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I DEEL 1: ALGEMEEN 

1 Inleiding 

1.1 Ruimtelijke situering van het plangebied 

1.1.1 Macroniveau 

De gemeente Vorselaar is centraal gelegen in de provincie Antwerpen, arrondissement Turnhout 
(Kempen). De gemeente ligt op 20 km van Turnhout, 20 km van Lier, 8 km van Herentals en 30 km 
van Antwerpen. De buurgemeenten zijn Lille, Herentals, Grobbendonk, Zandhoven, Zoersel en 
Malle. 

Het is een relatief kleine gemeente (2.762 ha), die buiten de zwaartepunten van de ruimtelijke 
economische structuur van de regio gelegen is. De gemeente is meerbepaald gelegen tussen het 
lineair Economisch Netwerk Albertkanaal en het economisch knooppunt Malle. 

Vorselaar wordt via de N153 Herentals-Poederlee ontsloten naar het hogere wegennet. De 
noordelijke tip wordt doorsneden door de E34 (zonder aansluiting), die Antwerpen met Turnhout en 
Eindhoven verbindt. 

1.1.2 Mesoniveau 

1.1.2.1 Natuurlijke structuur 

Vorselaar behoort tot het land van Herentals – Kasterlee in de Centrale Kempen. De ruimtelijk-
natuurlijke structuur in de ruime omgeving van Vorselaar wordt bepaald door een aantal 
reliëfelementen, grotere valleien en omvangrijke groencomplexen: 

Ten noorden van Vorselaar ligt de Kempense microcuesta, een oost-west georiënteerde 
reliëfovergang tussen Noorderkempen en Centrale Kempen, eveneens waterscheiding tussen 
Schelde en Maas en brongebied van het noordelijke stelsel van de Kleine Nete (met o.a. Pulderbeek 
en Aa). De waterlopen op de cuesta lopen in noord-zuidrichting naar Kleine Nete en Aa, waardoor 
een noord-zuidoriëntatie ontstaat van afwisselend valleien en interfluvia. Dit vertaalt zich in het 
bodemgebruik: grote delen van de valleien hebben (meestal in functie van landbouw) 
cultuurtechnische ingrepen gekend, waar deze ingrepen niet of minder hebben plaatsgevonden, is 
sprake van hoge natuurwaarden. 

Ten zuiden van Vorselaar ligt de landrug Kempense Heuvelrug. In deze omgeving vloeit de Aa 
samen met de Kleine Nete. 

De Centrale Kempen bestaan uit afwisselend boscomplexen en weidegebieden. De meest 
uitgestrekte boscomplexen liggen op de grotere landruggen met schrale zandgronden (voormalige 
heide), zoals de Kempense Heuvelrug. De ruime omgeving van Vorselaar heeft dan ook een hoge 
bebossingsindex (in Vorselaar is ca. 28 % van het grondgebied bebost ). Buiten de bosgebieden 
komen jonge ontginningen en ruilverkavelingen voor. Het gebruik is intensief, behalve in (delen van) 
de valleigebieden (Pulderbeek, Nete en Aa), waar een hogere graad van natuurlijkheid is. 

1.1.2.2 Agrarische structuur 

Vorselaar behoort tot het Neteland, welke een eerder kleinschalige perceelsstructuur heeft omdat 
ruilverkaveling slechts beperkt heeft plaatsgevonden. De grondgebonden melk- en rundveehouderij 
evolueert er naar een grootschaliger karakter. Nu nog is de landbouw de belangrijkste gebruiker van 
de open ruimte (zeker in oppervlakte), en drukt haar stempel op de ontwikkeling van het landschap. 
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1.1.2.3 Toeristisch-recreatieve structuur 

De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de Kempen hangt samen met het groene karakter 
en landschappelijke kwaliteiten. De fiets-, auto-, wandel-, kano- of mountainbikeroutes zijn hierop 
gericht. De Kempen kenmerkt zich ook door een concentratie aan verblijfstoeristische 
accommodatie, waardoor het toeristisch-recreatief karakter van de Kempen grensoverschrijdend is. 
Ook dagtoerisme en -recreatie hebben een regionale betekenis. Daguitstappen concentreren zich 
enerzijds op steden als Turnhout, anderzijds op attractieparken zoals Bobbejaanland. 

Vorselaar speelt hierin een eerder bescheiden rol: de meeste voorzieningen zijn lokaal gericht. 

1.1.2.4 Ruimtelijk-economische structuur 

Vorselaar ligt buiten de zwaartepunten van de ruimtelijk-economische structuur in de regio. In de 
regio oefenen vooral de buurgemeenten Herentals en Malle (in mindere mate) en Antwerpen en 
Turnhout qua tewerkstelling een aantrekkingskracht uit op Vorselaar. 

1.1.2.5 Nederzettingsstructuur 

Vrij compacte dorpskernen met lintvormige uitlopers en aan elkaar gegroeide rijgehuchten in het 
open landschap kenmerken het nederzettingspatroon van de Centrale Kempen. Dit patroon is (vooral 
de laatste decennia) gegroeid vanuit de traditionele gehuchten op de hoger gelegen ruggen. 

1.2 Reden tot opmaak RUP 

Het RUP zonevreemde infrastructuur Vorselaar is een plan dat een oplossing zoekt voor bestaande 
zonevreemde infrastructuur binnen de gemeente. Door het bieden van een planologische oplossing 
voor infrastructuur, kunnen concrete ontwikkelingsperspectieven worden beschreven en kan 
rechtszekerheid worden geboden. Dit RUP is hoofdzakelijk bedoeld om rechtszekerheid te bieden 
aan zonevreemde bedrijvigheid, waarbij de term ‘bedrijven’ zeer ruim is opgevat (zie verder). 

1.3 Uitvoering GRS Vorselaar 

Het GRS Vorselaar werd goedgekeurd bij besluit van de Deputatie op 20/09/2006. Het RUP 
zonevreemde infrastructuur is een uitvoering van de bindende bepalingen van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan Vorselaar. Het RUP is een gevolg van bindende bepaling 27 en bindende 
bepaling 28. 

27. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde bedrijven. De volgende 
doelstellingen worden hierin uitgewerkt: 

– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing. 
– Vastleggen van de mogelijkheden voor lokale waterzuivering. 
28. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde sportinfrastructuur en andere 
toeristisch-recreatieve infrastructuur. De volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt: 

– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing. 

1.4 Vooronderzoek 

Vooraleer van start te gaan met de effectieve opmaak van een RUP voor zonevreemde 
infrastructuur, heeft de gemeente beslist om eerst te onderzoeken welke infrastructuur het best kon 
opgenomen worden. Allereerst heeft de gemeente alle bedrijven geënquêteerd om na te gaan welke 
problemen er bestaan op het grondgebied van de gemeente. Uit deze eerste enquêtes blijkt dat er 
een zonevreemdheidsproblematiek is voor bepaalde bedrijven, andere bedrijven geven aan nood te 
hebben aan herlokalisatie. Ook de bedrijven gelegen in de KMO-zone te Sassenhout werden 
bevraagd om na te gaan of hier bedrijven gelegen zijn die (deels) zonevreemd zijn of nood hebben 
aan uitbreiding en dit eventueel niet kunnen realiseren in de geëigende zone. De bedrijven die 
reageerden op deze eerste enquête en kampen met problemen zijn in het kader van het 
vooronderzoek voor een tweede keer geënquêteerd. Deze keer werd een specifieke enquête 
opgemaakt naargelang de problematiek (zonevreemdheid, nood aan herlokalisatie, KMO-zone 
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Sassenhout). Dit onderzoek resulteerde in een voorstudienota (zie bijlage). Binnen deze 
voorstudienota worden 5 bedrijven weergegeven als (deels) zonevreemd. Deze 5 bedrijven worden 
opgenomen binnen de eerste fase van het RUP zonevreemde infrastructuur.  

Eerder werd ook camping Ozon opgenomen in het onderzoek. Omwille van de overlapping met het 
plangebied van het gewestelijk RUP i.f.v. de agrarische en natuurlijke structuur wordt Camping Ozon 
niet opgenomen in de RUP. 

Het bedrijf Webo sluit aan bij de KMO-Sassenhout en zou, in het kader van een globale visie op 
deze zone, beter opgenomen worden in het RUP voor de KMO-zone Sassenhout. Omwille van het 
positief planologisch attest en de druk voor realisatie van de langetermijnvisie vanuit het bedrijf zelf, 
opteerde de gemeente voor opname van het bedrijf in het RUP ‘Zonevreemde infrastructuur’. Het 
RUP Sassenhout zal door de gemeente opgestart worden tijdens de officiële procedure van dit RUP. 
In het kader van het RUP ‘Sassenhout’ en de te herlokaliseren bedrijven dient ook een wijziging te 
gebeuren van het GRS (ifv herziening RSPA). 

Volgende bedrijven worden opgenomen in het RUP ‘Zonevreemde infrastructuur’: 

– Berkenhoeve bvba 
– Oirlandse Heyhoeve 
– Klockaerts en zonen 
– Willems (positief planologisch attest) 
– Webo (positief planologisch attest) 

Beknopte conclusie herlokalisatiebehoefte 

Volgende bedrijven geven aan nood te hebben aan herlokalisatie. In onderstaande tabel wordt de 
behoefte aangegeven. 

 Ruimtebehoefte (schatting) Termijn herlokalisatie 
Reizen Poelman 1.500 m² Korte tot middellange termijn 
LV Algemene schrijnwerkerij 
 

1.350 m²  
(korte termijn) 

 + .2000 m²  
(bijkomend op lange termijn) 

Korte termijn 

Van Look Gert 2.000 m² Korte tot middellange termijn 
Dré Wuyts bvba 2.000 m² Korte termijn 
Totaal 8.850 m² Herlokalisatiebehoefte 

Beknopte conclusie onderzoek bestaande bedrijven Sassenhout 

Volgende bedrijven bevinden zich in de KMO-zone: 

1. Sels Instruments 

2. Elthyc bvba 

3. Garage Hufkens 

4. Hemar bvba 

5. Vel-Oil nv 

6. Van Looveren 

7. Webo 

8. Vissers 
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Figuur 1: Situering bedrijven 

De terreinen van het bedrijf Sels Instruments en de garage Hufkens zijn volledig gelegen binnen de 
KMO-zone. De andere bedrijven zijn gedeeltelijk zonevreemd gelegen (landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied). Elthyc bvba en Webo (cfr.planologisch attest) geven aan nood te hebben aan 
bijkomende ruimte. Elthyc geeft aan dat deze behoefte geraamd wordt op 1.500m². 

Er is nood aan aanpassing van de zonegrens tussen de KMO-zone en het landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. Dit om rechtszekerheid te bieden aan enkele bedrijven die gedeeltelijk zonevreemd 
gelegen zijn en aan bedrijven die nood hebben aan uitbreiding maar hierin beperkt worden door het 
achterliggende landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

Uit het onderzoeksgedeelte naar de herlokalisatiebehoefte van bedrijven in Vorselaar blijkt dat 
slechts een beperkte behoefte (8.850m²) wordt aangegeven.  

Er kan een gezamenlijke oplossing geboden worden aan de problematiek in de KMO-zone 
Sassenhout en de herlokalisatiebehoefte. Uitbreiding van de KMO-zone naar het noorden dient een 
oplossing te bieden aan beide problemen. Verdere uitwerking zal gebeuren bij de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Het bedrijf Webo heeft een positief planologisch attest verkregen. Omwille van de hoogdringendheid 
wordt het bedrijf mee opgenomen in het RUP zonevreemde infrastructuur. 

1 2 3 4 5 6 7 
8 
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2 Methodiek 

2.1 Algemene methodiek 

Juridisch is sprake van zonevreemdheid als in een bestemmingszone functies en activiteiten 
plaatsvinden die niet verenigbaar zijn met de voorschriften van deze bestemmingszone. 
Infrastructuur gekoppeld aan deze activiteiten is zonevreemde infrastructuur. 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 
tegenhanger 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 bestaande infrastructuur die niet juridisch 
zonevreemd is maar mogelijk wel onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een 
verenigbaarheidstoetsing te onderwerpen. 

2.1.1 Draagkracht van omgeving versus dynamiek van de activiteit  

De verenigbaarheidstoets moet leiden tot specifieke ontwikkelingsperspectieven per infrastructuur. 
De basis voor de verenigbaarheidstoets van zonevreemde infrastructuur is de planologische toets. 
dit is de confrontatie van de dynamiek van de infrastructuur 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 
afweging. De juridische toestand behelst de bestemming volgens plan van aanleg van de zone 
waarin de infrastructuur gelegen is en de vergunningtoestand (cfr figuur). De juridische toets wordt 
teruggekoppeld voor het bijsturen van de ontwikkelingsperspectieven die volgen uit de eerste stap. 
Een eventuele bijkomende laatste stap in een beleidsmatige afweging naast de strikt ruimtelijke 
afweging is de evaluatie t.o.v. sociale en/of economische aspecten. Hierin komen onder meer 
(cultuur)historische en sociaal maatschappelijke binding aan bod.  

2.1.2 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 aanleiding 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 onderworpen worden. Deze thematische 
aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijkaardige” 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 zonevreemde woningen ligt 
het afwegingskader grotendeels vast via decretale bepalingen. 
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2.1.3 Specifieke ontwikkelingsperspectieven per klasse 

De verenigbaarheidstoets resulteert in een aantal klassen waarvoor specifieke 
ontwikkelingsperspectieven 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 zonevreemde bedrijven). 

Klasse 0: Verdwijnen 

Een dergelijke verregaand ontwikkelingsperspectief impliceert dat de toetsing negatief 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 herlokalisatieruimte 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 (bijvoorbeeld vanuit de historische 
context) en waar anderzijds het opleggen van beperkende voorschriften niet kan leiden tot 
verenigbaarheid; 

OMGEVING 
draagkracht 

kwetsbaarheid 

KLASSEN 
 

Confrontatie - afweging 

laagdynamisch hoogdynamisch 

0 
 

1 2 
 

RSV- RSPA - GRS 
Gewenste ruimtelijke 

structuur 

specifieke ontwikkelingsperspectieven 
per klasse 

uit te werken in thematische RUP’s 

juridische toets (vergunningen…) 

socio – economische toets 

Evt. juridische procedure 

… 
 

ACTIVITEIT 
aard 

dynamiek 
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– Hetzij activiteiten die samenhangen met een specifieke locale en eventueel tijdsgebonden 
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 activiteiten in functie 
van een aantal beperkende voorschriften, kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare grenzen 
gehouden worden. 

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 aanvaardbaar. 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 dynamiek 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. 

2.1.4 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 gebieden 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 afvalwaterzuivering een rol kan 
spelen). Eveneens bepalende factoren zijn de afstand tot het woongebied owv mobiliteit, 
nutsvoorzieningen en dergelijke en de aspecten inzake brandveiligheid. 

Weekendverblijven gelegen in kwetsbare gebieden moeten in die zin beschouwd 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 structuur. 
– gebieden met hoofdfunctie natuur volgens het gewestplan (in afwachting van definitieve 

afbakeningen in RUP ‘s): natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met wetenschappelijke waarde. 

– GEN of GENO (VEN, hoofdfunctie natuur cfr. gewestelijk RUP) 
– natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr. gemeentelijk RUP) 
– winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen en brondepressies voor 

zover de watertoets negatief is. 
– speciale beschermingszone volgens de habitatrichtlijn of volgens de vogelrichtlijn. 
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van agrarische structuur 
– bouwvrije zones van de agrarische structuur 
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de landschappelijke structuur 
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– 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.  

2.1.5 Aandacht voor merkwaardige gebouwen 

Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, beschermde 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 onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen. 

Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving (goede ruimtelijke 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.. 

2.1.6 Subsidiariteit 

Voor zonevreemde infrastructuur gelegen in gebieden van bovenlokaal belang (gewestelijk of 
provinciaal), is een bovenlokale afweging vereist. 

2.2 Sectorale uitwerking zonevreemde bedrijvigheid: 
vierstappenmethode 

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 omgeving 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. 

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 economische 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- dynamische economische 
activiteiten. 

In de derde stap worden bedrijf en visie met elkaar geconfronteerd: via de zogenaamde 
‘classificatiematrix’ wordt een toekomstperspectief bepaald voor de economische activiteit. 

