale bepalin-
gen. 
 

                                                        
28 Enkel onder deze voorwaarde kan een volledig niet-vergunde constructie opgenomen worden in een 
uitvoeringsplan. Dit verwijst naar een rechtspraak van de Raad van State 
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Figuur 8:  verenigbaarheidstoets zonevreemde infrastructuur,  schematisch 

Specifieke ontwikkelingsperspectieven per klasse 
De verenigbaarheidstoets resulteert in een aantal klassen waarvoor specifieke ont-
wikkelingsperspectieven gelden, die als basis moeten dienen bij het beoordelen van 
vergunningsaanvragen. 
Hoewel het aantal klassen en de ontwikkelingsperspectieven per klasse sectoraal 
verruimd of verfijnd kunnen worden, kan volgende onderverdeling als algemene 

leidraad gelden (gebaseerd op de IOK - methodiek van het sectoraal BPA zone-
vreemde bedrijven). 

Klasse 0: Verdwijnen 
Een dergelijke verregaand ontwikkelingsperspectief impliceert dat de toetsing nega-
tief is over de ganse lijn: 

– De planologische toets is negatief. de infrastructuur en gerelateerde activiteiten 
zijn onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan 
legt een hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het 
betreft meestal kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht (cfr. de definitie 
van kwetsbaar gebied: zie verder) 

– De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in 
deze klasse evenwel nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde van 
een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting 
of schadeloosstelling. 

– In de afweging brengt de socio-economische toets onvoldoende argumentatie om 
tot een minder strenge klasse over te gaan. 

In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisa-
tieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is. 

Klasse 1: uitdoving met nabestemming 
Deze categorie heeft betrekking op infrastructuur die: 
– Hetzij onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) maar waar enerzijds de socio-

economische afweging een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun acht (bijvoor-
beeld vanuit de historische context) en waar anderzijds het opleggen van beper-
kende voorschriften niet kan leiden tot verenigbaarheid; 

– Hetzij activiteiten die samenhangen met een specifieke locale en eventueel tijds-
gebonden behoefte en die precies om die reden op die plaats aanvaardbaar zijn. 
Wanneer de maatschappelijke behoefte verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van 
de infrastructuur en verdient een nieuwe bestemming de voorkeur. 

Klasse 2: bevriezing 
Tot deze categorie behoren de infrastructuur en activiteiten waarbij de grens van 
verenigbaarheid bereikt of (licht) overschreden is. 

– Klasse 2a: bevriezing met beperkingen t.o.v. de bestaande toestand 
De grens van verenigbaarheid is licht overschreden maar mits bijsturing van de acti-
viteiten in functie van een aantal beperkende voorschriften, kan de onverenigbaar-
heid binnen aanvaardbare grenzen gehouden worden. 
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– Klasse 2b: bevriezing conform de bestaande toestand 
De grens van verenigbaarheid is bereikt of licht overschreden, maar de socio-
economische afweging maakt een strenger ontwikkelingsperspectief weinig aan-
vaardbaar. Dit is van toepassing in gevallen waar het opleggen van beperkende 
voorschriften cfr. klasse 2a geen reële toekomstperspectieven kan garanderen en 
dus de facto tot verdwijning zou lijden. 

Klasse 3: behoud met beperkte mogelijkheid tot uitbreiding 
Dit is de categorie waarbij zich een gunstige evaluatie van de verenigbaarheidstoets 
voordoet. De infrastructuur en gerelateerde activiteit brengt geen belangrijke dyna-
miek teweeg gelet op de specifieke kenmerken van de omgeving. De draagkracht 
van de omgeving is nog niet bereikt zodat een (beperkte) uitbreiding nog mogelijk is. 

Kwetsbare gebieden 
Gebieden die vanuit hun intrinsieke aard een beperkte draagkracht vertonen ten 
opzichte van de meeste infrastructuur en activiteiten, zouden kunnen aangeduid 
worden als kwetsbare gebieden. Dit betekent echter niet dat voor kwetsbare gebie-
den algemeen geldende ontwikkelingsperspectieven kunnen gegeven worden voor 
elke vorm van zonevreemdheid. Voor infrastructuur die vrij homogeen is in haar 
dynamiek ongeacht het individueel geval (bijvoorbeeld ééngezinswoningen) kan dit 
wel en is een a priori gebiedsgerichte koppeling van de klassen in principe mogelijk. 
De kwetsbaarheid van een gebied heeft zowel betrekking op fysisch, biologisch vlak, 
als milieutechnisch vlak (waarbij bijvoorbeeld de problematiek rond afvalwaterzuive-
ring een rol kan spelen). Eveneens bepalende  factoren zijn de afstand tot het woon-
gebied owv mobiliteit, nutsvoorzieningen en dergelijke en de aspecten inzake brand-
veiligheid. Weekendverblijven gelegen in kwetsbare gebieden moeten in die zin be-
schouwd worden als hoogdynamische infrastructuur. 
Verder bouwend op de definitie zoals decretaal bepaald, worden kwetsbare gebieden 
als volgt gedefinieerd: 
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van natuurlijke struc-

tuur. 
– Gebieden met hoofdfunctie natuur volgens het gewestplan (in afwachting van 

definitieve afbakeningen in RUP ‘s): natuurgebied, natuurgebied met weten-
schappelijke waarde of reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met weten-
schappelijke waarde. 

– GEN of GENO (VEN, hoofdfunctie natuur cfr. gewestelijk RUP) 
– Natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr. gemeentelijk RUP) 

– winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen en bron-
depressies voor zover de watertoets negatief is. 

– Speciale beschermingszone volgens de habitatrichtlijn of volgens de vogel-
richtlijn. 

– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van agrarische struc-
tuur 
– bouwvrije zones van de agrarische structuur 

– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de landschappelij-
ke structuur 
– beschermde landschappen, waarbij het homogene onbebouwde karakter een 

structuurbepalende component is. 
– gave landschappen of gebieden met elementen van gaaf landschap, waarbij 

het homogene onbebouwde karakter een structuurbepalende component is. 

Aandacht voor merkwaardige gebouwen 
Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, bescherm-
de monumenten en bouwkundig erfgoed uit de inventarissen van Monumenten en 
Landschappen worden aangeduid in een RUP. De gebouwen kunnen verbouwd, 
uitgebreid of herbouwd worden ongeacht hun ligging. Een functiewijziging van deze 
gebouwen is mogelijk indien de verderzetting van de oorspronkelijke functie onmoge-
lijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen. 
Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving (goede ruimte-
lijke ordening) en mag het de draagkracht van het ruimtelijk geheel niet overschreden 
worden. De verbouwingen en de functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het 
architectonische karakter van het gebouw ongeschonden laten of versterken en de 
regels van het decreet RO (artikel 195 bis) moeten gevolgd worden. Hiervoor moet 
steeds een advies worden verleend door de dienst Monumenten en Landschappen 
van AMINAL. 

Subsidiariteit 
Voor zonevreemde infrastructuur gelegen in gebieden van bovenlokaal belang (ge-
westelijk of provinciaal), is een bovenlokale afweging vereist. 
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2 Sectorale uitwerking: zonevreemde woningen 

2.1 Toepassingsgebied 

De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke 
ordening wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verde-
re detaillering zal gebeuren in een RUP. In een gemeentelijke RUP kunnen ook de 
niet (volledig) vergunde woningen aan een verenigbaarheidstoets onderworpen wor-
den.. Hierbij mag niet louter gehandeld worden uit voldongen feiten, doch vanuit een 
volwaardige ruimtelijke afweging29. De verenigbaarheidstoets kan analoog uitgevoerd 
worden. Deze toets doet echter geen afbreuk van een eventuele rechtsgang die 
onafhankelijk zijn weg moet vinden. 

2.2 Ontwikkelingsperspectieven 

Geen nieuwe, bijkomende woningen in de open ruimte 
Een verdere toename van de bebouwing in de open ruimte moet niet worden gesti-
muleerd. Nieuwe woningen kunnen er dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij ze in 
overeenstemming zijn met de (gewenste) hoofdfunctie van het gebied (b.v. een wo-
ning gekoppeld aan een landbouwbedrijf in een gebied met een agrarische hoofd-
functie). Dit wil echter ook zeggen dat het aantal woongelegenheden binnen de be-
staande woningen steeds wordt beperkt tot één. 

Woningen in open ruimte of bedrijventerreinen, niet in kwetsbaar gebied = 
woonfunctie toelaten, hoofdfunctie behouden 
Ten tijde van het gewestplan werden heel wat woningen (hoewel ze vergund waren 
en nog steeds vergund zijn) ingekleurd bij de agrarische gebieden en KMO gebie-
den. Binnen deze gebieden wordt gestreefd naar een versterking van de betreffende 
functies, maar de bestaande woningen hebben niet echt een storende impact op 
deze gebieden. Vanuit planologisch standpunt is het echter niet onzinnig om de 
hoofdfunctie (landbouw, bedrijvigheid) te laten bestaan voor deze woningen. Momen-
teel zal deze hoofdfunctie niet worden gekoppeld aan de woningen (het mestdecreet 
voorziet b.v. geen toename van bijkomende agrarische bedrijven met mestproductie 

                                                        
29 Enkel onder deze voorwaarde kan een volledig niet-vergunde constructie opgenomen worden in een 
uitvoeringsplan. Dit verwijst naar een rechtspraak van de Raad van State 

in gemeenten met een hoge mestdruk) maar het is mogelijk dat dit in de toekomst 
wel zo kan zijn (schaalverkleining landbouw, woningen op bedrijvenzones invullen 
met bedrijfs- of conciërgefunctie).  
Voor deze behoorlijk vergunde woningen kan de woonfunctie worden toegelaten, de 
hoofdfunctie van het gebied blijft echter behouden zodat de eigenheid van de gebie-
den niet wordt gehypothekeerd. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid en/of 
herbouwd worden. De volumes voor uitbreiding en herbouwen, (1000 m³), zijn maxi-
maal30 en mogen in principe niet verhoogd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Het is immers niet aangewezen om de open ruimte in te vullen met grote residentiële 
villa’s. Bovendien moet er op worden toegezien dat landbouwgronden niet ‘vertui-
nen’, ook een verdere inname van landbouwgronden kan de eigenheid van de ge-
bieden hypothekeren. Er moeten dus niet alleen maximale bouwvolumes worden 
opgelegd, ook op de inname van tuinen moet een grens worden vastgesteld. 

Woningen in kwetsbare gebieden = instandhouding, verbouwen binnen be-
staand volume 
In zogenaamde kwetsbare gebieden gelden de strengste (meest beperkende) ont-
wikkelingsmogelijkheden. De kwetsbaarheid van een gebied is afhankelijk van de 
ligging in de gewenste ruimtelijke structuur van Vorselaar (en niet op basis van ge-
westplanzonering).  
Voor behoorlijk vergunde woningen in deze kwetsbare gebieden kunnen onder-
houds- of instandhoudingswerken worden toegelaten inclusief de vervanging van 
dragende elementen. Ook verbouwingen binnen het bestaande volume zijn toege-
staan. In geval deze woningen volledig vernield worden door overmacht (bliksemin-
slag, brand, etc.), kan geen heropbouw worden toegestaan (met uitzondering van 
verwevingsgebieden). De eigenaar kan in dit geval aanspraak maken op een scha-
devergoeding. In geval de woningen gelegen zijn in kwetsbaar gebied van bovenlo-
kaal belang zal de hogere overheid nadere regels en randvoorwaarden vastleggen.  

Aandacht voor merkwaardige gebouwen 
Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, bescherm-
de monumenten en bouwkundig erfgoed uit de inventarissen van Monumenten en 
Landschappen worden aangeduid in een RUP. De gebouwen kunnen verbouwd, 
uitgebreid of herbouwd worden ongeacht hun ligging. Een functiewijziging van deze 
gebouwen is mogelijk indien de verderzetting van de oorspronkelijke functie onmoge-
lijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen. 
Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving (goede ruimte-
                                                        
30 Een ruime ééngezinswoning met drie slaapkamers en ingebouwde garage heeft een volume van 650 à 700 
m³. 
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lijke ordening) en mag het de draagkracht van het ruimtelijk geheel niet overschreden 
worden. De verbouwingen en de functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het 
architectonische karakter van het gebouw ongeschonden laten of versterken en de 
regels van het decreet RO (artikel 195 bis) moeten gevolgd worden. Hiervoor moet 
steeds een advies worden verleend door de dienst Monumenten en Landschappen 
van AMINAL. 

2.3 Gebiedsgerichte vertaling 

De zonevreemde woningen van Vorselaar werden voorlopig geteld aan de hand van 
de kadscan kaarten. De opdeling in de verschillende ontwikkelingsklassen gebeurde 
hier voorlopig. In een RUP over zonevreemde woningen kan dit verder worden on-
derzocht. 

Tabel 36: Voorlopige weergave van zonevreemde woningen naar aantal en 
ontwikkelingsperspectief 

Ontwikkelingsperspectief Aantal zonevreemde woningen relatief aandeel (%) 

Kwetsbaar gebied 59 32,1 

Minder kwetsbaar gebied 125 67,9 
Totaal 184 100 

Bron: Kadscan II 
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3 Sectorale uitwerking: zonevreemde handel en 
bedrijvigheid 

3.1 Toepassingsgebied 

De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke 
ordening wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verde-
re detaillering zal gebeuren in een RUP. In een gemeentelijke RUP kunnen ook de 
niet (volledig) vergunde handel en bedrijvigheid aan een verenigbaarheidstoets on-
derworpen worden, in dit geval de planologische toets in vier stappen genoemd. 
Hierbij mag niet louter gehandeld worden uit voldongen feiten, doch vanuit een vol-
waardige ruimtelijke afweging31. Deze toetsing kan analoog uitgevoerd worden.  
In een RUP kunnen alle bedrijven aan bod komen; het toepassingsgebied is dus 
ruimer dan wat op dit moment conform omzendbrief 97/01 gekend is als zonevreem-
de bedrijvigheid. Het betreft hier een ganse waaier aan bedrijfsactiviteiten, dus inclu-
sief handel, para-agrarische activiteiten,… die mogelijk niet verenigbaar zijn met de 
omgeving. Naast economische activiteiten in de open ruimte komen dus ook han-
dels- en bedrijfsactiviteiten voor die niet of moeilijk verweefbaar zijn in de woonzone 
in aanmerking. Ook de niet (behoorlijk) vergunde bedrijven worden mee getoetst. 
Deze toets doet echter geen afbreuk aan de eventuele rechtsgang die onafhankelijk 
zijn weg moet vinden.  

3.2 Ontwikkelingsperspectieven 

Aan de hoofdzakelijk vergunde, niet verkrotte zonevreemde gebouwen (waaronder 
bedrijven) in niet-kwetsbare gebieden mogen onderhouds- en instandhoudingswer-
ken worden uitgevoerd. Er mag ook verbouwd worden binnen het bestaande bouw-
volume en op sommige plaatsen zelfs herbouwd en beperkt uitgebreid worden. Om 
dit toe te laten, moet het gebouw echter voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook in 
de kwetsbare gebieden kunnen onderhouds- en instandhoudingswerken worden 
uitgevoerd. Verbouwen is ook mogelijk, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. 
Uitbreiden en herbouwen kunnen enkel op basis van een positief planologisch attest 
of op basis van een goedgekeurd BPA/RUP zonevreemde bedrijven. 