In de vierde stap worden de niet-ruimtelijke argumenten aangehaald die de voorgestelde 
toekomstige ontwikkeling enigszins kunnen bijsturen mits uitvoerige argumentatie. 

2.2.1 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 uitgangspunt voor de beoordeling 
van deze economische activiteit. Per economische activiteit 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 geformuleerd worden in het GRS Vorselaar.  
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2.2.2 Stap II: dynamiserend effect van de economische activiteit 

Uitgangspunt bij de beoordeling of specifieke economische activiteiten gecombineerd 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 sociaaleconomische structuur. 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 garanderen. De versnippering van de niet-bebouwde ruimte door bebouwing en economische 
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 sociaaleconomische structuur. 

Aan de basis voor deze opdeling liggen de gegevens uit de enquête, opmetingsplannen en 
databanken. Via vier criteria wordt de impact van de activiteit op de omgeving nagegaan: ze 
verwijzen naar ruimtelijke en/of milieuhygiënische componenten van verschillende orde. Per 
deelaspect wordt nagegaan of de bewuste economische activiteit een eerder grote of kleine 
ruimtelijke impact heeft. Uiteindelijk resulteren de vier subtotaalscores samen in een totaalscore, die 
toelaat een opdeling 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 (gebouwen 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 terreinoppervlakte 
(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, verwerking en productie. Opslag is veel minder 
dynamiserend dan verwerking, terwijl productie 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 cfr. doelstelling RSV. Bovendien kan deze vermenging een meer aanvaardbare 
ruimtelijke inpassing in de sociaal-ruimtelijke context bevorderen. 

Omkeerbaarheid van het ruimtegebruik:  

Is de bestaande infrastructuur van de economische activiteit bij eventuele stopzetting 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 polyvalentie/ 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 omgeving (straal +/- 250m). 
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Inplanting hoofdgebouw:  

De plaats van het gebouw op het terrein en de afstand t.o.v. de perceelsgrens van de meest 
dichtbijgelegen buren wordt onderzocht. 

Fysische toestand en materiaalgebruik gebouwen:  

Degelijk onderhoud en een aangepaste 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 gegenereerd 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. Individueel 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 grotere 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. 

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 worden 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 waarderen. Anderzijds wordt de 
afstand tot de meest dichtbijgelegen gewestweg nagegaan, wat mee bepaalt of gemotoriseerd 
verkeer (belang voor vrachtverkeer) via hoofdwegen de economische activiteit kan bereiken, of via 
kleinere (woon)straten moet manoeuvreren. 

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 indeling in klassen kan hierbij gehanteerd worden: 
klasse 1 en 2 zijn eerder hoog dynamiserend, terwijl klasse 3 als eerder laag dynamiserend 
beschouwd kan worden. 
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De mate waarin een activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen genereert en de mate waarin dit afval als 
gevaarlijk wordt beschouwd (cfr. Vlarem), zal het als hoog-, matig- dan wel laagdynamisch 
gecategoriseerd worden. Indien er binnen de economische 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.  

2.2.3 Stap III: de classificatiematrix 

In de derde stap worden de conclusies uit de twee vorige stappen met elkaar geconfronteerd. 
Onderstaand schema geeft de relatie aan tussen de planologische context 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, de 
nederzettingen en kleinhandelslinten kunnen nieuwe economische activiteiten worden toegelaten 
onder bepaalde voorwaarden. 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare 
openruimtegebieden 

ZWART 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

herlokaliseren 

minder kwetsbare 
openruimtegebieden 

DONKERGRIJS 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 

LICHTGRIJS 

ruim uitbreiden beperkt uitbreiden bevriezen 

Hoofddorp, nederzettingen 
en kleinhandelslinten 

WIT 

ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

2.2.4 Stap IV: niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

De eerste drie stappen van de beoordeling van de economische activiteiten betreffen duidelijk 
ruimtelijke aspecten: zowel de manier waarop de economische activiteit met de ruimte omspringt als 
de directe impact op de omgeving (= zgn. verenigbaarheidsvereiste). In deze derde stap worden een 
aantal andere dan strikt ruimtelijke aspecten in de beoordeling betrokken, die de link leggen tussen 
de maatschappelijke 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, kunnen deze aspecten een rol gaan 
spelen in de beslissing rond de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de economische activiteit. 
Ze blijven m.a.w. ondergeschikt aan de conclusies uit de vorige stappen. 

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, cfr. 
economische activiteit in volle expansie, … . Bovendien wisten deze economische activiteiten dat ze 
niet thuishoorden op de vestigingsplaats.  
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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 de volledige economische activiteit in een gewestplanzone waar de economische 
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 ontbreken? 

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 dat reeds lang aanwezig is en waarvoor een opvolging in het 
gezin gegarandeerd is, zal moeilijker te verplaatsen zijn dan een andere economische activiteit. 

De toekomstperspectieven van de economische activiteit:  

Recente investeringen in machines, gebouwen en technologie, een groeiend klantenbestand, 
tewerkstellingsgroei, stijgende omzet,… zijn elementen die erop wijzen dat het om een gezonde 
economische activiteit gaat, die 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 afhankelijk is van de directe omgeving is moeilijker te herlokaliseren 
dan een economische activiteit die een eerder regionaal karakter heeft, en niet zo sterk verweven is 
met de directe omgeving. De sociaaleconomische 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 elke economische activiteit zich tevens binnen 
een bepaald deel van de markt, die op hoger niveau een verdere groei kunnen beïnvloeden. Een 
groeikanssector geeft hierbij meer impulsen inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde dan een 
verouderde sector. 



 I Deel 1: Algemeen 
 2 Methodiek 

Vorselaar – RUP ZV infrastructuur – toelichtingsnota  IOK plangroep 13 

Investeringen: 

Een economische activiteit die de laatste jaren nog veel geïnvesteerd heeft op de huidige plek, zal 
moeilijker kunnen verhuizen dan een economische activiteit dat deze kosten nog moet doorvoeren. 

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 eventueel hoogtechnologische apparatuur,… de effectieve verhuis 
van een economische activiteit 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.  

2.2.5 Classificatie van de economische activiteiten volgens 
ontwikkelingsperspectieven 

Uiteindelijk dienen de voorgaande stappen te leiden naar een beleidsuitspraak over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van economische activiteiten. Hierbij dient de gemeente de 
toekomstperspectieven voor de economische activiteiten uit te werken, zowel rekening houdend met 
de randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling als met de draagkracht van de ruimte en het 
functioneren van het aansluitende buitengebied.  

Om tot specifieke ontwikkelingsperspectieven te komen voor elk economische activiteit afzonderlijk, 
werden de vier vorige stappen doorlopen. Als sluitstuk hiervan worden de individuele 
ontwikkelingsperspectieven voor elke economische activiteit in een classificatie vastgelegd. Hiertoe 
dienen alle factoren, zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare gegevens tot een duidelijke 
visie te 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 worden. In een aantal gevallen kan het 
aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisatieruimte 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 samenhangen 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). 
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Klasse 2: Bevriezing 

Tot deze categorie behoren activiteiten waarbij de grens van verenigbaarheid bereikt 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 randvoorwaarden. Er is op geen 
enkele wijze een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen 
instandhoudingwerken en beperkte verbouwingen zonder volume-uitbreiding worden uitgevoerd.  

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, 
faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het hoofddorp, de 
nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activiteiten 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 noodzakelijke 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 exploitatievergunning, 
faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het hoofddorp, de 
nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activiteiten 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 bijdragen 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 situatie op het terrein. 

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, 
faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het hoofddorp, de 
nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder 
bepaalde randvoorwaarden. 

2.3 Sectorale uitwerking zonevreemde recreatieve voorzieningen 

2.3.1 Ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde recreatieve voorzieningen 
(andere dan weekendverblijven) 

Gelet op het feit dat de aard en de dynamiek en dus ook de relatie met de draagkracht van de 
omgeving sterk verschilt naargelang het type, is een te sterk veralgemenend afwegingskader hier 
niet aangewezen. 

In analogie met de regelgeving voor zonevreemde woningen en bedrijven zou opnieuw 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 
beschouwd worden is immers onmogelijk af te leiden uit de activiteit alleen, maar blijkt pas uit de 
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confrontatie tussen de activiteit en de omgeving. Omgekeerd is het dan ook niet mogelijk om 
gebieden te definiëren waar elke vorm van toeristisch recreatieve 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 gevallen 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 betreffende bovenlokale niveau. Alle uitspraken over 
weekendverblijven, moeten eveneens 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 ondersteunt. Voor infrastructuur die 
cruciaal is voor de jeugdwerking kan echter instandhouding toegelaten worden, zolang geen 
alternatieve locatiemogelijkheden voorhanden zijn. Indien wel herlokalisatiemogelijkheden 
voorhanden zijn wordt een individueel uitdovingsscenario opgelegd, rekening houdend met 
eventuele socio – economische aspecten. In afwachting kunnen instandhoudingswerken uitgevoerd 
worden, voor zover de bestaande infrastructuur vergund is. Uitbreiding van de infrastructuur of een 
toename van de dynamiek van de activiteiten is niet mogelijk. 

Buiten de kwetsbare gebieden zal op basis van een individuele afweging een indeling 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 naargelang 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 termijn uitdoven. In 
een RUP moet het uitdovingsscenario verder bepaald worden, waarbij rekening kan gehouden 
worden met socio-economische (historische context) 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 medegebruik 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 gemotoriseerd 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 overschrijden. 

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 infrastructuur 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 maatschappelijke binding verankerd is, een essentiële rol 
spelen. Dit moet echter beschouwd worden als een uitzonderingsmaatregel 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 nederzetting of kern vormt dan de basis voor de argumentatie en 
een bindende voorwaarde voor de bestendiging van de infrastructuur. Een belangrijke uitbreiding van 
infrastructuur of een toename van de dynamiek is echter niet mogelijk. 

Een voorbeeld is een voetbalterrein van een lokale wijkvereniging of gehucht, gelegen 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 verdwijnt) kan hierbij aangewezen zijn. Een ander voorbeeld is infrastructuur van 
een lokale jeugdvereniging in de open ruimte en/of kwetsbaar gebied. Dergelijke infrastructuur 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 kenmerken 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 bepaalde 
gevallen een bestendiging van dergelijke infrastructuur onder voorwaarden verantwoordbaar 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 herlokalisatieruimte gecreëerd worden in de 
beleidscategorie “zones voor visinfrastructuur” Infrastructuur in daartoe voorziene zones: behoud of 
uitbreiding Infrastructuur die niet conflicteert met de gewenste structuur (ongeacht de 
gewestplanbestemming) 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). 
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3 Planningscontext 

3.1 Planning op gewestelijk niveau 

3.1.1 Relevante elementen uit het RSV 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 
23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrachtigd. Het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar 
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte. 

Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten en –plannen die 
op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen kunnen vervangen. Intussen 
blijven deze van kracht. 

Vorselaar behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau van Vlaanderen is 
het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt. 

Doelstellingen voor het buitengebied 

– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het functioneren van 
de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen en 
werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.  

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

– Wonen en werken ontwikkelen zich vanuit de eigen groei in de gemeente en worden ruimtelijk 
geconcentreerd in of aansluitend bij de kernen van het buitengebied. 

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

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

– Het afstemmen van het ruimtelijk en milieubeleid op basis van het fysisch systeem. 
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3.1.2 Afbakening natuur, landbouw en bos 

Situering 

De Vlaamse regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur uit te voeren. Dit gebeurt in uitvoering van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (afbakening gebieden van natuurlijke en agrarische structuur), alsook in 
uitvoering van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 
(afbakening Vlaams Ecologisch Netwerk, VEN). Vorselaar wordt gesitueerd in de deelruimte 
‘Neteland’. 

Relevantie voor RUP zonevreemde bedrijven Vorselaar 

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams Gewest. Voor de lagere 
beleidsniveaus bestaat nog de beleidsruimte voor verdere invulling en verfijning via RUP’s. Voor 
gemeenten betekent dit bv. de aanduiding van ecologische infrastructuren van lokaal belang of het 
differentiëren van de agrarische gebieden. 

Tevens kan deze visie op landbouw, natuur en bos randvoorwaarden aangeven voor de ontwikkeling 
van andere functies in de open ruimte en biedt zo een ruimtelijk afwegingskader voor deze functies. 

De visie is opgebouwd aan de hand van deelruimten en gebieden. De relevante deelruimte/gebied 
voor Herenthout is het ‘Interfluvium Kleine en Grote Nete. 

Binnen de deelruimten/gebieden worden gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven via concepten, 
gekoppeld aan structuurschetsen, weergegeven. 

De visie en het al dan niet gelegen zijn in een herbevestigd agrarisch gebied, wordt per bedrijf in de 
toelichtingsnota (bedrijfsfiches) verder toegelicht. 

Volgende principes spelen een belangrijke rol: 

– Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw met 
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte. 

– Grondgebonden landbouw als drager van de openruimtekamers 
– Samenhangende boscomplexen en verspreide bosfragmenten behouden en versterken als 

structuurbepalende natuur- en/of landschapselementen. 
– Behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen. 
– Behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw. 
– Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke 

waterbedding. 
– Behoud en versterking van gevarieerde, halfopen valleilandschappen met ruimte voor natuurlijke 

waterberging 
– Ontwikkeling van landschappelijk en ecologisch waardevolle lineaire elementen. 
– Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden 
– Behoud van waardevolle weidevogelgebieden 
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Figuur 2: Afbakening natuurlijke en agrarische structuur – eindrapport 2006 

3.2 Planning op provinciaal niveau 

3.2.1 Relevante elementen uit het RSPA 

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

Vorselaar behoort tot de hoofdruimte ‘Netegebied’ en tot de deelruimte ‘gebied van de Kleine Nete’. 

De hoofdruimte Netegebied is een waardevol en kwetsbaar gebied rond de beide Netes. Elke 
ruimtelijke ontwikkeling in deze hoofdruimte moet worden gekoppeld aan de structuur van de Netes 
en aan de draagkracht van het fysisch systeem. Er geldt een beleid dat de openruimtefuncties moet 
stimuleren, de lintvorming moet beheersen en de barrièrewerking van het Albertkanaal moet 
beperken. 

Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte ‘gebied van de Kleine Nete’ 

Het gebied van de Kleine Nete wordt volledig gestructureerd door de Kleine Nete en haar beken en 
zijrivieren. Hierdoor is en blijft het een kostbaar, kleinschalig, kwetsbaar en verweven gebied dat een 
bijzondere plaats bekleedt in de provincie. 

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

Bijkomende druk vanuit wonen of andere voorzieningen kan in geen geval worden verdragen. Het 
gebied mag niet verstedelijken. 

Stimuleren van de openruimtefuncties zoals natuur, (verbrede en grondgebonden) landbouw en 
toerisme en recreatie. Het bestaande evenwicht tussen de functies in een kleinschalig gebied met 
beperkte draagkracht en met hoge landschappelijke kwaliteit moet behouden blijven. 
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Het beheer is naast de bevraging van de draagkracht van de deelruimte ook een aandachtspunt. De 
provincie gaat na voor welke concrete gebieden beheersplannen kunnen worden opgesteld. Dit 
zowel voor natuur, landbouw en toerisme en recreatie. 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 

In het provinciaal structuurplan wordt gestreefd naar een hiërarchische samenhang tussen 
nederzettingen met een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. Gedeconcentreerd bundelen op 
basis van de kernenhiërarchie moet een algehele verstedelijking van de provincie tegengegaan.  

Voor Vorselaar houdt dit in: de selectie van de kern van Vorselaar als woonkern en de selectie als 
gemeente met een gewoon hoofddorp type 3. Aangezien er in Vorselaar geen andere woonkernen 
werden aangeduid, wordt de woonkern van Vorselaar effectief als hoofddorp geselecteerd.  