                                                        
31 Enkel onder deze voorwaarde kan een volledig niet-vergunde constructie opgenomen worden in een 
uitvoeringsplan. Dit verwijst naar een rechtspraak van de Raad van State 

3.3 Gebiedsgerichte vertaling 

Voor de indeling voor zonevreemde bedrijven naar kwetsbaarheidsklasse is reeds 
een aanname gebeurd. De precieze gebiedsgerichte vertaling zal later gebeuren in 
een RUP. In een GRS zijn de kwetsbare gebieden namelijk niet tot op perceelsni-
veau afgebakend.  

De kwetsbaarheidstoetsing levert 5 zonevreemde economische activiteiten op die in 
kwetsbaar gebied zijn gelegen (zie ook kwantitatieve analyse DEEL 1IV2) Drie ervan 
komen in aanmerking om geherlokaliseerd te worden naar een lokaal bedrijventer-
rein. Dit cijfer dient aangevuld met 2 transportbedrijven met verweefbaarheidspro-
blemen, waarvan de dynamiek de draagkracht van de woonomgeving mogelijk over-
stijgt. De herlokalisatiebehoefte à rato van 2.500 m² per bedrijf komt hierdoor op 
12500 m². De overige twee (deels) in kwetsbaar gebied betreffen een tuincenter en 
een historisch gegroeid bedrijf. 

 Het tuincenter ligt slechts voor een klein gedeelte in kwetsbaar gebied. Een definitief 
ontwikkelingsperspectief moet worden bepaald in een RUP. 
Het historisch gegroeid bedrijf Willems dient geëvalueerd te worden in een RUP of 
kan op korte termijn een planologisch attest aanvragen. Dit historisch gegroeid bedrijf 
hoort bij het type van transport en opslag en is geen lokaal bedrijf. Het bedrijf combi-
neert transport, verdeling van wegenzout en waterbouwkundige werken. Door de 
veelvuldige vervoersbewegingen van het bedrijf die seizoensgebonden zijn 
(440/maand in de zomer, 880/maand in de winter), heeft het bedrijf nood aan een 
goede ligging t.o.v. het hogere  wegennet. De huidige ligging aan een N-weg is daar-
bij een pluspunt. Bovendien is het bedrijf niet hinderlijk in de omgeving wat betreft 
geluid/licht/geur/… De gemeente suggereert aan de hogere overheid om voor dit 
bedrijf ter plaatse een oplossing te voorzien.  

Tabel 37: voorlopig overzicht zonevreemde bedrijven (buiten woonzone) 

Type activiteit Niet kwetsbaar kwetsbaar 

Garage 2 1 
Transport en opslag 2 2 
Groothandel 1 0 
Productie e.a. 4 1 
Kleinhandel 0 1 
Aan landbouw gerelateerd 1 0 
Horeca 2 0 
 12 5 
Bron:  gegevens gemeente 
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Een aparte categorie van zonevreemdheid wordt gevormd door een aantal kleinhan-
delsbedrijven op bedrijvenzone Vispluk. Deze bedrijven kunnen eveneens in een 
RUP zonevreemde bedrijven worden onderzocht op basis van planologische toet-
sing. Indien de planologische toestand het toelaat wenst de gemeente om deze be-
drijven op basis van de bestaande toestand te behouden, maar geen nieuwe  louter 
commeriële activiteiten toe te laten.  
In een RUP zal dit verder worden onderzocht. 

3.4 Planologische toetsing in vier stappen 

Richtlijnen die uitgaan van ‘de draagkracht van de ruimte’ en ‘goed nabuurschap’ 
kunnen via planologische toetsing geoperationaliseerd worden. Het is de bedoeling 
om op die manier de bestaanbaarheid van bestaande economische activiteiten en de 
toelaatbaarheid van nieuwe vestigingen na te gaan volgens dezelfde methodiek. We 
beklemtonen dat de planologische toets steeds kadert binnen de beleidsvisie van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit wil zeggen dat de gehanteerde criteria bij de 
planologische toets beïnvloed worden door de gewenste ruimtelijke structuur. 
Bij de planologische toetsing wordt zowel uitgegaan van de ruimtelijke impact van de 
economische activiteit in casu als van de ruimtelijke kenmerken van de omgeving. 
Beide karakteristieken worden ten opzichte van elkaar afgewogen. Uit deze evaluatie 
kan de mate van (on)verenigbaarheid van de economische activiteit met de omge-
ving worden nagegaan. Bijkomend wordt rekening gehouden met juridische, sociale 
en/of economische elementen.  
Concreet wordt een vierstappenmethode aangereikt om de verenigbaarheid van 
economische activiteiten met de omgeving na te gaan, hetzij in een RUP zone-
vreemde handel en bedrijvigheid, hetzij als toetskader bij een vergunningsaanvraag 

Dit is eveneens de methode die wordt toegepast bij het opmaken van een sectoraal 
BPA/RUP zonevreemde bedrijven. 
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Figuur 9: Vier-stappen-methode voor de planologische toetsing en classificatie van economische activiteiten 
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3.4.1 Vierstappenmethode 

In de eerste stap is de omgeving zélf het uitgangspunt: hiervoor zoomen we vooral 
in op de gebiedsgerichte visie op de omgeving waarin de desbetreffende economi-
sche activiteit gesitueerd is en bepalen we de kwetsbaarheid van het gebied of de 
ruimtelijke draagkracht.  
In de tweede stap wordt de  economische activiteit zelf geanalyseerd, met haar 
impact op de omgeving: dit resulteert in een opdeling in hoog-, matig- of laag- dy-
namische economische activiteiten. 
In de derde stap worden bedrijf en visie met elkaar geconfronteerd: via de zoge-
naamde ‘classificatiematrix’ wordt een toekomstperspectief bepaald voor de econo-
mische activiteit. 
In de vierde stap worden de niet-ruimtelijke argumenten aangehaald die de voorge-
stelde toekomstige ontwikkeling enigszins kunnen bijsturen mits uitvoerige argu-
mentatie. 

3.4.1.1 Stap I: visie op de omgeving van de economische activiteit 

De omgeving waarin de economische activiteit gesitueerd is en de visie die over dat 
gebied geformuleerd wordt door verschillende beleidsniveaus, vormen het uitgangs-
punt voor de beoordeling van deze economische activiteit. Per economische activi-
teit wordt in de beoordelingsfiche een uitgebreid overzicht gegeven van de visie op 
de deelstructuren op de verschillende planniveaus. De nadruk hierbij ligt weliswaar 
op de gemeentelijke visie op de deelruimte en de deelstructuren, zoals die geformu-
leerd worden in het GRS. 
Concreet worden volgende elementen onderzocht: 
– visie van het RSV 
– visie van het RSPA 
– visie van het GRS - deelruimte en wensstructuren 
– monumenten en landschappen 
– Europese richtlijnen 
– plannen van aanleg - uitvoeringsplannen 
– GNOP 
– mobiliteitsplan 
– land- en natuurinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen 

– biologische waarderingskaart 
De eerste stap resulteert in een typering van de omgeving waarin de economische 
activiteit zich bevindt als zwart, grijs of wit: 

kwetsbare openruimtegebieden: zwart 
 

minder kwetsbare openruimtegebieden: donkergrijs 
 

woonzones in de open ruimte: 
 

lichtgrijs 

hoofddorp wit 
 

3.4.1.2 Stap II: dynamiserend effect van de economische activiteit 

Uitgangspunt bij de beoordeling of specifieke economische activiteiten gecombi-
neerd kunnen worden met de andere functies van het buitengebied, is de ruimtelijke 
impact van een economische activiteit, die voortvloeit uit de aard, het type en de 
omvang van de activiteiten zelf: er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-, 
matig en laagdynamische activiteiten.  
Hoogdynamische  economische activiteiten worden gekenmerkt door activiteiten die 
door hun eigenheid een sterke dynamiek en veranderingen teweeg brengen in de 
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische struc-
tuur. In een omgeving met een specifieke bestemming, wordt het ruimtegebruik dus 
in belangrijke mate door de  economische activiteit beïnvloed of gewijzigd. Voor 
deze economische activiteiten dienen strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden 
aangehouden te worden, om de essentiële kwaliteiten van het buitengebied te ga-
randeren. De versnippering van de niet-bebouwde ruimte door bebouwing en eco-
nomische activiteiten wordt zo voorkomen. 
Laagdynamische  economische activiteiten daarentegen betreffen activiteiten die 
door hun eigenheid geen of een eerder beperkte verandering teweeg brengen in de 
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische struc-
tuur. 
Aan de basis voor deze opdeling liggen de gegevens uit de enquête, opmetings-
plannen en databanken. Via vier criteria wordt de impact van de activiteit op de 
omgeving nagegaan: ze verwijzen naar ruimtelijke en/of milieuhygiënische compo-
nenten van verschillende orde. Per deelaspect wordt nagegaan of de bewuste eco-
nomische activiteit een eerder grote of kleine ruimtelijke impact heeft. Uiteindelijk 
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resulteren de vier subtotaalscores samen in een totaalscore, die toelaat een opde-
ling te maken in hoog-, matig- of laagdynamische activiteit. 

Ruimtegebruik van de economische activiteit 

Ruimtebehoefte van de economische activiteit:  
Hoe meer ruimte een economische activiteit nodig heeft voor de activiteit (gebou-
wen en terreinen), des te groter de impact op de omgeving. Hierbij worden zowel de 
bestaande toestand als de gewenste uitbreiding bekeken en beoordeeld volgens 
een voorgestelde categorisering. Wat de economische activiteitsgebouwen betreft, 
wordt er vergeleken met andere bebouwing in de directe omgeving. Ook voor de 
terreinen worden bekeken: het uitzwermen van de economische activiteit over de 
ruimte wordt nagegaan a.d.h.v. de totale door de bedrijvigheid benutte terreinopper-
vlakte (excl. braakliggende gronden, woningen, …) en a.d.h.v. een toetsing aan de 
gemiddelde perceelsgrootte in de directe omgeving. 

Aard van het ruimtegebruik: 
Bepaalde types van activiteiten hebben een grotere impact op de omgeving dan 
andere, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types: opslag, verwer-
king en productie. Opslag is veel minder dynamiserend dan verwerking, terwijl pro-
ductie meestal juist zeer dynamiserend werkt. Verder wordt nagegaan of er een 
verweving van functies is binnen de economische activiteit: indien de economische 
activiteitsfunctie met een woonfunctie verweven is (vb. directiewoning), wordt dit als 
positief beoordeeld cf. doelstelling R.S.V.. Bovendien kan deze vermenging een 
meer aanvaardbare ruimtelijke inpassing in de sociaal-ruimtelijke context bevorde-
ren.  

Omkeerbaarheid van het ruimtegebruik:  
Is de bestaande infrastructuur van de economische activiteit bij eventuele stopzet-
ting van de activiteit nog bruikbaar voor een andere (niet-) activiteit of niet? Wat zijn 
de toekomstverwachtingen voor het gebouw en het perceel? De mate van polyva-
lentie/ herbruikbaarheid van de aanwezige gebouwen. Is er concreet gevaar voor 
reeds aanwezige bodemverontreiniging? 

Uiterlijke verschijningsvorm van de economische activiteit 

Schaal en compactheid:  
De ruimtelijke impact van het gebouw kan afgeleid worden door het volume, het 
aantal bouwlagen en de totale bouwhoogte te gaan vergelijken met de directe om-
geving (straal +/- 250m). 

Inplanting hoofdgebouw:  
De plaats van het gebouw op het terrein en de afstand tov. de perceelsgrens van de 
dichtstbijgelegen buren wordt onderzocht. 

Fysische toestand en materiaalgebruik gebouwen:  
Degelijk onderhoud en een aangepast materiaalkeuze van de gebouwen dragen bij 
tot een meer aanvaardbare inpassing in de omgeving. 

Groene buffers:  
Hagen, bomen, struiken, aarden wallen onttrekken een groot deel van het gebouw 
aan het zicht en worden goed onderhouden, ze dragen bij tot een goede inpassing 
van de economische activiteitsbebouwing in de omgeving. Bedrijven die hieraan 
zorg besteden dienen beloond te worden voor hun inspanningen. 

Generatie van verkeers- en vervoersstromen 

Grootte en aard eigen wagenpark van de economische activiteit:  

Een belangrijk deel van de bewegingen rond de economische activiteit worden ge-
genereerd vanuit de economische activiteit zelf; de impact ervan weegt door op de 
leefbaarheid t.o.v. de omgeving.  

Mobiliteit van de werknemers:  
Een tweede type bewegingen rond de economische activiteit wordt gegenereerd 
door de woon-werkpendel van de werknemers van de economische activiteit. Indivi-
dueel vervoer met de auto wordt hierbij als sterkst dynamiserend beschouwd en 
krijgt de meest negatieve beoordeling. Personeel dat met het openbaar vervoer, te 
voet of met de fiets komt, wordt gewaardeerd.  

Mobiliteit van de leveranciers:  
Ten derde hebben de aard en de frequentie van de leveringen een impact op de 
directe omgeving: hierbij wordt de frequentie van de bewegingen bekeken, maar 
ook de manier waarop. Leveringen met grote vrachtwagens hebben vaak een grote-
re impact dan leveringen met kleine bestelwagens. 

Mobiliteit van de klanten:  
De impact van de bezoekers/klanten op de directe omgeving wordt nagegaan aan 
de hand van het aantal en type bewegingen er per dag plaatsvinden. 
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Parkeercapaciteit:  
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het terrein voorzien; zijn deze voldoende om 
plaats te bieden aan 1) eigen wagenpark, 2) werknemers, 3) leveranciers, 
4) klanten/bezoekers? De resultaten van de bovenliggende onderzoekspunten wor-
den vergeleken met de effectief beschikbare parkeerplaatsen op het terrein: er 
wordt gecheckt – bij een tekort - of er nog uitbreiding van deze parkeerplaatsen 
mogelijk is op het terrein. 

Bereikbaarheidsprofiel:  
De afstanden tot haltes van openbaar vervoer: de mogelijkheid om de economische 
activiteit via ‘zachte’ vervoersvormen te kunnen bereiken is zeker positief te waarde-
ren. Anderzijds wordt de afstand tot de dichtstbijgelegen gewestweg nagegaan, wat 
mee bepaalt of gemotoriseerd verkeer (belang voor vrachtverkeer) via hoofdwegen 
de economische activiteit kan bereiken, of via kleinere (woon)straten moet manoeu-
vreren. 