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

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

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

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

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

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

De provincie Antwerpen houdt rekening met bijzondere overheidsinitiatieven van gemeenten in het 
buitengebied om woningen en/of bouwkavels voor de middengroepen uit de lokale bevolking (die net 
buiten de inkomensnormen van de sociale huisvesting vallen) te voorzien. De bijkomende 
koopwoningen en sociale kavels voor middengroepen uit de lokale bevolking worden bij voorkeur 
binnen het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd. 
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3.3 Planning op gemeentelijk niveau 

3.3.1 Relevante elementen uit het GRS 

Op 21 september 2006 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vorselaar definitief 
goedgekeurd door de provincie Antwerpen.  Het RUP zonevreemde infrastructuur is een uitvoering 
van volgende bindende bepalingen van het GRS Vorselaar: 

27. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde bedrijven. De volgende 
doelstellingen worden hierin uitgewerkt: 

– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing. 
– Vastleggen van de mogelijkheden voor lokale waterzuivering. 
 
28. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde sportinfrastructuur en andere 
toeristisch-recreatieve infrastructuur. De volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt: 

– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing. 
 

Bijgevoegde kaart geeft een volledig overzicht van de gewenste ruimtelijke structuur van de 
gemeente Vorselaar. Op deze kaart zijn de verschillende locaties (rode stip) aangegeven. 
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Figuur 3: Synthese gewenste ruimtelijke structuur volgens GRS 

Een gedetailleerde bespreking van de gewenste ruimtelijke structuur volgens het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan volgt bij de individuele behandeling van de verschillende zonevreemde 
constructies. 

3.3.2 Mobiliteitsplan 

Vorselaar beschikt over een conform verklaarde oriëntatienota, synthesenota en beleidsplan van het 
mobiliteitsplan. 

Het mobiliteitsplan geeft volgende doelstellingen weer: 

– Versterken van alternatieve vervoerswijzen 
– Verbeteren van bereikbaarheid 
– Verbeteren van toegankelijkheid 
– Verhogen van verkeersveiligheid 
– Verbeteren van verkeersleefbaarheid 
– Terugdringen van schade aan natuur en milieu 
– Naar een geïntegreerde aanpak van de mobiliteit 
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3.4 Bestemmingsplannen 

De bestemmingen werden lange tijd uitsluitend bepaald door de plannen van aanleg (gewestplan, 
BPA’s, ..). in uitvoering van zowel RSV, RSPA als GRS zijn delen van de plannen van aanleg 
ondertussen vervangen door RUP’s. 

3.4.1 Plannen van aanleg 

3.4.1.1 Gewestplan 

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol K.B. 28.07.1978. 

Figuur 4: Gewestplan gemeente Vorselaar 

3.4.1.2 Bijzondere plannen van aanleg 

De zonevreemde infrastructuur opgenomen in dit RUP maken geen deel uit van en grenzen niet aan 
een goedgekeurd BPA. 

3.4.1.3 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

De zonevreemde infrastructuur opgenomen in dit RUP maken geen deel uit van en grenzen niet aan 
een goedgekeurd RUP. 
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4 Mogelijke juridische grensstellende elementen 

Het al dan niet grensstellend zijn voor één of meerdere locaties in het RUP wordt per locatie 
toegelicht in de fiches in deel 2.  

4.1 Beschermde landschappen  

Het decreet van 16.04.96 (BS 21.05.96) regelt de bescherming van landschappen en de 
instandhouding, het herstel en het beheer van de in het Vlaamse gewest gelegen beschermde 
landschappen. 

De bescherming van de landschappen wordt verzekerd door het opleggen van een aantal 
maatregelen en richtlijnen die tot doel hebben de landschappen in stand te houden en te 
onderhouden. Hieronder vallen onder andere erfdienstbaarheden van openbaar nut en beperkingen 
op de uitoefening van de eigendoms- en gebruiksrechten. Naast deze maatregelen en richtlijnen die 
specifiek zijn voor elk beschermd landschap, kan de Vlaamse regering een aantal algemene 
beschermingsvoorschriften vaststellen. 

4.2 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 

Het VEN is een netwerk van waardevolle natuurgebieden waar een specifiek beleid inzake 
natuurbehoud wordt gevoerd, gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, 
op de onderlinge samenhang tussen de gebieden en op de aanwezige en potentiële natuurwaarden. 
Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). IN GEN en GENO neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de natuur 
en het natuurlijk milieu te behouden, te herstellen en te ontwikkelen.  

In het najaar van 2002 werd de eerste fase van afbakening van het VEN voltooid. De Vlaamse 
Regering keurde op 18 juli 2003 deze eerste afbakening van gebieden van het VEN goed. 

4.3 Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON) 

Het IVON is het geheel van gebieden waarin de administratieve overheid zorg draagt voor het 
behoud van de aanwezige natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en versterking van 
die natuurwaarden, alsook stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische 
diversiteit. Het IVON bestaat uit natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden. De 
IVON-gebieden zijn nog niet afgebakend. 

4.4 Speciale beschermingszones (SBZ) 

De speciale beschermingszones verwijzen naar de zogenaamde habitatrichtlijngebieden en 
vogelrichtlijngebieden. Het betreft een decretale verankering van twee Europese Richtlijnen. 

Beschermingszones tot behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) 

De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende 
vogelsoorten op het Europees grondgebied te bevorderen en hun leefgebieden doeltreffend te 
beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79 verplicht de lidstaten voor de 
leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook 
voor de rui-, overwinteringsgebieden en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels, 
speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en 
oppervlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten aan te 
wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebieden. De Besluiten van de 
Vlaamse Regering (17.10.88, 20.09.96, 23.06.98, 17.07.00) hebben 23 gebieden met een totale 
oppervlakte van 97.745 ha aangeduid als speciale beschermingszone.  
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Beschermingszones in het kader van de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (Habitatrichtlijn) 

De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, door het in stand houden 
van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn is 
complementair aan de Vogelrichtlijn. Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanwijzing van speciale 
beschermingszones. Voor Vlaanderen werden in 2001 (B.Vl.Regering 04.05.01) 38 gebieden met 
een totale oppervlakte van 101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie.  

Passende beoordeling significantie negatieve effecten 

In een habitatrichtlijngebied dienen de lidstaten passende maatregelen te treffen om de 
bescherming, de instandhouding en het herstel van habitats en soorten waarvoor de gebieden 
werden aangewezen te verzekeren. Voor de uitvoering van plannen of projecten die negatieve 
gevolgen (kunnen of zullen) hebben voor het gebied is een aparte procedure voorzien (art. 6 van de 
Europese richtlijn). 

Impact op het RUP zonevreemde infrastructuur  

De afstand van het habitatrichtlijngebied tot de Oirlandse Heyhoeve bedraagt ongeveer 900m. Deze 
valt niet in de invloedsfeer van het habitatrichtlijngebied. 

4.5 Bosdecreet  

Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming volgens het 
gewestplan, andere bestemmingen of eigenaar. Het kent aan de bossen verschillende functies toe, 
het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van een beheerplan voor bossen groter dan 5 
ha verplicht en het beschermt de bossen. 

Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos enkel kon gekapt 
worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde 
partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van 
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds. 

Als de percelen in kwestie geheel of deels bebost zijn, zal rekening gehouden moeten worden met 
artikel 90bis van het Bosdecreet de wijzigingen ervan. Dit artikel voorziet in uitzonderingen op het 
ontbossingsverbod, maar die uitzonderingen gelden niet voor ontbossing gelegen in landbouwzones. 
In dat geval is er advies van de afdeling Bos en Groen nodig. 

Artikel 90bis voorziet wel nog in een mogelijkheid tot ontheffing van het verbod. Dat verzoek tot 
ontheffing van het verbod moet goedgekeurd worden door de Vlaamse minister van Leefmilieu. 

4.6 Integraal waterbeleid  

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt in hoofdstuk III, 
afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. De watertoets geeft 
uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, 
programma’s en vergunningen, waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen 
schadelijk effect mag ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit 
niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de 
infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 
Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen de beslissende overheden te 
onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan 
dat vermijdbaar is. 

De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, 
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s 
of vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een 
vroeg stadium het watersysteem mee te nemen in de afweging.  

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt 
teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de 
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gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door 
de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het 
onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". 

Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een 
milieuvergunning of een andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de 
watertoets onderworpen worden. Alleen wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te 
verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan zegt het gezond verstand dat de watertoets 
zonder voorwerp is.  

Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men op 
zoek naar alternatieven of compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste 
plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, 
zal de beslissende overheid de maatregelen richten op herstellen van de schade. Voor schade in de 
categorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel 
onmogelijk is, kan compensatie eventueel nog een oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen 
- geen aanvaardbaar alternatief of remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of 
de goedkeuring voor het plan of programma te weigeren. 

4.7 Beschermingszone grondwaterwinning  

Voor grondwaterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening worden formele waterwingebieden 
en beschermingszones afgebakend. Beschermingszones type I, II of III worden aangeduid. De 
voorschriften voor deze waterwingebieden en beschermingszones hebben een verordenende kracht. 

4.8 Toetsing milieueffecten  

Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het 
milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. 
Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of 
ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de 
milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken 
en geëvalueerd.  

De regelgeving voor milieueffectrapportage werd opgemaakt op Europees niveau en werd later 
geïmplementeerd door Vlaanderen in de decreten: mer/vr decreet van 18/12/2002, decreet van 
22/04/2005 en het decreet van 27/04/2007. Er werden een aantal uitvoeringsbesluiten goedgekeurd 
die bepalen welke categorieën van plannen en programma’s onderhevig zijn aan een MER. 

Het maken van een MER wordt gekoppeld aan de procedure van het RUP in het decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid. 

Specifiek voor het opmaken van RUP’s geeft het uitvoeringsbesluit, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 7/11/2007, uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde planMER-
decreet. Het decreet van 27/04/2007 verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden 
van gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie, 
vooraleer zij definitief worden goedgekeurd. De opmaak van een screening voor de MER-plicht is 
een rechtstreekse uitvoering van dit uitvoeringsbesluit. 

Een screening inzake planMER-plicht houdt in dat wordt onderzocht / aangetoond dat het RUP en de 
realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu en een planMER 
redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 

Onderzoek tot milieueffectrapportage RUP zonevreemde infrastructuur 

Een verzoek tot raadpleging werd 15/07/2010 verzonden aan de adviesinstanties. Dit verzoek werd, 
samen met de adressenlijst van de aangeschreven instanties, bezorgd aan de dienst BGP. 12 
augustus werd door de dienst BGP een adressenlijst nagestuurd. Hieruit bleek dat BLOSO en VMM 
afdeling Water nog moesten aangeschreven worden. Dit gebeurde onmiddellijk op 12/08/2010. 

17 september 2010 werd het screeningsdossier overgemaakt aan de dienst MER. Op 18 oktober 
2010 werd de beslissing van de dienst MER (dd. 16/10/2010) ontvangen. 
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De dienst MER is van mening dat het screeningsdossier de nodige informatie bevat en dat de 
relevante milieudisciplines op een voldoende wijze besproken werden. De dienst MER concludeert 
dan ook dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat derhalve de 
opmaak van een planMER niet nodig is. 

De randvoorwaarden uit het verzoek tot raadpleging en uit de verwerking van de ontvangen adviezen 
zijn in het RUP verwerkt. Per deelplan van het RUP worden de belangrijkste elementen en 
conclusies uit het screeningsdossier weergegeven (fiches in deel 2).  

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de Dienst Mer: 
www.mervlaanderen.be. 

4.9 Ruimtelijke veiligheidsrapportage  

Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage van 
kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst 
Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden 
opgemaakt. Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met 
betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport 
bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van 
ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te 
worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering.  

Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de 
gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
onderzoekt, wanneer nodig de risico’s. 

In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke planner verplicht 
om rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware ongevallen van SEVESO-
inrichtingen. Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk 
uitvoeringsplan effectief een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij 
ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware 
ongevallen niet ernstiger kunnen worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde 
aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
bijzondere aandacht vragen: 

– ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte 
gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van 
een zwaar ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers; 

– ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare 
natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen; 

– ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe 
gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus 
ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten. 

De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of 
geplande SEVESO-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden 
anderzijds moet bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase 
op te sporen en er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst 
aandachtsgebieden te dicht bij SEVESO-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) 
waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De 
ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het industriële 
veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In 
het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk 
veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten 
bijgestuurd of aangepast worden. Hieronder is een beslissingsschema weergegeven, zoals 
opgenomen in het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage  

Relevantie voor het RUP  

Het RUP voorziet niet in de mogelijkheid om SEVESO-inrichtingen op te richten. Bovendien liggen er 
geen bestaande SEVESO-inrichtingen op minder dan 2000m van de plangebieden van dit RUP. 

http://www.mervlaanderen.be
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II DEEL 2: FICHES ZONEVREEMDE INFRASTRUCTUUR 

Volgende bedrijven werden geënquêteerd in functie van de zonevreemdheidsproblematiek. 

– Berkenhoeve bvba 
– Oirlandse Heyhoeve 
– Klockaerts en zonen (Paepen) 
 

Bijkomend worden nog 2 bedrijven opgenomen in het RUP zonevreemde infrastructuur. Voor beide 
bedrijven werd een positief planologisch attest afgeleverd. Het gaat om volgende bedrijven: 

– Webo 
– Willems  

1 RUP 01 Berkenhoeve  

1.1 Inleiding 

Figuur 5: Luchtfoto van Berkenhoeve 

woning 

loopweide 

Rennen + 
opvangruimten 
dieren 
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Figuur 6: Foto Berkenhoeve 

Ligging 

Berkenhoeve bvba is een dierenpension. Dit dierenpension is gelegen in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. Het dierenpension werd opgericht door de vorige eigenaars in 1987 en 
overgenomen door Berkenhoeve bvba in 1996. Het dierenpension houdt zich bezig met de opvang 
van honden en katten tijdens de vakantieperiodes van de eigenaars. 

Het bedrijf wordt uitgebaat door de eigenaars. Tijdens piekmomenten, in de vakantieperiodes, 
worden jobstudenten ingezet. Het bedrijf is zonevreemd gelegen en wil in regel komen om zijn zaak 
zonder problemen verder te zetten. 

Terrein en afbakening 

Het dierenpension is gelegen te Sassenhout 85. Het pension is gelegen in het openruimtegebied, ten 
oosten van de Poederleeseweg. 

Het terrein bestaan uit een woonhuis met bijgebouw waarin zich de keuken en een bureel bevindt en 
dat uitloopt in een stal voor dierenopvang. Op het terrein bevindt zich eveneens een grote hangar 
voor de opvang van de dieren en verspreidt over het terrein komen nog enkele kleinere losstaande 
stallen voor. De stallen zijn voorzien van rennen zodat de honden regelmatig buiten kunnen. 

De gebouwen concentreren zich aan de straatzijde. De achterliggende gronden worden gebruikt als 
loopweiden voor de honden. 

De percelen zijn gelegen sectie F nummers 207 G (woning) en H zijn in gebruik door Berkenhoeve 
bvba. 

1.2 Beoordelingsfiche 

1.2.1 Stap 1: Omgevingscontext 

Gewenste structuur vanuit het GRS 

Het bedrijf Berkenhoeve bvba is gelegen in het kerngebied van de agrarische structuur. In de 
gewenste agrarische structuur worden kerngebied van de agrarische structuur als volgt beschreven: 

‘De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de enige 
hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden kerngebieden zich van de verwevingsgebieden landbouw – 
natuur met landbouw en natuur als nevengeschikte functies.  

De kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden door aanduiding van multifunctionele 
landbouwzones, bouwvrije zones, agrarische bedrijvenzones en zones voor dominant grasland. 
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Vrijwaren open ruimte 

De open ruimte moet in deze gebieden gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en 
andere openruimtefuncties. 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 landschapsonderhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van 
deze bijkomende functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. 
Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding meer kansen 
geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. 

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 hoofdfunctie en gebonden aan voorwaarden. 

Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur 
door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. Anderzijds betekenen zij mogelijk een 
zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebieden 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 gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, 
en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet toegelaten. Voor functiewijziging van 
voormalige landbouwbedrijven naar een woonfunctie wordt verwezen naar de vigerende regelgeving 
terzake. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw 
verdienen speciale 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’ 

Berkenhoeve bvba maakt deel uit van een nieuw landschap. 