Fysische hinder en afval 
Een  activiteit die lawaai, stank, reuk of stof veroorzaakt, zal als hoog dynamiserend 
beschouwd worden: voor de omgeving brengt de activiteit immers hinder voort. De 
waarden zoals in Vlarem 1 en 2 opgesteld, zijn hierbij richtinggevend. ook de inde-
ling in klassen kan hierbij gehanteerd worden: klasse 1 en 2 zijn eerder hoog dyna-
miserend, terwijl klasse 3 als eerder laag dynamiserend beschouwd kan worden. 
De mate waarin een activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen genereert en de mate 
waarin dit afval als gevaarlijk wordt beschouwd (cf. Vlarem), zal het als hoog-, ma-
tig- dan wel laagdynamisch gecategoriseerd worden. Indien er binnen de economi-
sche activiteit echter , een actief afvalzuiverings- of recyclagebeleid gevoerd wordt, 
heeft dit een duidelijk positief effect, vermits zo kleinere hoeveelheden en/of minder 
afvalstoffen door het omliggende gebied vervoerd moeten worden.  

De tweede stap resulteert in een typering van de economische activiteitsactiviteiten 
als hoog-, matig- of laagdynamisch: 

hoogdynamisch economische activiteit: 
scoort op de 4 criteria vooral hoog(en/of matig) 

matig dynamische  activiteit: 
scoort op de 4 criteria vooral matig 
laag dynamisch economische activiteit: 
scoort op de 4 criteria vooral laag (en/of matig) 

 

3.4.1.3 Stap III: de classificatiematrix 

In de derde stap worden de conclusies uit de twee vorige stappen met elkaar gecon-
fronteerd. Onderstaand schema geeft de relatie aan tussen de planologische con-
text en de dynamiek van de economische activiteit. Voor een verdere invulling en 
omschrijving van de klassen: zie verder. De aangegeven klasse per confrontatie is 
een bovengrens die kan worden verstrengd. In de open ruimte geldt een beleid dat 
uiteindelijk gericht is op uitdoving van de activiteiten. Enkel in het hoofddorp kunnen 
nieuwe economische activiteiten worden toegelaten onder bepaalde voorwaarden. 
Confrontatie tss. planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare openruimtege-
bieden 
ZWART 

uitdoven binnen 
bepaalde termijn 

uitdoven binnen 
bepaalde termijn herlokaliseren 

minder kwetsbare open-
ruimtegebieden 
DONKERGRIJS 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 
LICHTGRIJS 

ruim uitbreiden beperkt uitbrei-
den bevriezen 

Hoofddorp 
WIT ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

3.4.1.4 Stap IV: niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

De eerste drie stappen van de beoordeling van de economische activiteiten betref-
fen duidelijk ruimtelijke aspecten: zowel de manier waarop de economische activiteit 
met de ruimte omspringt als de directe impact op de omgeving (= zgn. verenigbaar-
heidsvereiste). In deze derde stap worden een aantal andere dan strikt ruimtelijke 
aspecten in de beoordeling betrokken, die de link leggen tussen de maatschappelij-
ke realiteit en de ruimte: zij toetsen de bestaanbaarheidsvereiste. Deze elementen 
zijn belangrijk maar kunnen echter niet doorslaggevend zijn: enkel wanneer eerder 
gebleken is dat een economische activiteit geen al te grote problemen schept, kun-
nen deze aspecten een rol gaan spelen in de beslissing rond de verdere ontwikke-
lingsmogelijkheden van de economische activiteit. Ze blijven m.a.w. ondergeschikt 
aan de conclusies uit de vorige stappen. 
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Historiek van de economische activiteit 

Leeftijd van de vestiging: 
Hierbij worden enerzijds economische activiteiten bekeken die reeds bestonden op 
dezelfde plaats voor de goedkeuring van het gewestplan: vermits ze toen in feite 
zonevreemd gemaakt werden, kunnen ze nu niet bestraft worden. Anders is het 
gesteld met economische activiteiten die later werden opgestart: hoe recenter de 
vestiging, hoe meer dynamiek verondersteld wordt, cf. economische activiteit in 
volle expansie,…  Bovendien wisten deze economische activiteiten dat ze niet 
thuishoorden op de vestigingsplaats.  

Ontstaan van de economische activiteit: 
Ook wordt de ouderdom van de verschillende delen van het gebouwenpatrimonium 
van de economische activiteit geanalyseerd: een oud economische activiteit met 
vooral nieuwe gebouwen zal op die manier ook nog als zeer dynamisch beoordeeld 
worden. 

Juridische aspecten 
Een ander belangrijk facet is de juridische context waarbinnen de economische 
activiteit zich bevindt: voldoet de economische activiteit in kwestie aan alle wettelijke 
verplichtingen? Welke elementen moeten nog in overeenstemming gebracht worden 
met de van toepassing zijnde regelgeving? 

Graad zonevreemdheid:  
ligt het volledige economische activiteit in een gewestplanzone waar de economi-
sche activiteitsfunctie niet thuishoort, of slechts een deel? 

Goedgekeurde verkavelingen – BPA ‘s:  

ligt de economische activiteit binnen een goedgekeurde verkaveling? 

Milieuvergunningen:  
beschikt de economische activiteit over alle milieuvergunningen, die van toepassing 
zijn op het type activiteit(en) van de economische activiteit? Zo neen, welke ontbre-
ken? 

Bouwvergunningen:  

bezit de economische activiteit alle bouwvergunningen voor haar gebouwen? Welke 
delen zijn niet vergund? 

Bouwmisdrijven:  
werden er bouwmisdrijven geregistreerd? Zo ja, welke? 

Socio-economische aspecten 

Economische activiteitsstructuur en familiebanden: 
Een familie-economische activiteit die reeds lang aanwezig is en waarvoor een 
opvolging in het gezin gegarandeerd is, zal moeilijker te verplaatsen zijn dan een 
nader economische activiteit. 

De toekomstperspectieven van de economische activiteit:  

recente investeringen in machines, gebouwen en technologie, een groeiend klan-
tenbestand, tewerkstellingsgroei, stijgende omzet,… zijn elementen die erop wijzen 
dat het om een gezond economische activiteit gaat, dat naar alle waarschijnlijkheid 
nog zal blijven groeien. Eventuele opvolging (bv. binnen de familie) kan ook hierbij 
weer een indicator van continuïteit van bedrijvigheid zijn. Al deze elementen wijzen 
erop dat de bedrijvigheid op deze plaats naar alle waarschijnlijkheid nog voor een 
(zeer) lange periode aanwezig zal zijn.  

Lokale binding met toeleverings- en afzetmarkt: 
een economische activiteit die een afhankelijk is van de directe omgeving is moeilij-
ker te herlokaliseren dan een economische activiteit die een eerder regionaal karak-
ter heeft, en niet zo sterk verweven is met de directe omgeving. De sociaal-
economische link met de gemeente moet onderzocht worden. 

Economische activiteitseconomische aspecten 

Aard van de sector van de bedrijvigheid:  
met eigen plannen en een eigen dynamiek bevindt elk economische activiteit zich 
tevens binnen een bepaald deel van de markt, die op hoger niveau een verdere 
groei kan beïnvloeden. Een groeikanssector geeft hierbij meer impulsen inzake 
tewerkstelling en toegevoegde waarde dan een verouderde sector. 

Investeringen: 
een economische activiteit die de laatste jaren nog veel geïnvesteerd heeft op de 
huidige plek, zal moeilijker kunnen verhuizen dan een economische activiteit die 
deze kosten nog moet doorvoeren. 
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Praktische problemen en sunk-costs bij een eventuele herlocatie: 
het begrip ‘sunk costs’ slaat op wat de economische activiteit aan investeringen 
verliest indien het niet op dezelfde locatie kan verder groeien. Verder kunnen het al 
dan niet aanwezig zijn van elementen als o.a. beschikbare uitwijkmogelijkheden 
binnen de gemeente om de bedrijvigheid voort te zetten, verplaatsbaarheid van evt. 
hoogtechnologische apparatuur,… de effectieve verhuis van een economische acti-
viteit beïnvloeden. 

De vierde stap laat toe de voorlopige classificatie aan het einde van de derde stap 
bij te sturen: een versoepeling of verstrenging is mogelijk.  

3.4.2 Classificatie van de economische activiteiten volgens 
ontwikkelingsperspectieven 

Vijf klassen 
Uiteindelijk dienen de voorgaande stappen te leiden naar een beleidsuitspraak over 
de ontwikkelingsmogelijkheden van  economische activiteiten. Hierbij dient de ge-
meente de toekomstperspectieven voor de economische activiteiten uit te werken, 
zowel rekening houdend met de randvoorwaarden voor de economische ontwikke-
ling als met de draagkracht van de ruimte en het functioneren van het aansluitende 
buitengebied.  
Om tot specifieke ontwikkelingsperspectieven te komen voor elk economische acti-
viteit afzonderlijk, werden de vier vorige stappen doorlopen. Als sluitstuk hiervan 
worden de individuele ontwikkelingsperspectieven voor elk economische activiteit in 
een classificatie vastgelegd. Hiertoe dienen alle factoren, zowel kwantificeerbare als 
niet-kwantificeerbare gegevens tot een duidelijke visie worden gecombineerd. 

Klasse 0:  Herlokalisatie 
De planologische toets is negatief. De infrastructuur en gerelateerde activiteiten zijn 
onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan legt een 
hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het betreft 
meestal kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht. 
De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in 
deze klasse evenwel ook nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde 
van een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting 
of schadeloosstelling. 
In de afweging brengt de niet-ruimtelijke afweging onvoldoende argumenten aan om 
tot een minder strenge klasse over te gaan. 

De  activiteit kan niet blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele 
wijze een uitbreiding mogelijk. Er kunnen geen nieuwe activiteiten toegelaten wor-
den. In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlo-
kalisatieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is.  

Klasse 1: Uitdoving binnen bepaalde termijn 

De economische activiteitsactiviteit is onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) van 
het gebied. Toch wordt een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun geacht uit de 
niet-ruimtelijke afweging, zoals bijvoorbeeld het historisch gegroeid karakter van de 
bedrijvigheid; toch kan het opleggen van beperkende voorschriften niet leiden tot 
verenigbaarheid. 
Deze klasse kan tevens economische activiteiten omvatten met activiteiten die sa-
menhangen met een specifieke lokale en/of tijdsgebonden behoefte: precies om die 
reden zijn ze op die plaats aanvaardbaar. Wanneer de maatschappelijke behoefte 
verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van de infrastructuur en verdient een nieuwe 
bestemming de voorkeur.  
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele wijze 
een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen enkel 
instandhoudingwerken worden uitgevoerd. Er wordt een termijn vastgelegd binnen 
de welke de activiteit moet verdwijnen (bijvoorbeeld 10 jaar). 

Klasse 2:  Bevriezing 
Tot deze categorie behoren activiteiten waarbij de grens van verenigbaarheid be-
reikt is of zelfs (licht) overschreden is. Mits bijsturing van de activiteiten d.m.v. een 
aantal beperkende voorschriften kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare 
grenzen gehouden worden. 
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie binnen strikte randvoorwaar-
den. Er is op geen enkele wijze een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebou-
wenpatrimonium kunnen instandhoudingwerken en beperkte verbouwingen zonder 
volume-uitbreiding worden uitgevoerd.  
Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatiever-
gunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe  activiteiten worden toegelaten. In 
het hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe acti-
viteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden. 

Klasse 3: Bestendiging met mogelijkheid tot beperkte uitbreiding 
Het gaat hierbij om economische activiteiten die ruimtelijk gezien verenigbaar zijn 
met de omgeving mits ze optimaal worden ingepast d.m.v. de aanleg van de nood-
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zakelijke bufferstroken en een goede invulling van het terrein. Meestal zijn deze 
economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg). 
De draagkracht van de omgeving is nog niet bereikt zodat een beperkte uitbreiding 
mogelijk is. 
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding van 
maximum 50% van de bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk.  
Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatiever-
gunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe  activiteiten worden toegelaten. In 
het hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe acti-
viteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden. 

Klasse 4: Bestendiging met mogelijkheid tot ruime uitbreiding 
Tot deze categorie behoren economische activiteiten waarvan de activiteiten de 
draagkracht van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen 
gaat het om een gebied waar reeds een zekere dynamiek aanwezig is. Meestal zijn 
deze economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg). 
De mogelijkheid tot uitbreiden van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdra-
gen tot een goede ruimtelijke ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare 
gebieden kan verlaagd worden.  
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een ruime uitbreiding van de 
bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk, afhankelijk van de specifieke situa-
tie op het terrein. 

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatiever-
gunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe  activiteiten worden toegelaten. In 
het hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe acti-
viteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden. 
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4 Sectorale uitwerking: zonevreemde toeris-
tisch-recreatieve infrastructuur 

4.1 Toepassingsgebied 

Zonevreemde toeristisch – recreatieve infrastructuur dekt een brede waaier van 
infrastructuur en bijhorende activiteiten:  
– Sportinfrastructuur: sporthallen, open lucht sportterreinen, visvijvers in met 

openbaar karakter of voor visclubs in functie van de sportvisserij, crossterrei-
nen… 

– Infrastructuur voor jeugdwerking: jeugdlokalen, speelterreinen, speeltuinen niet 
gekoppeld aan horeca… 

– Horeca – inrichtingen: café‘s, dancings, taveernes (al dan niet met speeltuin)… 
– Verblijfsrecreatieve infrastructuur: weekendverblijven al dan niet met visvijver, 

campings… 
– aan de landbouw gerelateerde recreatieve inrichtingen: maneges, kinderboerde-

rijen, kleine dierentuinen, … 
– Pretparken / dierentuinen … 
De verenigbaarheidstoets (zieDEEL 2VIII1) kan analoog uitgevoerd worden voor 
zowel vergunde als niet vergunde infrastructuur. Hierbij mag niet louter gehandeld 
worden uit voldongen feiten, doch vanuit een volwaardige ruimtelijke afweging32. 
Deze toets doet echter geen afbreuk van een eventuele rechtsgang die onafhanke-
lijk zijn weg moet vinden. 

4.2 Methodologie weekendverblijven 

Methodologisch zijn er voor weekendverblijven 2 mogelijkheden: 

Via clustering (cf. methodiek beleidsbrief Vlaanderen) 
Door de Vlaamse administratie werd aan de gemeenten gevraagd tegen eind de-
cember 2003 een inventaris van de weekendverblijven op te maken en te bezorgen. 