‘De recente ontginningen en ruilverkavelingslandschappen oude stijl zijn nieuwe 
landbouwlandschappen die het uiterst oostelijk deel van het landbouwlandschap in Vorselaar 
bepalen. De ruilverkaveling van Poederlee (klein stukje op grondgebied Vorselaar, in het oostelijk 
deel van de Aavallei) is hiervan een voorbeeld. De oorspronkelijke vallei van de Aa bestond uit kleine 
beemden, op sommige plaatsen afgezoomd door houtkanten. Door de ruilverkaveling zijn grote, 
regelmatige percelen ontstaan. Het vroegere, meer kleinschalige landbouwgebied is hierdoor 
omgevormd naar een open landbouwgebied met grote percelen.’ 

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de herkenbaarheid 
ervan verdwenen of vervaagd is. Berkenhoeve bvba is gelegen in het nieuw landbouwlandschap 
Vallei van de Aa-oost aangeduid worden: 

Behoud en eventuele versterking van resterende elementen en componenten van de oorspronkelijke 
structuren staan voorop. Concreet betekent dit het behoud of herstel van resterende bossen, kleine 
landschapselementen, vooral waar ze de structuren accentueren’.’ 
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Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden 

In onderstaande tabel zijn juridische elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen. 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevant e elementen voor het RUP 

Planologische randvoorwaarden  
Gewestplan Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied  
RUP/BPA Niet gelegen in een ander RUP of BPA 
RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 
Landbouw  
Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

/ 

Ruilverkaveling Het bedrijf is in de ruilverkaveling van Poederlee gelegen 
Landschap  
Beschermd monument Nvt  
Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

Nvt 

Ankerplaats Nvt 
Relictzone Nvt 
Inventaris onroerend erfgoed Nvt 
Natuur  
Vogelrichtlijngebied  Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Habitatrichtlijngebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Ramsargebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Gebieden van VEN/IVON Bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen 
Natuurreservaten Bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen 
Fysisch systeem  
Beschermingszone waterwingebied Nvt 
Overstromingsgevoelig gebied Nvt  
Mobiliteit  
Mobiliteitsplan/GRS   Gelegen aan een lokale weg type II 
Andere  
Voorkooprecht Nvt 
 

De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP ingewerkt en kunnen als volgt samengevat 
weergegeven worden: 

Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 
Bodem en water Bebouwing geconcentreerd in de bebouwbare zone aansluitend op de weg 

Sassenhout. Maximaal 50% van deze zone mag bebouwd worden 
Maximaal 10% van het perceel mag verhard worden. Deze verharding wordt beperkt tot 
de strikt noodzakelijke verharding in functie van bedrijfsvoering. 
Er moet voldaan zijn aan de algemeen geldende voorschriften inzake infiltratie en 
afvoer van hemelwater. De buffering van hemelwater en/of de voorzieningen voor 
infiltratie van hemelwater dienen binnen de bouwzone gerealiseerd te worden. 
Aangezien in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP reeds voldoende 
waarborgen ter bescherming van de discipline bodem en water zijn ingebouwd, kan 
geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline 
bodem en water te verwachten zijn. 

Mobiliteit De goede bereikbaarheid van het terrein 
De nodige parkeerplaatsen worden op het eigen terrein voorzien 

Fauna en flora Beperken van de oppervlakte van bebouwing en verharding 
Aanduiden van een bebouwbare zone 
Voorzien van een buffer ten opzichte van de weg en de zijdelingse perceelsgrenzen 
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Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Mens Opleggen van bouwhoogte, maximale bezettingsgraad bij inrichting als dierenpension 
Voorzien van een buffer ten opzichte van de weg en de zijdelingse perceelsgrenzen 

Erfgoed en landschap Behoud landelijk karakter in gebouwen (grootte, materiaalgebruik,…) 
Beperkt in grootte door opleggen van maximale afmetingen 
Maximaal 50% bebouwen van de bebouwbare zone 
Opleggen van een maximale verharding (10%) 
Aanleggen van een buffer ten opzichte van de weg Sassenhout en de zijdelingse 
perceelsgrenzen. 

Conclusie Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking te 
verwachten zijn. 

1.2.2 Stap 2: ruimtelijke analyse  

Ruimtebehoefte van het bedrijf 

Ruimtebehoefte 

Berkenhoeve bvba heeft geen nood aan uitbreiding. Er wordt een oplossing gevraagd voor de 
zonevreemdheidsproblematiek zodat een interne herstructurering kan gebeuren.  

Huidig ruimtegebruik 

Oppervlakte Onderverdeeld Oppervlakte (m²) 
Bebouwing Woning, hangar en stallen +/- 956 m² (hangar/stallen) + ) 

+/- 177m²woning 
Verharding   +/- 1.250 m² 
Plangebied   +/- 8.945 m² 

Huidige verschijningsvorm 

Architectuur  De woning en de losstaande stallen dateren van voor 1960. In 1987 werd een 
vergunning afgeleverd voor het bouwen van een hondenpension. 2 jaar later 
werd een vergunning verleend voor het uitbreiden van dit pension. De woning 
heeft een traditionele architectuur en werd wit geverfd. Het bijgebouw en de 
stal bij de woning werd geel geverfd. 

Gebruik van de gebouwen De woning wordt gebruikt als woonst voor de eigenaars. De aanbouw bij de 
woning wordt gebruikt als bureau en als keuken. De stallen worden gebruikt 
voor de opvang van de honden en katten. 

Bijhorende infrastructuur De achterliggende weiden worden gebruikt als loopweide voor de honden. 
Omgeving en straatbeeld De gebouwen zijn gelegen aan de straatzijde. De gebouwen worden 

afgeschermd van straat door bomen en een groene afsluiting (draad volledig 
begroeid met klimop 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Relevante elementen voor het RUP 
Bodemtype  Ligt op de grens tussen een plaggenbodem op (lemig) zand en een depressie (de Aa) 

met een zeer natte (podzol)achtige bodem  
Reliëfkenmerken Het plangebied is gelegen in een vrij vlak landschap 
Waterlooptype Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de vallei van de Aa, een waterloop van 

eerste categorie. 
Waterhuishouding  Het bedrijf situeert zich op de rand van de vallei van de Aa. Het gebied is 

infiltratiegevoelig. 
Het gebied bevindt zich in het Netebekken – Beneden Aa – Kleine Nete en Aa. 

Zoneringsplan Individueel te optimaliseren buitengebied. Dit is een zone waar het afvalwater 
individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA. 
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Natuur en landschap 

Relevante elementen voor het RUP 
Landschapstype Het plangebied is gelegen in een open agrarisch landschap. De bebouwing maakt 

geen deel uit van een bebouwingscluster in de open ruimte. Toch is op dit oostelijk 
gedeelte van de weg Sassenhout nog heel wat bebouwing terug te vinden. 
Structurerende element in dit open landschap (vroeger ruilverkaveling) is de 
aanwezigheid van de Aa ten zuiden van het plangebied. 

Natuurlijke kenmerken Binnen het plangebied zijn zelf geen biologische waardevolle elementen aanwezig. 
In het open agrarisch gebied zijn de meeste bomenrijen, als opgaande kleine 
landschapselementen, biologisch waardevol. 

Gebruik van de ruimte 

Relevante elementen voor het RUP 
Wonen Het bedrijf wordt gekenmerkt door een geïsoleerde ligging. Er zijn geen woningen in de directe 

omgeving. Deze geïsoleerde ligging vormt een pluspunt voor de aard van de activiteit. Er is geen 
lawaaihinder naar de aanpalende bebouwing.  

Werken  Het plangebied maakt deel uit van een actieve landbouwomgeving waarin een aantal 
landbouwbedrijven zijn gelegen. 

Mobiliteit 

Ontsluiting van de ruimte  

Relevante elementen voor het RUP 
Ontsluitingspunten Het plangebied wordt ontsloten via één erftoegang. Deze toegang wordt 

enkel gebruikt in functie van parkeerplaats voor de uitbater van het bedrijf. 
De toegang voor klanten is beperkt tot een toegang voor voetgangers. Er is 
geen parking voor de klanten voorzien op het eigen perceel. 

Wegtype  Landelijke lokale verbindingsweg (lokale weg type II) 
Wegprofiel De weg bestaat uit een baan met aan weerszijden een open gracht en 

groenbermen.  Sassenhout is een lokale weg type II. 
Aantal klanten op piekmomenten Volgens de enquête worden er op piekmomenten ongeveer 20 klanten per 

dag ontvangen. Deze piekmomenten zijn beperkt tot de zomerperiode 
tijdens de wissel van de vakantieperiodes. 

Leveranciers/personeel De eigenaars en tevens uitbaters van het dierenpension wonen en werken 
ter plaatse. 

Parking Er is geen parking voor klanten voorzien, vandaag wordt langs de weg 
geparkeerd. 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Toetsing elementen in functie van watertoets: 

Gezien de gebouwen en verhardingen niet gelegen zijn binnen een risicozone (NOG, ROG, 
risicozone op overstromingen of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen 
overstromingen gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het 
hemelwater wordt afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig herbruikt. 
Het overtollige regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien de gebouwen als verhardingen 
gelegen zijn op een bodem die infiltratiegevoelig is, dienen de verhardingen zoveel mogelijk worden 
beperkt of te worden voorzien met een waterdoorlatend karakter. 

Natuur en landschap  

De ligging van het bedrijf in een open (en actief) agrarisch gebied, zorgt voor enkele 
randvoorwaarden. Het plangebied moet landschappelijk geïntegreerd worden in het open agrarisch 
landschap wat impliceert dat: 

– Het terrein omzoomd met een omgevingseigen haagstructuur. 
– Structurerende bomenrijen die het landschappelijk beeld versterken 
– Behoud van de landelijke bouwstijl en vormgeving 
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Gebruik van de ruimte 

Aangezien er geen woningen in de directe omgeving gelegen zijn is de hinder (blaffende honden) 
naar omwonenden nihil. De achterliggende weiden worden gebruikt als uitloopweiden voor de 
honden.  

Impact op de mobiliteit 

De klanten van deze zaak komen per auto. 

Door het gebrek aan parkeerplaatsen voor klanten ontstaan er vaak conflicten bij het parkeren van 
de voertuigen langs de weg. 

De piekmomenten komen voor tijdens vakantieperiodes, hoofdzakelijk in de zomervakantie. Tijdens 
de wisseling van de klanten kunnen tot 20 klanten per dag geteld worden. 

1.2.3 Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak 

Conclusie en aandachtspunten stap 1 

Er moet worden aangetoond dat het dierenpension de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschrijdt. Vermits het dierenpension gelegen is in een gebied met hoofdfunctie landbouw, dient te 
worden onderzocht of de aanwezigheid van het dierenpension de landbouw in de omgeving niet 
schaadt.  

Aandacht dient uit te gaan naar de parkeerproblematiek die zich hoofdzakelijk concentreert tijdens 
piekmomenten. 

Uit het juridisch kader en de planologische randvoorwaarden, is voor Berkenhoeve bvba het 
volgende van belang: 

– Ligging van het bedrijf in ruilverkavelingsgebied van Poederlee. 

Conclusie en aandachtspunten stap 2 

De eigenaars hebben enerzijds de bedoeling enkele bestaande oude gebouwen af te breken en 
anderzijds om een aantal bestaande gebouwen te renoveren en uit te breiden met de oppervlakte die 
verloren gaat door de sloop van de oude gebouwen. De bezettingsgraad van het terrein zal dus 
hetzelfde blijven. De eigenaars hebben als doel de constructies in de toekomst meer te bundelen. 

Gelet op de aard van de activiteit (opvang van voornamelijk honden) is de ligging buiten de kern van 
Vorselaar aanvaardbaar. Door deze geïsoleerde ligging veroorzaakt het dierenpension geen hinder 
naar bewoners. Het dierenpension is niet de enige voorziening die gelegen is langs de weg 
Sassenhout, in het agrarisch gebied. Het agrarisch gebied langs de weg Sassenhout is versnipperd 
door het voorkomen van landbouwbedrijfsgebouwen en (zonevreemde) woningen.  

De dynamiek van de activiteit is beperkt en richt zich vooral op de vakantieperiodes. Het aantal 
bezoekers (brengen en afhalen dieren) wordt verspreid over de hele dag. 

Aandachtspunt hierbij is dat momenteel geen parkeerplaatsen aanwezig zijn voor bezoekers binnen 
het plangebied. Dit is een voorwaarde die wordt meegenomen in het RUP. 
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Conclusie en aandachtspunten stap 3 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare 
openruimtegebieden 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

herlokaliseren 

minder kwetsbare 
openruimtegebieden beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 

ruim uitbreiden beperkt uitbreiden bevriezen 

Hoofddorp, nederzettingen 
en kleinhandelslinten 

ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

 

Het plangebied is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Langs de weg 
Sassenhout wordt dit openruimtegebied op verschillende plaatsen versnipperd door bebouwing. De 
dynamiek van de activiteit is beperkt. In de vakantieperiodes ligt de dynamiek van het dierenpension 
een beetje hoger. 

Het bestendigen van de huidige activiteit op deze plaats kan verantwoord worden. Bij de 
bestendiging is het noodzakelijk, in kader van goede ruimtelijke ordening en landschapsintegratie, 
dat enkele randvoorwaarden en aandachtspunten in acht worden genomen: 

– Behoud van de landelijke architecturale vormgeving 
– Geen uitbreiding van het zuivere bouwvolume 
– Bundeling van de gebouwen en verharding 
– Landschappelijke integratie door omgevingseigen haagstructuren en lineaire bomenrijen 
– Verhardingen worden tot een minimum beperkt 
– Aanleg voldoende grote groene parking met aandacht voor waterinfiltratie 

1.2.4 Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

Historiek 

Het bedrijf werd opgericht in 1987 en werd sindsdien altijd uitgebaat als hondenpension. De huidige 
eigenaars kochten het bedrijf over in 1996. Opvolging is voorzien door de dochter van de eigenaar in 
2023. 

Door de eerder afgelegen ligging is de hinder door geluidsoverlast beperkt. Het bedrijf is gelegen 
binnen een actief agrarisch gebied. De hinder naar de agrarische activiteit is nihil. 
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Ruimtelijk-juridische aspecten 

Relevante elementen 
Graad van zonevreemdheid Volledig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen (cfr. 

gewestplan) 
Milieuvergunning Klasse 2: (18/03/1996-04/10/2016): houden van 50 katten en 100 honden 

Gewijzigd: (18/03/2008-04/10/2016): melding wijziging 50 katten en 150 
honden 

Stedenbouwkundige vergunning SV 1987.8: bouwen van een hondenpension bij een bestaande woning 
SV 1989.10: uitbreiden hondenpension 
Het woonhuis dateert van voor 1962 (voor de wet op stedenbouw) en 
wordt bijgevolg geacht vergund te zijn. Dit is ook zo voor de kleine (oude) 
stallen 

Functie vergund Het hondenpension is vergund. 
Bouwmisdrijven Geen bouwmisdrijven en PV’ 

Omgevings- als regiogebondenheid 

De zaak wordt uitgebaat door de eigenaars die in het hoofdgebouw wonen. In het weekend en op 
drukke momenten worden jobstudenten ingeschakeld. Van het cliënteel komt 14 % vanuit de 
gemeente, 70% uit een buurgemeente en de overige 16 % van verder weg.  

Het bedrijf heeft slechts een beperkt aantal (6) leveringen van grondstoffen per jaar. Deze 
leveranciers komen niet uit de buurt. 

Gedane investeringen en toekomstperspectieven 

De eigenaars zijn systematisch bezig met de renovatie van de woning en aanhorigheden. In 2005 
werd een gevelsteen rond de stalling geplaatst (4.000€). In 2006 werd de woning voorzien van een 
nieuwe dakbedekking en isolatie (20.000€). 

Problemen bij eventuele herlokalisatie 

Een herlokalisatie is omwille van de specifieke functie niet eenvoudig. Door haar huidige geïsoleerde 
ligging is er geen hinder (blaffende honden) naar de omwonenden. Op deze locatie is ook voldoende 
ruimte beschikbaar zodat uitloopweiden voor de honden voorhanden zijn. 

Conclusie en aandachtspunten stap 4 

De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven geen aanleiding tot wijzigen van de conclusie uit stap 3 
omdat stap 3 de bestendiging reeds beoogd.  