                                                        
32 Enkel onder deze voorwaarde kan een volledig niet-vergunde constructie opgenomen worden in een 
uitvoeringsplan. Dit verwijst naar een rechtspraak van de Raad van State 

Het zou dan de bedoeling zijn volgens de principes van de beleidsbrief van de mi-
nister van Ruimtelijke Ordening (zie deel 1, II, 8.1, weekendverblijven) de problema-
tiek planologisch te gaan aanpakken. Volgens dit beleidsdocument is het de bedoe-
ling op basis van deze inventaris clusters te gaan onderscheiden en deze aan een 
toetsing te onderwerpen. Voor clusters die positief beoordeeld zouden worden en 
niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden, zou een planologische oplossing mogelijk 
zijn. Dit is een uitwerking van de visie van het RSV dat bovendien stelt dat week-
endverblijven die planologisch zonevreemd gelegen zijn verwijderd of verplaatst 
dienen te worden33. In ruimtelijke uitvoeringsplannen zou voor deze positief beoor-
deelde clusters een ordening voorzien kunnen worden, ook niet vergunde weekend-
verblijven zouden daardoor geregulariseerd worden. Volgens de beleidsbrief ligt de 
planningsverantwoordelijkheid wat dit betreft op provinciaal niveau.  
De richtlijnen uit de beleidsbrief en het RSV werden opgemaakt op Vlaams niveau. 
In de Provincie Antwerpen dient ook gewerkt te worden binnen het kader van het 
RSPA, waarin de visie op de weekendverblijven vertaald werd in een aantal catego-
rieën waarvoor een specifiek beleid geldt (zie deel 1, II, 8.1, weekendverblijven).  
Bovendien speelt de decreetswijziging van 4 juni 2003 een rol. Waar volgens de 
beleidsbrief, RSV en typering van het RSPA geen perspectieven geboden konden 
worden aan weekendverblijven gelegen in kwetsbare gebieden34, moeten een groot 
deel van deze verblijven nu zonder tegenbericht als vergund geacht beschouwd 
worden. 

Via individuele afweging 
De tweede methode vormt niet enkel voor weekendverblijven een kader, maar ook 
voor andere toeristisch recreatieve infrastructuur. Hier wordt de algemene metho-
diek (zie 1) gebruikt. 

Gemeentelijke visie, als suggestie aan bevoegde overheid 
De gemeente pleit inzake tweede verblijven voor een eenduidige transparante aan-
pak. Buiten de daartoe voorziene zones volgens het gewestplan, die expliciet ook 
weerhouden worden in het GRS (mits verfijning van de voorschriften) dient individu-
ele verblijfsrecreatieve infrastructuur (op termijn) uit te doven. Er is geen ruimte voor 
permanente bewoning in verblijfrecreatieve voorzieningen. 

                                                        
33 Het juridisch zone-eigen of zonevreemde karakter is daarbij slechts een aspect in de afweging. Alle  
terreinen met weekendverblijven, ongeacht de bestemming op het gewestplan, moeten in principe geëvalu-
eerd worden i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied (RSV ,p. 417).  
34 Kwetsbare gebieden: natuurgebieden, bosgebieden, landschappelijk en ecologisch waardevolle land-
bouwgebieden, overstromingsgebieden, valleigebieden. 
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4.3 Ontwikkelingsperspectieven voor andere zone-
vreemde recreatieve voorzieningen 

Gelet op het feit dat de aard en de dynamiek en dus ook de relatie met de draag-
kracht van de omgeving sterk verschilt naargelang het type, is een te sterk veralge-
menend afwegingskader hier niet aangewezen. 
In analogie met de regelgeving voor zonevreemde woningen en bedrijven zou op-
nieuw een opdeling kunnen gemaakt worden tussen kwetsbare gebieden en niet 
kwetsbare gebieden als basis voor een gebiedsgerichte uitwerking. Deze opdeling is 
hier echter minder voor de hand liggend, omdat de kwetsbaarheid van een gebied 
wel eens sterk kan verschillen naargelang de aard van activiteit, die hier zoals hoger 
aangegeven erg divers is. Of een activiteit als hoog- of laagdynamisch moet be-
schouwd worden is immers onmogelijk af te leiden uit de activiteit alleen, maar blijkt 
pas uit de confrontatie tussen de activiteit en de omgeving. Omgekeerd is het dan 
ook niet mogelijk om gebieden te definiëren waar elke vorm van toeristisch recrea-
tieve structuur in alle omstandigheden hoogdynamisch is. Een individuele toetsing, 
waarbij de specifieke dynamiek van de activiteit getoetst wordt aan verschillende 
ruimtelijke omgevingsaspecten, zal daarom steeds nodig zijn om een evenwichtige 
afweging te kunnen maken. 
Toch blijft de definitie van kwetsbare gebieden zoals hoger gedefinieerd, zinvol: 
binnen kwetsbare gebieden is de draagkracht t.o.v. de meeste activiteiten beperkt, 
zodat bij de afweging hier grote omzichtigheid aan de dag moet gelegd worden. 
Verder zal in een niet – limitatieve lijst hieronder aangegeven worden in welke ge-
vallen een strengere of soepelere houding aangewezen kan zijn. 
De hieronder geformuleerde ontwikkelingsperspectieven moeten, in zoverre ze 
betrekking hebben op ruimtelijke beleidscategorieën van bovenlokaal niveau (GEN, 
GENO, natuurverbinding enz…), beschouwd worden als suggestie aan het betref-
fende bovenlokale niveau. Alle uitspraken over weekendverblijven, moeten even-
eens als suggestie naar het desbetreffende bovenlokale niveau worden beschouwd. 

In kwetsbare gebieden geldt in principe steeds het uitdovingsscenario 
Zonevreemde toeristisch recreatieve infrastructuur in kwetsbare gebieden moet daar 
in principe op termijn verdwijnen, tenzij ze de hoofdfunctie van het gebied onder-
steunt. Voor infrastructuur die cruciaal is voor de jeugdwerking kan echter instand-
houding toegelaten worden, zolang geen alternatieve locatiemogelijkheden voor-
handen zijn. Indien wel herlokalisatiemogelijkheden voorhanden zijn wordt een indi-
vidueel uitdovingsscenario opgelegd, rekening houdend met eventuele socio – eco-
nomische aspecten. In afwachting kunnen instandhoudingswerken uitgevoerd wor-

den, voor zover de bestaande infrastructuur vergund is. Uitbreiding van de infra-
structuur of een toename van de dynamiek van de activiteiten is niet mogelijk. 
Buiten de kwetsbare gebieden zal op basis van een individuele afweging een inde-
ling gebeuren in klassen met de daaraan gekoppelde ontwikkelingsperspectieven. 
Dit geldt zowel voor weekendverblijven als andere zonevreemde toeristisch-
recreatieve infrastructuur. Zoals hiervoor gezegd kan de kwetsbaarheid van een 
gebied verschillen naar gelang de aard van de activiteit. In een RUP zal nagegaan 
worden of deze functies verenigbaar zijn met de visie op de omgeving en kunnen 
eventueel voorwaarden opgelegd worden. 

Uitdoven van verblijfsrecreatie buiten de daartoe voorziene zones (suggestie) 
Verblijfsrecreatieve infrastructuur buiten de daartoe voorziene zones moet op ter-
mijn uitdoven. In een RUP moet het uitdovingsscenario verder bepaald worden, 
waarbij rekening kan gehouden worden met socio – economische (historische con-
text) en juridische aspecten (vergunningstoestand, …). 
De gemeente suggereert op dit vlak bijgevolg een zeer strikte visie, die mogelijk 
verder gaat dan de visie van de hogere overheden. Dit betekent immers dat alle 
zonevreemde weekendverblijven eenzelfde ontwikkelingsperspectief meekrijgen, 
ongeacht hun eventuele ligging in een cluster en de aard van die cluster. 