1.2.5 Conclusie 

Categorisering 

 

 

Ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf 

Een bestendiging van het bedrijf op deze locatie past binnen de visie op het gebied. Gelet op de 
ligging binnen het kerngebied van de agrarische structuur en gelet op de aanwezigheid van 
(agrarische) bebouwing. De ruimtelijke impact van de activiteit is beperkt. De aard van de activiteit is 
inpasbaar in de omliggende agrarische activiteiten. Het bedrijf is gemakkelijk te ontsluiten via de weg 
Sassenhout. Door haar geïsoleerde ligging is geen lawaaihinder ten opzichte van woningen. Dit is 
een groot voordeel van deze locatie. Tegelijkertijd is voldoende ruimte aanwezig voor de inrichting 
van loopweide. De aard van de activiteit en de inrichting van het terrein is inpasbaar in de omgeving. 
De functie biedt de mogelijkheid tot het creëren van een overgang naar het achterliggende 
agrarische gebied door de aanwezigheid van de loopweiden. 

Wel dienen bijkomende maatregelen genomen te worden om de verweefbaarheid van het bedrijf op 
deze locatie te garanderen, ook voor de toekomst. 

Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn geldig voor bedrijvigheid binnen het plangebied: 

Bestendigen van het bedrijf op deze locatie – geen uitbreiding (klasse 2) 
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– Een realistisch aantal parkeerplaatsen voor bezoekers dient te worden voorzien op het eigen 
perceel. 

– Verhardingen binnen het plangebied dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Voor de 
aanwezige verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater ter plaatse voorzien te 
worden.  

– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk ten opzichte van het landbouwlandschap.  Om 
gepast te zijn dient deze buffer gesloten te zijn en ook tijdens de winterperiode voldoende visueel 
scheidend werken. 

– Aanzienlijke en structurele uitbreidingen van het bedrijf kunnen niet worden toegestaan. 
Verbouwingen binnen hetzelfde volume en herbouwen zijn wel toegestaan als ook beperkte 
kleine uitbreidingen in functie van technische noodzakelijkheden gekoppeld aan de 
bedrijfsvoering. Uitbreiding van vergund (geachte) gebouwen is ook toegelaten. Wel dient de 
herbouwde en verbouwde oppervlakte/volume gelijk te blijven aan het bestaande. 

– Er wordt een bundeling van gebouwen en verharding nagestreefd. 

1.3 Doelstelling en visie 

Met als doelstelling ‘het bestendigen en landschappelijk inkleden van de bedrijfsactiviteiten’ 
wordt er gestreefd naar een duidelijke afbakening van de bestaande activiteiten met als doel een 
verbetering van de integratie en verweefbaarheid van deze activiteiten in de omgeving. Inpassing 
binnen het omliggende landbouwlandschap is noodzakelijk. 

De gebouwen dienen aan de straatzijde te worden voorzien en dienen te worden opgericht in een 
landelijke vormgeving. De opvangruimten voor dieren dienen visueel gebufferd en landschappelijk 
ingekleed te worden ten opzichte van de omgeving. 

Het perceel moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor bezoekers. Er mag geen hinder ontstaan op de 
weg Sassenhout. Een groene parking dient te worden voorzien. 

Tegelijkertijd is er, in de inrichting en gebruik van het perceel, ook een overgang naar het 
achterliggende agrarisch gebied zichtbaar. De tweede helft van het perceel heeft een open karakter 
(loopweiden) dat het karakter van het achterliggende openruimtegebied benadert. Om deze reden 
wordt geen buffering naar het achterliggende openruimte gebied opgenomen. 
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Figuur 7: schets ontwikkelingsvisie 

1.4 Ruimtebalans 

Tabel 1: Ruimtebalans  RUP 01 Dierenpension 

Huidige bestemming Opp (m²) 
Categorie  Bestemming  
Landbouw Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

(gewestplan) 
8.856 

Totaal  8.856 
Bestemming RUP  Opp (m²) 

Categorie  Bestemming  
Art 1: Agrarisch gebied met ruimte voor dierenpension 8036 Landbouw  

Art 2: bufferstrook 820 
Totaal  8.856 

Balans  Opp (m²) 
Landbouw   0 

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 
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1.5 Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso 
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de 
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.  

Het RUP bevat geen percelen die aanleiding kunnen geven tot vergoeding of heffing. 

In bijlage is een grafische (indicatieve) weergave opgenomen van dit register 

1.6 Op te heffen voorschriften 

Gewestplan 

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol (KB 28.07.1978). 

Het plangebied van het RUP 01 Berkenhoeve is gelegen in agrarisch gebied. 

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften: 

– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervallen de voorschriften van het 
gewestplan en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften 
van dit RUP van toepassing. 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of 
vernietigd moeten worden. 
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1.7 Plannen 

Plan juridische en bestaande toestand 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

Grafisch plan 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

1.8 Bijlagen 

– Bijlage 1: situering van het bedrijf op GRS, gewestplan, kaart sectoraal juridische context, fysisch 
systeem, landbouwgebruik en vegetatiekaart 

– Bijlage 2: fotoreportage 
– Bijlage 3: grafische weergave van register van percelen waarop een bestemmingswijziging 

gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 
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2 RUP 02 Oirlandse Heyhoeve 

2.1 Inleiding 

Figuur 8: Luchtfoto Oirlandse Heyhoeve 

Figuur 9: Foto 

buitenpiste 

 
stallen 

   cafetaria landbouwbedrijf 

 

1 
2 
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2.1.1 Ligging 

De Oirlandse Heyhoeve is een eenmanszaak geleid door dhr. Koenraad Soetemans.  Deze zaak is 
niet het hoofdberoep van de eigenaar, maar vormt een bijberoep. De uitbater van de manege houdt 
ook paarden. De paardenhouderij (20 paarden) en manege is gelegen in agrarisch gebied. De vader 
van de huidige uitbater had een landbouwbedrijf. Het paardrijden was een hobby van de kinderen. 
Hieruit is de manege ontstaan. Het bedrijf werd overgelaten aan de zonen en werd gesplitst in het 
landbouwbedrijf (broer) en de manege. De manege werd opgericht in 1970. 

De manege wordt uitgebaat door de eigenaar. Het bedrijf is zonevreemd gelegen en wil in regel 
komen zodat de zaak zonder problemen verder gezet kan worden. 

De manege bevindt zich in een bosrijke omgeving, op de grens met Herentals. De ligging van deze 
manege in een bosrijke omgeving, in de nabijheid van het Bloso-sportcentrum en in de buurt van 
fietsroutes is een pluspunt van haar locatie. 

2.1.2 Terrein en afbakening 

De Oirlandse Heyhoeve is gelegen te Heiken 39. De manege is gelegen in een openruimtegebied. 
De manege is gelegen in het zuidoosten van de gemeente Vorselaar en maakt deel uit van het 
openruimtegebied. 

Het terrein is gelegen naast het landbouwbedrijf dat overgenomen werd door de broer van de 
eigenaar. Op het terrein bevinden zich een cafetaria en paardenstallen. Tussen de gebouwen is het 
oefenterrein gelegen. 

De percelen zijn kadastraal gekend als sie G, nummer818 L, 818G en 818H (landbouwbedrijf); 818K 
(cafetaria en stal) en 820D. 

2.2 Beoordelingsfiche 

2.2.1 Stap 1: Omgevingscontext 

Gewenste structuur vanuit het GRS 

De manege Oirlandse Heyhoeve is gelegen in het kerngebied van de agrarische structuur. In de 
gewenste agrarische structuur worden kerngebied van de agrarische structuur als volgt beschreven: 

‘De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de enige 
hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden kerngebieden zich van de verwevingsgebieden landbouw – 
natuur met landbouw en natuur als nevengeschikte functies.  

De kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden door aanduiding van multifunctionele 
landbouwzones, bouwvrije zones, agrarische bedrijvenzones en zones voor dominant grasland. 

Vrijwaren open ruimte 

De open ruimte moet in deze gebieden gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en 
andere openruimtefuncties. 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 landschapsonderhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van 
deze bijkomende functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. 
Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding meer kansen 
geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. 
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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 hoofdfunctie en gebonden aan voorwaarden. 

Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur 
door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. Anderzijds betekenen zij mogelijk een 
zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebieden 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 gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, 
en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet toegelaten. Voor functiewijziging van 
voormalige landbouwbedrijven naar een woonfunctie wordt verwezen naar de vigerende regelgeving 
terzake. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw 
verdienen speciale 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 
verwevingsgebied. 

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 landbouwfunctie 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 (cfr. gewenste toeristisch recreatieve structuur). 
Maar ook dan moet steeds nog een individuele afweging gebeuren via planologische toetsing. 
Hoogdynamische inrichtingen (dancings e.a.) zijn per definitie niet gewenst binnen de gebieden van 
de agrarische 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)’  
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Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden 

In onderstaande tabel zijn juridisch elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen. 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Planologische randvoorwaarden  
Gewestplan Gelegen in agrarisch gebied  
RUP/BPA Niet gelegen in een ander RUP of BPA 
RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 
Landbouw  
Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied 

Ruilverkaveling Nvt 
Landschap  
Beschermd monument Nvt  
Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

Nvt 

Ankerplaats A10047: Kasteel en Kleine Netebeemden van Grobbendonk 
Relictzone R10094: Rug Lichtaart-Kasterlee en bosgebied Hoge – en Lage Rielen 

en Klein Rees 
Inventaris onroerend erfgoed Nvt 
Natuur  
Vogelrichtlijngebied  Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Habitatrichtlijngebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Ramsargebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Gebieden van VEN/IVON Omgeven door VEN (GEN) De vallei van de Kleine Nete 

Benedenstrooms 
Natuurreservaten Bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen 
Fysisch systeem  
Beschermingszone waterwingebied Nvt 
Overstromingsgevoelig gebied Nvt  
Mobiliteit  
Mobiliteitsplan/GRS   Gelegen aan een landelijke lokale verbindingsweg (landbouwweg)  
Andere  
Voorkooprecht Nvt 
 

Een op zichzelf staande manege kan niet beschouwd worden als para-agrarisch bedrijf (cfr. 
Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen dd. 
25/01/2002 en 25/10/2002. 

De uitbaters/eigenaars van de manege houden paarden. De relatie met het aanpalende 
landbouwbedrijf is groot. 
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De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP ingewerkt en kunnen als volgt samengevat 
weergegeven worden: 

Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Bodem en water − De verharding gebeurt enkel in functie van de strikt noodzakelijke verhardingen voor 
de bedrijfsvoering. 

− Er dient voldaan te worden aan de algemeen geldende voorschriften inzake infiltratie 
en afvoer van hemelwater.  

en bijkomende maatregelen:  
− Opleggen van een maximaal percentage aan verharding 

Mobiliteit − Het voorzien van voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein. 
− Cafetaria is beperkt in oppervlakte (Maximaal 100m²) 
− De dynamiek van de manege (aantal klanten) mag niet significant wijzigen 
en bijkomende maatregelen:  
− binnen het RUP voorschriften opnemen waaruit blijkt dat de dynamiek van het 

gebied niet aanzienlijk wijzigt. 
Fauna en flora − Opleggen maximaal bebouwbare oppervlakten, afmetingen en voorwaarden met 

betrekking tot de inplanting van de constructies. 
− Behoud van de kleine landschapselementen 

Mens − Maximale bebouwbare oppervlakte en maximale hoogte  
− Landschappelijke inkleding van het gebouw 
− Het materiaalgebruik dient afgestemd te zijn op het landelijk karakter van de 

omgeving. Landschappelijk integratie van het gebouw in de omgeving. 
− De dynamiek (aantal klanten) van de manege verandert niet significant.  
− Het benodigde aantal parkeerplaatsen dient voorzien te worden binnen het 

plangebied zelf 
− Bestaande kleine landschapselementen (o.a. bomenrijen) dienen behouden te 

blijven. 
Flankerend beleid gemeente: overleg met provincie en buurgemeenten in het kader 
van de realisatie van ruiterpaden 

Erfgoed en landschap − Maximale bebouwbare oppervlakte op en maximale hoogte  
− Landschappelijke inkleding van het gebouw 
− Het materiaalgebruik dient afgestemd te zijn op het landelijk karakter van de 

omgeving. Landschappelijk integratie van het gebouw in de omgeving. 
− De dynamiek (aantal klanten) van de manege verandert niet significant.  
− Het benodigde aantal parkeerplaatsen dient voorzien te worden binnen het 

plangebied zelf 
− Bestaande kleine landschapselementen (o.a. bomenrijen) dienen behouden te 

blijven. 
Conclusie Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking te 

verwachten zijn. 

2.2.2 Stap 2: ruimtelijke analyse  

Ruimtebehoefte van het bedrijf 

Ruimtebehoefte 

Huidig ruimtegebruik 

Oppervlakte Onderverdeeld Oppervlakte (m²) 
Bebouwing Cafetaria en paardenstallen 

Woning 
Landbouwbedrijf 

Oppervlakte bebouwing (incl. 
landbouwbedrijf): +/- 2410 m² 
Oppervlakte woning: +/-205 m² 

Verharding Opslagterrein, parking, oefenterrein +/-2410 m² 
Plangebied  +/-18.300 m² 
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Uiterlijke verschijningsvorm 

Architectuur Gebouw 1, bestaande uit de cafetaria en de paardenstal werd opgericht in 
1970. De paardenstallen ter hoogte van het oefenplein (gebouw 2) dateren van 
1975. 
De gebouwen bestaan uit betonbakstenen en golfplaten. 

Gebruik van de gebouwen Gebouw 1 wordt gebruikt als cafetaria met aansluitend paardenstallen. Gebouw 
2 wordt gebruikt als paardenstal. 

Bijhorende infrastructuur De weiden worden gebruikt voor het plaatsen van de dieren.  
Omgeving en straatbeeld De gebouwen zijn vrij zichtbaar van de straatzijde 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Relevante elementen voor het RUP 
Bodemtype  Het terrein is gelegen op het interfluvium tussen de Aa en Kleine Nete en wordt 

gekenmerkt door een plaggenbodem. Deze bodem bestaat uit droog zand. 
Reliëfkenmerken Op perceelsniveau zijn er geen belangrijke reliëfkenmerken waar te nemen. Het terrein 

maakt wel deel uit van een groter structurerend reliëfelement, met name de heuvelrug dit 
doorloopt vanuit Lichtaart-Kasterlee. 

Waterlooptype Het plangebied wordt niet begrensd door een waterloop. De manege ligt op het 
interfluvium tussen de Aa en de kleine Nete. 

Waterhuishouding  Het gebied is door haar zandbodem infiltratiegevoelig. De manege is gelegen op het 
hoger gelegen gedeelte tussen twee valleien en is bijgevolg niet overstromingsgevoelig. 
Het gebied bevindt zich in het Netebekken – Beneden Aa – Kleine Nete en Aa. 

Zoneringsplan Individueel te optimaliseren buitengebied. Dit is een zone waar het afvalwater individueel 
zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA. 

Natuur en landschap 

Relevante elementen voor het RUP 

Landschapstype Het plangebied is gelegen in een open agrarisch landschap. De 
bebouwing bevindt zich bij de bebouwing van het aanpalende 
landbouwbedrijf. Het plangebied is gelegen in een landbouweiland 
binnen een bebost gebied. 

Natuurlijke kenmerken De manege, het aanpalende landbouwbedrijf en de omliggende 
graslanden zijn gelegen in een natuurconcentratiegebied en worden 
omgeven door een VEN-gebied. De biologische waarderingskaart 
geeft de bosrijke omgeving van het plangebied aan als biologisch 
waardevol. 

Gebruik van de ruimte 

Relevante elementen voor het RUP 
Wonen Het bedrijf wordt gekenmerkt door haar ligging in de directe nabijheid van het landbouwbedrijf. 

In functie van het landbouwbedrijf is een woning aanwezig. De eigenaar van de manege woont 
op wandelafstand van de manege. 

Werken  Het plangebied maakt deel uit van een actieve landbouwomgeving. Deze landbouwomgeving 
wordt gekenmerkt door tijdelijk grasland (landbouwgebruikspercelen, mestbank). Deze 
weilanden worden gebruikt door het landbouwbedrijf , voor het grazen van de paarden en door 
de manege. 

Recreëren  De manege is gelegen in de nabijheid van verschillende fietsroutes (o.a. Watermolenroute). De 
aanwezigheid van een bosrijke omgeving vormt een pluspunt voor de manege. Ook de 
nabijheid van het Bloso-centrum ( een sportcentrum te Herentals). 

Mobiliteit 

Ontsluiting van de ruimte  

Relevante elementen voor het RUP 
Ontsluitingspunten Het plangebied wordt ontsloten langs de weg Heiken. 
Wegtype  Landelijke lokale verbindingsweg (landbouwweg) tussen Vorselaar 

en Herentals 
Wegprofiel De weg bestaat uit een baan met aan weerszijden een open gracht 
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Relevante elementen voor het RUP 
en groenbermen.  

Aantal klanten op 
piekmomenten 

Volgens de enquête worden er op piekmomenten ongeveer 30 
klanten per dag ontvangen. Deze piekmomenten concentreren zich 
in de weekends 

Leveranciers/personeel Het bedrijf heeft gemiddeld 80 leveranciers (bv. drank cafetaria) per 
jaar. Deze leveranciers komen uit Vorselaar (40%) of een 
buurgemeente (60%). 

Parking Er zijn 25 parkeerplaatsen voorzien voor personenwagens en 4 grotere 
parkeerplaatsen. 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Toetsing elementen in functie van watertoets: 

– gezien de gebouwen en verhardingen niet gelegen zijn binnen een risicozone (NOG, ROG, 
risicozone op overstromingen of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen 
overstromingen gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het 
hemelwater wordt afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig 
herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien de gebouwen als 
verhardingen gelegen zijn op een bodem die infiltratiegevoelig is, dienen de verhardingen zoveel 
mogelijk worden beperkt of te worden voorzien met een waterdoorlatend karakter. 

Natuur en landschap  

De ligging van het bedrijf in een open (en actief) agrarisch gebied, zorgt voor enkele 
randvoorwaarden. Het agrarisch gebied vormt een eiland binnen een bosrijke omgeving. Het 
landbouweiland is omgeven door natuurgebied en het VEN (GEN) ‘De vallei van de Kleine Nete 
Benedenstrooms’.  

– Behoud kleine landschapselementen 
– Behoud van de landelijke bouwstijl en vormgeving 

Gebruik van de ruimte 

De achterliggende graslanden worden gebruikt als weiland voor de paarden. Deze weilanden worden 
gebruikt samen met het aanpalende landbouwbedrijf. 

Impact op de mobiliteit 

De klanten van deze zaak komen met de auto en met de fiets (ongeveer 50%). 

Door het gebrek aan parkeerplaatsen voor klanten ontstaan er vaak conflicten bij het parkeren van 
de voertuigen langs de weg. 

De piekmomenten komen voor tijdens het weekend. Het aantal bezoekers kan dan oplopen tot 30 
per dag. 

2.2.3 Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak 

Conclusie en aandachtspunten stap 1 

De manege is ontstaan uit het aanpalende landbouwbedrijf. Dit landbouwbedrijf wordt vandaag 
uitgebaat door de broer van de eigenaar. Gezien haar ligging in een gebied met hoofdfunctie 
landbouw, dient te worden onderzocht of deze functie de landbouw in de omgeving niet schaadt. Ook 
de ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag niet overschreden worden. 

Door haar ligging sluit de manege aan bij bestaande recreatieve structuren. De manege ligt in de 
nabijheid van verschillende fietsroutes en op korte afstand van recreatieve en sportieve 
voorzieningen (Bloso-centrum). 

Uit het juridisch kader en de planologische randvoorwaarden, zijn voor Oirlandse Heyhoeve 
volgende zaken in het bijzonder belangrijk: 



50 IOK plangroep Vorselaar – RUP ZV infrastructuur – toelichtingsnota  

– De oprichting van de cafetaria en de paardenstallen dateert van 1970 en 1975. De gebouwen 
werden bijgevolg opgericht voor de goedkeuring van het gewestplan. 

– De landbouwzone en bijgevolg ook de paardenhouderij/manege is omgeven door een VEN-
gebied. 

– De paardenhouderij/manege is gelegen binnen een ankerplaats en relictzone  
– De landbouwzone en paardenhouderij/manege vormen een eiland binnen een beboste 

heuvelrug. 

Conclusie en aandachtspunten stap 2 

De eigenaar heeft de bedoeling om de manege in de toekomst uit te breiden. Een uitbreiding van de 
paardenstallen en de opslagplaats is noodzakelijk. Op lange termijn is de realisatie van een 
overdekte rijpiste met kantine wenselijk. De integratie van een woning in deze overdekte rijpiste is 
aangewezen voor een optimalisatie van de bedrijfsvoering. 

Conclusie en aandachtspunten stap 3 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare 
openruimtegebieden 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

herlokaliseren 

minder kwetsbare 
openruimtegebieden 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 

ruim uitbreiden beperkt uitbreiden bevriezen 

Hoofddorp, nederzettingen 
en kleinhandelslinten 

ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

Het plangebied is gelegen in agrarisch gebied. Dit agrarisch gebied vormt een eiland in het VEN-
gebied ‘De vallei van de Kleine Nete Benedenstrooms’. Het plangebied is gelegen in de ankerplaats 
‘Kasteel en Kleine Netebeemden van Grobbendonk’.  

De Oirlandse Heyhoeve is gelegen tussen de kern van Vorselaar en de kern van Herentals, maar 
sluit niet aan op deze kernen. Gelet op de verwevenheid met het aanpalende landbouwbedrijf 
(paardenfokkerij) en de aanwezigheid van 20 paarden is de dynamiek van de manege beperkt. 

Een uitbreiding van de manege is niet toelaatbaar. Het bestendigen van de huidige activiteit op deze 
plaats kan verantwoord worden door de nauwe relatie met het aanpalende landbouwbedrijf. De 
manege is gelegen op een beboste heuvelrug (duin).. Bij de bestendiging van de 
manege/paardenhouderij is het noodzakelijk, in kader van goede ruimtelijke ordening en 
landschapsintegratie, dat enkele randvoorwaarden en aandachtspunten in acht worden genomen: 

– Streven naar een landelijke architecturale vormgeving 
– Bundeling verharding en infrastructuur 
– Landschappelijke integratie door behoud kleine landschapselementen (bomenrijen,…) 
– Verhardingen worden tot een minimum beperkt 
– Aanleg voldoende grote, groene parking met aandacht voor waterinfiltratie 
–  Dynamiek van de manege neemt niet significant toe: aantal klant stijgt niet  

2.2.4 Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

Historiek 

De manege werd opgericht in 1970 als manege bij het landbouwbedrijf. Na het pensioen van de 
oorspronkelijke eigenaar werden de bezittingen verdeeld onder de twee zonen. De ene zoon nam 
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het landbouwbedrijf over, de andere de manege. De kinderen van de huidige eigenaar zijn nog heel 
jong. Het is bijgevolg nog onduidelijk of de opvolging van het bedrijf verzekerd is voor de toekomst. 

Ruimtelijk-juridische aspecten 

Relevante elementen 
Graad van zonevreemdheid Ligging in agrarisch gebied (cfr. gewestplan) 

Constructies (cafetaria en stallen) ifv manege werden opgericht tussen 
1970 en 1975. 

Milieuvergunning Einddatum: 2011 
De milieuvergunning staat op naam van de gebroeders Soetemans en 
heeft betrekking op het houden van melkkoeien, runderen, varkens en 
paarden. 

Stedenbouwkundige vergunning Er werd geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. 
Functie vergund Er werden geen vergunningen afgeleverd. De cafetaria en de stallen zijn in 

gebruik sinds 1970 en 1975. De functie is vergund geacht. 
Bouwmisdrijven en PV’s BM 1991.5: (TU.66.33.100.006/91) optrekken van een stenen constructie. 

Herstel tot oorspronkelijke staat door de gemachtigd ambtenaar van 
Stedenbouw dd. 14/06/1993. Vonnis van de Correctionele rechtbank dd; 
22 april 1994: bevel tot herstel in de oorspronkelijke staat door het slopen 
van de constructie. Vergelijk inzake regularisatie van een melkveestal. 
BM 1997.3: Afbraak oude hoeve en oprichten van 2 volwaardige 
eengezinswoningen. Staking der werken, bekrachtigd op 25/11/1997. 
Vordering van de gemachtigd ambtenaar tot herstel van de overtreding dd. 
27/02/1998. Vergelijk dd. 12/03/1998. 

Omgevings- als regiogebondenheid 

De uitbater van de zaak woont op wandelafstand van de manege. De broer van de zaakvoerder is 
eigenaar van het aanpalende landbouwbedrijf. De aanwezige weiden binnen dit landbouweiland 
worden gebruikt door het landbouwbedrijf en door de manege. De uitbater van de manege houdt ook 
20 paarden. De graasweiden zijn niet enkel gelegen binnen dit landbouweiland, maar in de ruimere 
omgeving. De verweving met het landbouwbedrijf is groot. Er is een continue wisselwerking met het 
landbouwbedrijf, ook in functie van de graasweiden.  

De manege wordt uitgebaat door de eigenaar en zijn echtgenote. 

De manege situeert zich nog juist op het grondgebied van de gemeente Vorselaar.  

Gedane investeringen en toekomstperspectieven 

Het dak van de stallen werd vervangen in 2006. De kostprijs hiervan bedraagt 1.300€. 

Problemen bij eventuele herlokalisatie 

Een herlokalisatie is niet mogelijk door de verwevenheid met het bestaande landbouwbedrijf. De 
uitbaters zijn van mening dat een herlokalisatie niet haalbaar is.  

Conclusie en aandachtspunten stap 4 

De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven geen aanleiding tot wijzigen van de conclusie uit stap 3 
omdat stap 3 de bestendiging (met beperking van uitbreiding) reeds beoogd. De paardenhouderij 
met manege is historisch gegroeid op deze locatie. De verwevenheid met het aanpalende 
landbouwbedrijf is zeer groot. De manege creëert slechts een beperkte dynamiek aangezien gebruik 
wordt gemaakt van de paarden van de paardenhouderij. Het aantal trailers blijft zeer beperkt. Enkel 
in functie van een jaarlijks evenement wordt een grotere dynamiek verwacht. 

2.2.5 Conclusie 

Categorisering 

 
Bestendiging  
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Ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf 

Door de aard van de activiteit (manege) en de aanwezigheid van het aanpalende landbouwbedrijf is 
een bestendiging van de activiteit als manege mogelijk binnen deze omgeving. De ruimtelijke impact 
van het bedrijf is beperkt. De activiteit vormt geen hinder voor de omgevende landbouwfunctie en is 
gelegen in de directe nabijheid van een recreatief netwerk (Bloso, fietsroutes,…). De dynamiek van 
het bedrijf zal niet toenemen. Uitbreiding van de manege is niet toegelaten waardoor met zekerheid 
gesteld kan worden dat de dynamiek van de manege niet wijzigt.  

Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn belangrijk binnen het plangebied: 

– Verhardingen binnen het plangebied dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Voor de 
aanwezige verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater ter plaatse voorzien te 
worden.  

– Behoud van de aanwezige kleine landschapselementen.  
– Uitbreiding van het bedrijf zonder significante toename van de dynamiek. Hierbij dient het 

landelijk karakter van de omgeving gerespecteerd te worden, ook bij de vormgeving van de 
gebouwen. 

2.3 Doelstelling en visie 

‘Het bestendigen en landschappelijk inkleden van de activiteiten’ is de doelstelling die wordt 
nagestreefd binnen het plangebied. De aanwezigheid van het aanpalende landbouwbedrijf en het feit 
dat de eigenaars van de manege ook 20 paarden houden is belangrijk om de huidige activiteiten op 
deze plaats te kunnen verantwoorden. Bij de opmaak van het RUP werd uitgegaan van de 
omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen en meerbepaald de para-agrarische activiteiten in het agrarisch gebied. De manege 
is toelaatbaar in functie van de paardenhouderij. De grootte en dynamiek van de manege blijft 
beperkt tot de huidige toestand. 

Er wordt een duidelijke afbakening van de bestaande activiteiten nagestreefd ter verbetering van de 
integratie en verweefbaarheid van de manege in de omgeving. Inpassing binnen het 
landbouwlandschap is een vereiste.  

Figuur 10: schets ontwikkelingsvisie 
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2.4 Ruimtebalans 

Tabel 2: Ruimtebalans RUP 02 Oirlandse Heyhoeve 

Huidige bestemming Opp (m²) 
Categorie  Bestemming  

Agrarisch gebied (gewestplan)  Landbouw 
 

18.684 

Totaal  18.864 
Bestemming RUP  Opp (m²) 

Categorie  Bestemming  
Art 1: Agrarisch gebied met ruimte voor 

paardenhouderij/manege 
8.474 Landbouw 

Art 2: Agrarisch gebied 10.390 
Totaal  18.864 

Balans  Opp (m²) 
Landbouw   0 

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 

2.5 Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso 
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de 
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.  

Het RUP voert geen bestemmingswijziging uit. Er zijn bijgevolg geen percelen die aanleiding geven 
tot vergoeding of heffing. 

2.6 Op te heffen voorschriften 

Gewestplan 

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol (KB 28.07.1978). 

Het plangebied van het RUP 02 Oirlandse Heyhoeve is gelegen in agrarisch gebied. 

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften: 

– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 



54 IOK plangroep Vorselaar – RUP ZV infrastructuur – toelichtingsnota  

karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervallen de voorschriften van het 
gewestplan en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften 
van dit RUP van toepassing. 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of 
vernietigd moeten worden. 

2.7 Plannen 

Plan juridische en bestaande toestand 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

Grafisch plan 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

2.8 Bijlagen 

– Bijlage 1: situering van het bedrijf op GRS, gewestplan, kaart sectoraal juridische context, fysisch 
systeem, landbouwgebruik en vegetatiekaart 

– Bijlage 2: fotoreportage 
– Bijlage 3: grafische weergave van register van percelen waarop een bestemmingswijziging 

gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 
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3 RUP 03 Klockaerts & zonen 

3.1 Inleiding 

Figuur 11: Luchtfoto van bvba Klockaerts & zonen 

Gelet op de specifieke bedrijfsactiviteit (steenkapperij) wenst de gemeente een oplossing ter plaatse 
te bieden. Het gemeentebestuur van Vorselaar voert een actief beleid samen met de milieupolitie. 
Het bedrijf heeft reeds heel wat stappen ondernomen om de opslag op het terrein te beperken tot 
opslag in functie van de bedrijfsactiviteit steenkapperij. Op de bovenstaande luchtfoto is nog opslag 
zichtbaar achter het huidige plangebied. Dit werd volledig opgeruimd. 

Een RUP biedt de gemeente mogelijkheden om de aard en type bedrijvigheid op het terrein te 
beperken en bijkomende voorwaarden op te leggen welke de integratie in de omgeving ten goede 
komt. 
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Figuur 12: Foto bvba Klockaerts & zonen 

3.1.1 Ligging 

Bvba Klockaerts & zonen houdt zich bezig met het zagen en bewerken van natuursteen. Het bedrijf 
is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf werd opgericht in 1957 te 
Herentals en bevindt zich sinds 1 april 1978 op deze locatie. Het bedrijf is gevestigd op de vroegere 
locatie van een landbouwbedrijf en heeft de bestaande infrastructuur in gebruik genomen. 
Oorspronkelijk was het plangebied ook nog in gebruik in functie van landbouw (ouders eigenaar 
steenkapperij). Het plangebied kende gedurende een bepaalde periode dus een dubbel gebruik: 
enerzijds het landbouwbedrijf van de ouders van de uitbater en anderzijds de steenkapperij.  

Het bedrijf stelt 3 arbeidskrachten te werk. Het bedrijf is zonevreemd gelegen en wil in regel komen 
om zijn zaak zonder problemen verder te zetten. 

3.1.2 Terrein en afbakening 

Bvba Klockaerts en zonen is gelegen te Sassenhout 65. Het bedrijf bevindt zich in het 
openruimtegebied, ten oosten van de Poederleeseweg. 

Op het terrein vinden we de woning van de bedrijfsleider met kantoor terug. De vroegere stallen 
werden ingericht als opslagruimte/stapelplaats. Centraal in het gebied bevindt zich de steenkapperij. 
Op het terrein bevindt zich een tweede woning. Deze is in gebruik door de ouders van de uitbater. 

De woning is gelegen aan Sassenhout. De andere gebouwen bevinden zich verspreid over het hele 
terrein. 

Het perceel  in eigendom van het bedrijf is gekend als: 13044 sie F perceelnr. 160H. 