Geen horeca in de open ruimte, tenzij ze laagdynamisch recreatief medege-
bruik ondersteunt of gekoppeld is aan een nederzetting 
Horeca hoort in principe niet thuis in de open ruimte. Bestaande horeca in de open 
ruimte moet in principe uitdoven. Een uitzondering kan gemaakt worden voor horeca 
die laagdynamisch recreatief medegebruik ondersteunt, zoals horeca die geënt is op 
een fiets- of wandelroutenetwerk. Voorwaarde hierbij is dat er een daadwerkelijke 
functionele relatie is tussen het recreatief gebruik en de horeca en dat de schaal en 
de dynamiek afgestemd zijn op de omgeving. Te sterke gerichtheid op gemotori-
seerd verkeer kan niet toegelaten worden. Feest- en danszalen zijn in principe niet 
toegelaten in de open ruimte. 
Ook horeca gekoppeld aan een nederzetting kan bestendigd worden, in de mate dat 
de schaal en de dynamiek (o.m.) de mobiliteitsvraag de draagkracht niet overschrij-
den. 
In de toets zal afgewogen worden welke specifieke opgelegde voorschriften de 
verenigbaarheid blijvend kunnen garanderen, zoals beperking van de aard van de 
activiteiten, grenzen van infrastructuur, afstemming op niet gemotoriseerd verkeer, 
e.d. 
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Ruimere mogelijkheden voor infrastructuur met een sterke maatschappelijke 
binding 
In de afweging kan het openbare karakter van infrastructuur of het feit dat infrastruc-
tuur ter beschikking staat van (lokale) verenigingen leiden tot een verschuiving in de 
classificatie (versoepeling als gevolg van socio-economische toets). Voor dergelijke 
infrastructuur kan immers nabijheid tot kern of nederzetting waarin de maatschappe-
lijke binding verankerd is, een essentiële rol spelen. Dit moet echter beschouwd 
worden als een uitszonderingsmaatregel waarbij de maatschappelijke binding geval 
per geval moet worden geëvalueerd.  
Voor dergelijke infrastructuur gelegen in de open ruimte en/of kwetsbaar gebied kan 
een bestendiging (onder voorwaarden) toch verantwoordbaar zijn, op voorwaarde 
dat het functioneren van natuurlijke, landschappelijke of agrarische structuur niet 
gehypothekeerd wordt. De ruimtelijke en maatschappelijke binding met de nederzet-
ting of kern vormt dan de basis voor de argumentatie en een bindende voorwaarde 
voor de bestendiging van de infrastructuur. Een belangrijke uitbreiding van infra-
structuur of een toename van de dynamiek is echter niet mogelijk. 

Een voorbeeld is een voetbalterrein van een lokale wijkvereniging of gehucht, gele-
gen in de open ruimte nabij een kleine nederzetting. Voor dergelijke sportterreinen 
kan dit betekenen dat de activiteiten kunnen bestendigd worden in de mate dat het 
(sub)lokale niveau niet overstegen wordt en zolang er een behoefte bestaat. Het 
opleggen van een nabestemming (die in werking treedt van zodra de behoefte ver-
dwijnt) kan hierbij aangewezen zijn. Een ander voorbeeld is infrastructuur van een 
lokale jeugdvereniging in de open ruimte en/of kwetsbaar gebied. Dergelijke infra-
structuur kan toch bestendigd worden als geen realistisch evenwaardig alternatief 
(evenwaardig op vlak van bereikbaarheid en veiligheid, …) voorhanden is.  

Specifieke ontwikkelingsperspectieven voor infrastructuur die een functionele 
relatie vertoont met het fysisch systeem 
Sommige activiteiten vertonen een onlosmakelijk verband met plaatselijke kenmer-
ken van het fysisch systeem. Een voorbeeld is de link die een visvijver vertoont met 
gronden die van nature een hoge grondwaterstand hebben. Meestal komen deze 
natte gronden voor in valleien of depressies. Het zijn precies die gebieden die vaak 
ook het label “kwetsbaar gebied” meedragen, en een beperkte draagkracht ten 
opzichte van diverse harde functies en infrastructuur vertonen. Toch kan in bepaal-
de gevallen een bestendiging van dergelijke infrastructuur onder voorwaarden ver-
antwoordbaar zijn gelet op de onlosmakelijke relatie. Het opleggen van specifieke 
voorschriften vanuit de landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarden is dan 
meestal noodzakelijk voor de verenigbaarheid. Binnen de kwetsbare gebieden is 
echter uitdoving steeds het ontwikkelingsperspectief, gekoppeld aan een eventuele 

herlokalisatie in functie van de maatschappelijke behoefte. Voor visclubs kan herlo-
kalisatieruimte gecreëerd worden in de beleidscategorie “zones voor visinfrastruc-
tuur” 

Infrastructuur in daartoe voorziene zones: behoud of uitbreiding 
Infrastructuur die niet conflicteert met de gewenste structuur (ongeacht de gewest-
planbestemming) moet in principe behouden kunnen worden binnen de draagkracht 
van de omgeving. Waar nodig dient via planningsinitiatieven een verfijning van de 
bestemming en/of de afbakening en een gepaste ordening doorgevoerd te worden 
(bijvoorbeeld via overgangsmaatregelen voor bestaande infrastructuur in het RUP 
dat de zone vastlegt).  

4.4 Gebiedsgerichte vertaling 

4.4.1 Weekendverblijven 

In Vorselaar komen een kleine 230 weekendverblijven voor waarvan ruim driekwart 
(173) zonevreemd en meer dan 60 % (139) gelegen in kwetsbaar gebied. 
76 weekendverblijven (1/3 van het totaal) zijn permanent bewoond. Meer dan de 
helft hiervan is zonevreemd en bovendien gelegen in kwetsbaar gebied (57 % van 
de permanent bewoonde weekendverblijven.). Dit maakt dat de problematiek van 
zowel zonevreemdheid als permanente bewoning groot is in de gemeente. 
Tabel 38 geeft een overzicht. 

Tabel 38: Overzicht zonevreemde tweede verblijven 

 Zoneëigen 
Niet kwetsbaar 

Zonevreemd 
Niet kwetsbaar 

Zonevreemd 
Kwetsbaar 

Totaal 

weekendverblijf 36 44 75 155 
Permanent bewoond 27 1 48 76 
TOTAAL 63 45 123 231 
Bron: gegevens gemeente, eigen GIS analyse 

De gemeentelijke visie in dit verband is zeer eenduidig: enkel de bestaande zones 
volgens de plannen van aanleg komen in aanmerking voor een bestendiging. Per-
manente bewoning moet overal uitdoven. 
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4.4.2 Sportinfrastructuur 

Een aantal infrastructuren van sportverenigingen zijn zonevreemd gelegen. Onder-
staande tabel geeft een overzicht van de zonevreemde sportverenigingen en de 
gewestplanbestemming van de sportterreinen.  

Tabel 39: sportinfrastructuur in Vorselaar 

Naam Adres  Gewestplanzonering 
   
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 

Kasteelvissers Vispluk 2 Parkgebied 
Bron:  gemeentelijke diensten, enquête 

Geen van de terreinen is gelegen in kwetsbaar gebied volgens de gewenste ruimte-
lijke structuur. Een gedetailleerde uitwerking van de ontwikkelingsperspectieven 
gebeurt in een RUP. Daarbij  gelden de volgende uitgangspunten: 
– Multifunctionele landbouwzones vangen een aantal probleemgevallen op (ma-

nège). 
Voor sublokaal gebonden sportterreintjes wordt in principe een oplossing gezocht  
ter plaatse conform het hoger geformuleerd afwegingskader. 

4.4.3 jeugdinfrastructuur 

In het noorden van de gemeente, gedeeltelijk in de gemeente Malle is het jeugdver-
blijfcentrum Domein Cardon de Lichtbuer gelegen. Dit jeugdverblijfcentrum ligt in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ligt bovendien in de vallei van de 
Pulderbeek. De ligging van deze infrastructuur in valleigebied, betekent dat het in 
kwetsbaar gebied gelegen is. Een gedetailleerde uitwerking van de ontwikkelings-
perspectieven gebeurt in een RUP. 
 