3.2 Beoordelingsfiche 

3.2.1 Stap 1: Omgevingscontext 

Gewenste structuur vanuit het GRS 

Het bedrijf Klockaerts en zonen is gelegen in het kerngebied van de agrarische structuur. In de 
gewenste agrarische structuur worden kerngebied van de agrarische structuur als volgt beschreven: 

‘De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de enige 
hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden kerngebieden zich van de verwevingsgebieden landbouw – 
natuur met landbouw en natuur als nevengeschikte functies.  
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De kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden door aanduiding van multifunctionele 
landbouwzones, bouwvrije zones, agrarische bedrijvenzones en zones voor dominant grasland. 

Vrijwaren open ruimte 

De open ruimte moet in deze gebieden gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en 
andere openruimtefuncties. 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 landschapsonderhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van 
deze bijkomende functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. 
Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding meer kansen 
geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. 

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 hoofdfunctie en gebonden aan voorwaarden. 

Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur 
door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. Anderzijds betekenen zij mogelijk een 
zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebieden 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 gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, 
en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet toegelaten. Voor functiewijziging van 
voormalige landbouwbedrijven naar een woonfunctie wordt verwezen naar de vigerende regelgeving 
terzake. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw 
verdienen speciale 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’ 
Bvba Klockaerts en zonen  maakt deel uit van een nieuw landschap. 

‘De recente ontginningen en ruilverkavelingslandschappen oude stijl zijn nieuwe 
landbouwlandschappen die het uiterst oostelijk deel van het landbouwlandschap in Vorselaar 
bepalen. De ruilverkaveling van Poederlee (klein stukje op grondgebied Vorselaar, in het oostelijk 
deel van de Aavallei) is hiervan een voorbeeld. De oorspronkelijke vallei van de Aa bestond uit kleine 
beemden, op sommige plaatsen afgezoomd door houtkanten. Door de ruilverkaveling zijn grote, 
regelmatige percelen ontstaan. Het vroegere, meer kleinschalige landbouwgebied is hierdoor 
omgevormd naar een open landbouwgebied met grote percelen.’ 

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de herkenbaarheid 
ervan verdwenen of vervaagd is. Het bedrijf is gelegen in het nieuw landbouwlandschap Vallei van 
de Aa-oost aangeduid worden: 

– Behoud en eventuele versterking van resterende elementen en componenten van de 
oorspronkelijke structuren staan voorop. Concreet betekent dit het behoud of herstel van 
resterende bossen, kleine landschapselementen, vooral waar ze de structuren accentueren.’ 

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden 

In onderstaande tabel zijn juridisch elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen. 
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Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Planologische randvoorwaarden  
Gewestplan Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied  
RUP/BPA Niet gelegen in een ander RUP of BPA 
RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 
Landbouw  
Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het bedrijf is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De 
percelen rondom het bedrijf zijn wel in agrarisch gebruik. 

Ruilverkaveling Het bedrijf is in de ruilverkaveling van Poederlee gelegen 
Landschap  
Beschermd monument Nvt  
Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

Nvt 

Ankerplaats Nvt 
Relictzone Nvt 
Inventaris onroerend erfgoed Nvt 
Natuur  
Vogelrichtlijngebied  Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Habitatrichtlijngebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Ramsargebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Gebieden van VEN/IVON Bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen 
Natuurreservaten Bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen 
Fysisch systeem  
Beschermingszone waterwingebied Nvt 
Overstromingsgevoelig gebied Nvt  
Mobiliteit  
Mobiliteitsplan/GRS   Landelijke lokale verbindingsweg (landbouwweg) 
Andere  
Voorkooprecht Nvt 
 

De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP ingewerkt en kunnen als volgt samengevat 
weergegeven worden: 

Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Bodem en water − Beperken bezettingsgraad en mate van verharding (bebouwingsgraad bedraagt 
max.20%) 

− Gebruik van waterdoorlatende materialen – algemeen geldende voorschriften 
inzak de afwatering van hemel- en afvalwater.  

− De infiltratie en/of buffering van hemelwater deint binnen de zone te gebeuren 
en niet in de bufferstrook. 

Fauna en flora − aanleg van een buffer met streekeigen vegetatie 
− Max.20% van het terrein mag bebouwd worden 

Mobiliteit − Het voorzien van parkeerplaatsen binnen het plangebied 
− Beperking van het aantal in-/uitritten 

Mens − Een realistisch aantal parkeerplaatsen op het eigen perceel. 
− Verhardingen binnen het plangebied wordt beperkt. Voor de aanwezige 

verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater ter plaatse voorzien 
te worden.  

− De opslag in openlucht wordt beperkt. Beperkingen in hoogte en zichtbaarheid 
vanop de openbare weg worden opgelegd. 

− Aanleg buffering (visueel). Ook tijdens de winterperiode dient deze in te staan 
voor een voldoende visuele buffer. 

− Aanzienlijke en structurele uitbreidingen van het bedrijf kunnen niet worden 
toegestaan  Verbouwingen en herbouw is toegestaan mits het bouwvolume niet  
vergroot wordt. 

− Er wordt een bundeling van gebouwen en verharding nagestreefd. 
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Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Erfgoed en landschap − Maximale hoogte 7.5m 
− Aanleg buffer 
− Behoud landelijk uitzicht en gebruik materialen die in overeenstemming zijn 

met het historisch, landschappelijk en natuurlijk karakter van de omgeving. 
− Streven naar een ruimtelijk geheel, bundeling van de gebouwen aan straatzijde 

Conclusie Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn. 

3.2.2 Stap 2: ruimtelijke analyse  

3.2.2.1 Ruimtebehoefte van het bedrijf 

Ruimtebehoefte 

Huidig ruimtegebruik 

Oppervlakte Onderverdeeld Oppervlakte (m²) (enquête) 
Bebouwing 2 woningen 

Steenkapperij 
Opslagruimten (vroegere stallen) 
Gebouw 2 (opslagloods) 

Oppervlakte wonen: +/-592m² 
Oppervlakte bebouwing: +/-2.490 m² 

Verharding Opslagterrein 
Toegang 

Oppervlakte verharding: +/-2.980 m 

Plangebied  +/- 18.616m² 

Uiterlijke verschijningsvorm 

Architectuur De woning en het bijgebouw aan de straatzijde zijn opgetrokken in traditionele 
baksteen. 
De andere constructies zijn vroegere stallen van een landbouwbedrijf. 

Gebruik van de gebouwen De woning met bureau wordt gebruikt als woonst voor de eigenaars.  Het 
centrale gebouw wordt gebruikt als steenkapperij, de vroegere stallen als 
opslagplaats. 

Bijhorende infrastructuur Openlucht stapelplaatsen verspreid over het hele terrein 
Omgeving en straatbeeld De woning is gelegen aan de straatzijde. De andere gebouwen zijn verspreid 

over het hele terrein. 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Relevante elementen voor het RUP 
Bodemtype  Bestaat uit een plaggenbodem gelegen ten noorden van de vallei van de Aa, 

gekenmerkt door een matig natte lemige zandbodem 
Reliëfkenmerken Het terrein bevat geen uitgesproken reliëf. 
Waterlooptype Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de vallei van de Aa, een waterloop van 

eerste categorie. 
Waterhuishouding  Het bedrijf situeert zich net buiten de vallei van de Aa. Door de aanwezigheid van een 

zandbodem is het gebied infiltratiegevoelig. Het bedrijf is niet gelegen in 
overstromingsgevoelig gebied. Het gebied bevindt zich in het Netebekken – Beneden 
Aa – Kleine Nete en Aa. 

Zoneringsplan Collectief te optimaliseren buitengebied. Dit betekent dat op termijn riolering zal 
worden aangelegd in de straat. In afwachting van deze collectieve afvalwaterzuivering 
moet het afvalwater gezuiverd worden in een septische put. 
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Natuur en landschap 

Relevante elementen voor het RUP 
Landschapstype Het plangebied is gelegen in een open agrarisch landschap. De bebouwing maakt in 

dit geval deel uit van een bebouwingscluster (woningen en landbouwzetels) in de 
open ruimte en concentreert zich langs de weg Sassenhout.  
Structurerende element in dit open landschap (vroeger ruilverkaveling) is de 
aanwezigheid van de Aa 

Natuurlijke kenmerken Binnen het plangebied zijn zelf geen biologische waardevolle elementen aanwezig. 
In het open agrarisch gebied zijn de meeste bomenrijen, als opgaande kleine 
landschapselementen, biologisch waardevol 

Gebruik van de ruimte 

Relevante elementen voor het RUP 
Wonen Het bedrijf situeert zich binnen een cluster van bebouwing langsheen het oostelijk 

gedeelte (ten oosten van Poederleeseweg) van Sassenhout. In de directe omgeving 
van dit bedrijf komen woningen en landbouwbedrijfszetels voor. 

Werken  Het plangebied maakt deel uit van een actieve landbouwomgeving waarin een aantal 
landbouwbedrijven zijn gelegen. 

Recreëren  In de directe nabijheid van het bedrijf bevinden zich fietsroutes. 

Mobiliteit 

Ontsluiting van de ruimte  

Relevante elementen voor het RUP 

Ontsluitingspunten Het plangebied wordt via één toegang ontsloten op het wegennet. Het 
plan bestaande toestand geeft een tweede toegang weer in het oosten 
van het plangebied. Deze is momenteel niet in gebruik. Een derde 
toegang is in het westen van het perceel voorzien. Deze is afgezet en 
wordt nu ook niet gebruikt. De toegang naar achter werd afgesloten. Het 
achterliggende gebied is niet meer in gebruik door het bedrijf en werd ook 
opgeruimd. 

Wegtype  Landelijke lokale verbindingsweg (lokale weg type II) ten oosten van 
Vorselaar. 

Wegprofiel De weg bestaat uit een baan met aan weerszijden een open gracht en 
groenbermen.  

Aantal klanten op piekmomenten Volgens de enquête worden er gemiddeld 20 klanten per week 
ontvangen.  

Leveranciers/personeel De eigenaar woont en werkt ter plaatse. De arbeiders komen uit de 
buurgemeente (1) of van verder weg (1). 

Parking Er is geen parking voor klanten voorzien, vandaag wordt op de oprit of 
langs de weg geparkeerd. 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Toetsing elementen in functie van watertoets: 

– gezien de gebouwen en verhardingen niet gelegen zijn binnen een risicozone (NOG, ROG, 
risicozone op overstromingen of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen 
overstromingen gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het 
hemelwater wordt afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig 
herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien de gebouwen als 
verhardingen gelegen zijn op een bodem die infiltratiegevoelig is, dienen de verhardingen zoveel 
mogelijk worden beperkt of te worden voorzien met een waterdoorlatend karakter. 

– Het afvalwater van de bedrijfsactiviteit maakt deel uit van een gesloten circuit. 

Natuur en landschap  

De ligging van het bedrijf in een open (en actief) agrarisch gebied, zorgt voor enkele 
randvoorwaarden. Het plangebied moet landschappelijk geïntegreerd worden in het open agrarisch 
landschap wat impliceert dat: 
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– Het terrein omzoomd wordt met een omgevingseigen haag- en/of boomstructuur. 
– De landelijke bouwstijl en vormgeving behouden wordt 
– Enkel strikt noodzakelijke buitenopslag plaatsvindt, afgeschermd van de straat 

Gebruik van de ruimte 

Het bedrijf is gelegen binnen een cluster van bebouwing in een open agrarisch landschap. De 
omringende bebouwing bestaat uit landbouwbedrijven en enkele woningen. 

Het gebruik van een deel van het terrein in functie van opslag legt randvoorwaarden op naar de 
omgeving. Geluidsproducerende activiteiten gaan door in het gebouw. Door het zagen met water 
ontstaat er weinig of geen geluidshinder. 

Impact op de mobiliteit 

De klanten van deze zaak komen per auto, vaak met aanhangwagen. 

Gemiddeld komen er 20 klanten per week. 

Er zijn geen parkeerplaatsen voorzien op het terrein. Er is echter voldoende ruimte op het terrein. De 
omgeving ondervindt geen hinder. De auto’s kunnen op het eigen terrein geparkeerd worden. 

3.2.3 Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak 

3.2.3.1 Conclusie en aandachtspunten stap 1 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden. De steenzagerij is gelegen in een agrarisch omgeving en wordt omringd door 
landbouwbedrijven en enkele woningen. Daar de hoofdfunctie van het gebied landbouw is, dient te 
worden onderzocht of de aanwezigheid van het bedrijf de landbouw in de omgeving niet schaad. 

Uit het juridisch kader en de planologische randvoorwaarden, is het volgende van belang: 

– Ligging van het bedrijf in ruilverkavelingsgebied van Poederlee en gebied dat herbevestigd is als 
agrarisch gebied. 

3.2.3.2 Conclusie en aandachtspunten stap 2 

Door de onzekerheid over het uitoefenen van de bestaande activiteiten (moeilijkheden verkrijgen 
stedenbouwkundige vergunning / milieuvergunning blijven de investeringen beperkt tot de 
noodzakelijke werkingskosten. Eventuele plannen voor uitbreiding van de activiteiten worden niet 
gemaakt. 

De specifieke activiteit vraagt heel wat opslagruimte. Omwille van de visuele impact op de omgeving 
dienen hier enkele randvoorwaarden opgelegd te worden. 
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3.2.3.3 Conclusie en aandachtspunten stap 3 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare 
openruimtegebieden 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

herlokaliseren 

minder kwetsbare 
openruimtegebieden 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 

ruim uitbreiden beperkt uitbreiden bevriezen 

Hoofddorp, nederzettingen 
en kleinhandelslinten 

ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

 

Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf situeert zich langs 
de weg Sassenhout, buiten de kern van Vorselaar. De dynamiek van het bedrijf is beperkt. Het 
aantal klanten blijft beperkt tot gemiddeld 20 per week. 

Het bestendigen van de huidige activiteit op deze plaats kan verantwoord worden mits het opleggen 
van enkele randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden hebben hoofdzakelijk de bedoeling om de 
inpasbaarheid van het bedrijf in de omgeving te vergroten. Bij de bestendiging is het noodzakelijk, in 
kader van goede ruimtelijke ordening en landschapsintegratie, dat enkele randvoorwaarden en 
aandachtspunten in acht worden genomen: 

– Behoud van de landelijke architecturale vormgeving 
– Geen uitbreiding van het zuivere bouwvolume 
– Beperking opslag in openlucht 
– Strikt noodzakelijke opslag dient ordelijk te gebeuren en onttrokken te worden van het zicht van 

voorbijgangers 
– Landschappelijke integratie door omgevingseigen haagstructuren en lineaire bomenrijen 
– Verhardingen worden tot een minimum beperkt 
– Aanleg voldoende grote groene parking met aandacht voor waterinfiltratie 

3.2.4 Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

3.2.4.1 Historiek 

Het bedrijf is opgericht in 1957 en bevindt zich sinds sinds 1 april 1978 op deze locatie. Voor de 
komst van de huidige activiteiten bevond zich op deze locatie een landbouwbedrijf. Opvolging is 
verzekerd daar de bedrijfsleider twee kinderen heeft. 
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3.2.4.2 Ruimtelijk-juridische aspecten 

Relevante elementen 
Graad van zonevreemdheid Volledig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen (cf. 

gewestplan) 
Milieuvergunning Klasse 2: voorlopig nog geen milieuvergunning 
Stedenbouwkundige vergunning Volgende stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd op het 

terrein: 
− 1966.33: vergund dd. 29/01/1966 
− 1987.42: het bouwen van een koeienstal bij het landbouwbedrijf; 

vergund dd. 12/08/1987 
− 1992.53, het dicht metselen en heropenen van raam- en 

deuropeningen en wijziging van binnenmuren dd. 25/05/1992. 
− 1994.48, het verbouwen van een loods (dakconstructie), dd. 

19/09/1994. 
− 1998.58, het aanbouwen van een bureel aan de bestaande woning 

en aanleggen van een oprit. 
Functie vergund De bedrijfsleider heeft aangetoond (inschrijving onderneming op de 

deze locatie – facturen) dat het bedrijf op de huidige locatie actief is 
sinds 1 april 1978.  Aangezien het besluit op functiewijzigingen 
goedgekeurd werd in juli 1984, kan er van uitgegaan worden dat de 
bestemmingswijziging vergund geacht is. 

Bouwmisdrijven en PV’s BM 1989.6: 
1. Het verbouwen van een stal tot tweede woonhuis 

2. Het bouwen van een stal/loods 

3. Het aanbouwen van een loods 

4. Het aanleggen van een opslagplaats voor recuperatiematerialen 

Uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Turnhout dd. 11 april 
1994 blijkt dat het herstel van de eerste 3 puntjes niet meer bevolen 
dient te worden gelet op de gebeurde regularisatie en de gerealiseerde 
afbraak. Voor de vierde inbreuk wordt de beklaagde vrijgesproken. 

Omgevings- als regiogebondenheid 

De omgevings- en regiogebondenheid is verwaarloosbaar. Het bedrijf geeft aan hier gevestigd te zijn 
omwille van de goede bereikbaarheid en de veiligheid. 

Het bedrijf heeft slechts een beperkt aantal leveranciers. Het bedrijf geeft aan slechts 2 leveranciers 
per jaar te hebben. Deze leveranciers komen niet uit de buurt. 

Gedane investeringen en toekomstperspectieven 

Recent gebeurden geen grote investeringen. De gedane investeringen blijven beperkt tot de 
noodzakelijke werkingskosten. Het bedrijf plan geen verdere investering zolang er onzekerheid is  
over het al dan niet verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. 

Problemen bij eventuele herlokalisatie 

Het bedrijf geeft aan de goede bereikbaarheid een pluspunt is van de huidige locatie. Andere 
aspecten die een rol spelen voor de vestiging van het bedrijf op deze locatie zijn:  

– De gebondenheid aan uitbating van het bedrijf 
– Het pand is in eigendom van het bedrijf 
– De representativiteit in de omgeving 

Conclusie en aandachtspunten stap 4 

De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven geen aanleiding tot wijzigen van de conclusie uit stap 3 
omdat stap 3 de bestendiging reeds beoogd.  
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3.2.5 Conclusie 

Categorisering 

 

 

Ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf 

Het bedrijf is gelegen binnen het kerngebied van de agrarische structuur. Gelet op de aanwezigheid 
van (agrarische) bebouwing past een bestendiging van het bedrijf op deze locatie. Door de nabijheid 
van de andere bebouwing is de ruimtelijke impact van de activiteit beperkt. 

Het bedrijf Klockaerts situeert zich op korte afstand van het kruispunt van de weg Sassenhout met de 
Poederleeseweg. Een directe ontsluiting is gegarandeerd. Ter hoogte van dit kruispunt, vlakbij het 
bedrijf Klockaerts, bevindt zich een tweede bedrijf met name Willems. De onmiddellijke nabijheid van 
bedrijvigheid, de aanwezigheid van bebouwing langs de weg Sassenhout en de goede ontsluiting 
van het bedrijfsterrein vormen een pluspunt voor het behoud van de kernactiviteiten op deze locatie. 
Het RUP biedt de gemeente de mogelijkheid om randvoorwaarden (buffering, beperken opslag, 
bebouwing, …) op te leggen naar de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. De historisch 
gegroeide situatie kan bestendigd worden. Bijkomend dient rekening gehouden te worden met het 
feit dat de aard van de activiteit bijzondere eisen stelt in functie van een herlokalisatie. De vestiging 
van een kleinschalige steenkapperij op een lokaal bedrijventerrein is immers geen evidentie.  

De aard van de activiteit is inpasbaar in de omliggende agrarische activiteiten mits voldaan wordt 
aan een aantal randvoorwaarden. De ontsluiting van het bedrijf is verzekerd via de weg Sassenhout. 

Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn geldig voor bedrijvigheid binnen het plangebied: 

– Een realistisch aantal parkeerplaatsen voor bezoekers dient te worden voorzien op het eigen 
perceel. 

– Verhardingen binnen het plangebied dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Voor de 
aanwezige verharding dienen infiltratiemogelijkheden voor regenwater ter plaatse voorzien te 
worden.  

– De opslag in openlucht wordt beperkt. Eventuele openlucht opslagplaatsen dienen op een 
ordelijke wijze ingericht te worden en onttrokken te worden aan het zich van voorbijgangers en 
omliggende functies. 

– Een gepaste buffering (visueel) is noodzakelijk ten opzichte van het landbouwlandschap. Om 
gepast te zijn dient deze buffer gesloten te zijn en ook tijdens de winterperiode voldoende visueel 
scheidend werken. 

– Aanzienlijke en structurele uitbreidingen van het bedrijf kunnen niet worden toegestaan  
Verbouwingen en herbouw is toegestaan mits het bouwvolume niet vergroot wordt en indien 
rekening gehouden wordt met de nabestemming. De inplanting van de gebouwen mag de 
nabestemming niet hypothekeren. Ook het materiaalgebruik en de vormgeving dienen aangepast 
te zijn aan de nabestemming. 

– Er wordt een bundeling van gebouwen en verharding nagestreefd. 

3.3 Doelstelling en visie 

Met als doelstelling ‘het bestendigen en landschappelijk inkleden van de bedrijfsactiviteiten’ 
wordt er gestreefd naar een duidelijke afbakening van de bestaande activiteiten met als doel een 
verbetering van de integratie en verweefbaarheid van deze activiteiten in de omgeving. Inpassing 
binnen het omliggende landbouwlandschap is noodzakelijk. De relatie met de aanpalende 
bebouwing blijft behouden.  

Het RUP legt een nabestemming landbouw op. Deze nabestemming gaat in bij het verdwijnen van 
de activiteit als steenkapperij. De vestiging van andere types bedrijvigheid op deze locatie is niet 
mogelijk. Zodra de steenkapperij verdwijnt, gaat de nabestemming in. 

De gebouwen worden opgetrokken in een landelijke vormgeving waarbij rekening gehouden wordt 
met de nabestemming. Het plangebied wordt visueel en landschappelijk gebufferd ten opzichte van 
de aanpalende functies. 

Bestendigen van het bedrijf op deze locatie (klasse 2).  
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Figuur 13: schets ontwikkelingsvisie 

3.4 Ruimtebalans 

Tabel 3: Ruimtebalans RUP 03 Klockaerts 

Huidige bestemming Opp (m²) 
Categorie  Bestemming  
Landbouw Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan)  19.477 

Totaal  19.477 
Bestemming RUP  Opp (m²) 

Categorie  Bestemming  
Art 1: zone voor steenkapperij met nabestemming landbouw 16.827 Landbouw 

Art 2: bufferstrook met nabestemming landbouw 2.650 
Totaal  19.477 

Balans  Opp (m²) 
Landbouw  0 

Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 
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3.5 Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso 
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de 
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.  

Het RUP creëert geen percelen die aanleiding geven tot vergoeding of heffing. 

In bijlage is een grafische (indicatieve) weergave opgenomen van dit register 

3.6 Op te heffen voorschriften 

Gewestplan 

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol (KB 28.07.1978). 

Het plangebied van het RUP 04 Klockaerts is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. 

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften: 

– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervallen de voorschriften van het 
gewestplan en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften 
van dit RUP van toepassing. 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of 
vernietigd moeten worden. 



 II Deel 2: Fiches zonevreemde infrastructuur 
 3 RUP 03 Klockaerts & zonen 

Vorselaar – RUP ZV infrastructuur – toelichtingsnota  IOK plangroep 67 

3.7 Plannen 

Plan juridische en bestaande toestand 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

Grafisch plan 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

3.8 Bijlagen 

– Bijlage 1: situering van het bedrijf op GRS, gewestplan, kaart sectoraal juridische context, fysisch 
systeem, landbouwgebruik en vegetatiekaart 

– Bijlage 2: fotoreportage 
– Bijlage 3: grafische weergave van register van percelen waarop een bestemmingswijziging 

gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 
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4 RUP 04 Willems  

4.1 Inleiding 

Figuur 13: Luchtfoto van Willems NV 
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Voor het bedrijf Willems nv werd reeds een positief planologisch attest afgeleverd. Naar aanleiding 
van dit planologisch attest is de gemeente decretaal verplicht om een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken. 

In het kader van het vooronderzoek rond bedrijvigheid werd toch nog een enquête overgemaakt aan 
het bedrijf. Het bedrijf gaf aan dat gegevens van het planologisch attest nog geldig zijn. De 
ruimtelijke visie van het bedrijf blijft hetzelfde. 

Het bedrijf Willems nv situeert zich aan weerskanten van de Poederleeseweg (N153). De 
Poederleeseweg is een gewestweg die Herentals met Lille verbindt. Het bedrijf werd opgericht in 
1957 en is sinds 1958 gevestigd op de huidige locatie. 

Het bedrijf Willems nv houdt zich bezig met de opslag van wegenzout, het transport hiervan en met 
openbare werken. Het bedrijf stelt 19 personen te werk, waaronder 1 kaderlid, 3 bedienden en 15 
arbeiders. 

Afbakening plangebied 

Het RUP bevat een beperkte uitbreiding van het plangebied ten opzichte van het planologisch attest. 
Het oostelijk deelgebied wordt beperkt uitgebreid ten opzichte van het planologisch attest (blauwe 
stippellijn). De afbakening van het RUP wordt in onderstaande figuur weergegeven met een paarse 
lijn. 

Figuur 14: Afbakening RUP t.o.v. planologisch attest 
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Reden tot opmaak RUP 

Planologisch attest 

Het bedrijf Willems nv houdt zich bezig met de opslag van wegenzout, het transport hiervan en met 
openbare werken. Het bedrijf werd opgericht in 1957 en is sinds 1958 gevestigd op de huidige 
locatie. Door middel van een aanvraag tot een planologisch attest heeft het bedrijf stappen 
ondernomen om haar rechtszekerheid te verzekeren. Voor het bedrijf Willems nv werd reeds een 
positief planologisch attest afgeleverd. Naar aanleiding van dit planologisch attest is de gemeente 
decretaal verplicht om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.  

Het planologisch attest omvat enkel de ruimtelijke behoeften op korte termijn. Het bedrijf gaf aan 
geen verdere ruimtelijke behoeften te hebben op lange termijn. 

De kortetermijnvisie binnen het planologisch attest voorziet een bijkomende loods voor zoutopslag 
binnen het westelijk deel van het terrein. Deze loods vervangt de huidige buitenopslag. Aansluitend 
op deze loods worden nieuwe burelen geplant. De weegbrug wordt verplaatst vanuit het oogpunt van 
verkeerveiligheid. 

Ook op het oostelijk deel van de terreinen wordt binnen de kortetermijnvisie een bijkomende hal 
ingeplant. Deze bijkomende hal zal gebruikt worden in functie van het stallen en onderhouden van 
machines. 

Het vrachtvervoer maakt geen oversteekbewegingen tussen het westelijk en oostelijk gedeelte van 
het plangebied. 

Het oostelijk deel is qua schaal, uiterlijk en dynamiek goed inpasbaar in de omgeving. De hier 
gevestigde bedrijfsactiviteiten (transport, openbare werken) genereren slechts in beperkte mate 
verkeer aangezien de vrachtwagens bij de werknemers thuis worden geparkeerd. De vrachtwagens 
worden bij de werknemers thuis geparkeerd en komen enkel naar de bedrijfssite voor onderhoud. 

Het westelijk gedeelte van het plangebied kent een grotere dynamiek. In het westelijk gedeelte 
concentreert zich de zoutopslag. Deze activiteit is duidelijk van bovenlokaal belang. Ze genereert 
grote verkeersstromen bij piekmomenten in de winterperiode. In het westelijk gedeelte van het 
plangebied worden de nieuwe kantoren gevestigd voor de controle begeleiding van transport en de 
weging van het zout. In functie van deze specifieke activiteit is er voldoende ruimte 
(laden/lossen/wegen vrachtwagens) noodzakelijk op het westelijk terrein. Dit verklaart waarom de 
voorzieningen van het oostelijk terrein niet kunnen geconcentreerd worden op het westelijke terrein. 
Door de aanwezigheid van voldoende ruimte kan het laden en lossen van vrachtwagens gebeuren 
zonder hinder naar de omgeving (inname weg). Het verplaatsen van de weegbrug is een verbetering 
vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.  

Beperkte uitbreiding 

Reeds eerder werd aangegeven dat het oostelijk deelgebied van het RUP een beperkte uitbreiding 
bevat ten opzichte van het plangebied volgens het planologisch attest. Deze uitbreiding omvat twee 
woningen en hun tuin. De uitbreiding is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied. Deze uitbreiding in het RUP gebeurt met het oog op de (toekomstige) 
realisatie van een goede ruimtelijke ordening van het gebied.  

De opname van deze percelen in het RUP, reeds eigendom van de bedrijfsleider, biedt enkele 
kansen: 

– ‘Creëren van één ruimtelijk geheel’ en ‘verdwijnen van het eilandje in landbouwgebied’. De 
uitbreiding ligt geïsoleerd van het agrarisch gebied en is volledig omgeven door het bedrijf 
Willems. De percelen kennen vandaag geen agrarisch gebruik. Door opname van deze percelen 
in het RUP wordt een ruimtelijk geheel gevormd.  

– Mogelijkheid tot opnemen van randvoorwaarden waaraan eventuele nieuwe bebouwing in de 
toekomst moet voldoen (voordeel in het kader van inrichting van het kruispunt). 

– Opleggen van voldoende buffering. Binnen het planologisch attest wordt een bedrijfsgebouw 
voorzien op de perceelsgrens met de tuinen van de woningen. Dit is historisch zo gegroeid. Hier 
wordt geen buffer voorzien. Binnen het RUP kan een buffering worden opgelegd naar de 
aanpalende functies (in dit geval ten opzichte van de Poederleesesteenweg en de weg 
Sassenhout). 
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– Behoud van de mogelijkheden voor de zonevreemde woningen volgens de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (zowel in het RUP als volgens het gewestplan gelegen in niet-kwetsbaar 
gebied). 

Op korte en middellange termijn zullen de woningen behouden blijven. Aangezien ze ook in het RUP 
gelegen zijn in niet-kwetsbaar gebied zullen de mogelijkheden dezelfde blijven, met name conform 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. De woningen werden recent verbouwd door de 
bedrijfsleiders en zullen worden verhuurd. Het RUP wil echter een langetermijnvisie bieden. Om 
deze reden worden de percelen opgenomen in het RUP en wordt de mogelijkheid geboden om deze 
percelen in de toekomst in gebruik te nemen als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Deze 
uitbreiding zal zeer beperkt zijn gelet op de randvoorwaarden die in het RUP gesteld worden 
(voorzien van voldoende buffering, inplanting ten opzichte van de weg,…). 

Het planologisch attest geeft aan dat een verdere uitbreiding van het bedrijf naar het oosten niet 
mogelijk is. Het RUP voldoet aan deze voorwaarde. Enkel wordt een toekomstgericht plan 
opgemaakt waarbinnen een beperkte uitbreiding naar het zuiden mogelijk is. Er wordt geen gebied 
aangesneden dat vandaag in actief landbouwgebruik is. 

4.2 Beoordelingsfiche 

4.2.1 Stap 1: Omgevingscontext 

Gewenste structuur vanuit het GRS 

Het bedrijf Willems is gelegen in het kerngebied van de agrarische structuur. In de gewenste 
agrarische structuur worden kerngebied van de agrarische structuur als volgt beschreven: 

‘De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de enige 
hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden kerngebieden zich van de verwevingsgebieden landbouw – 
natuur met landbouw en natuur als nevengeschikte functies.  

De kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden door aanduiding van multifunctionele 
landbouwzones, bouwvrije zones, agrarische bedrijvenzones en zones voor dominant grasland. 

Vrijwaren open ruimte 

De open ruimte moet in deze gebieden gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en 
andere openruimtefuncties. 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 landschapsonderhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van 
deze bijkomende functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. 
Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding meer kansen 
geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. 

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 hoofdfunctie en gebonden aan voorwaarden. 

Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur 
door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. Anderzijds betekenen zij mogelijk een 
zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebieden 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 gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, 



 II Deel 2: Fiches zonevreemde infrastructuur 
 4 RUP 04 Willems 

Vorselaar – RUP ZV infrastructuur – toelichtingsnota  IOK plangroep 73 

en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet toegelaten. Voor functiewijziging van 
voormalige landbouwbedrijven naar een woonfunctie wordt verwezen naar de vigerende regelgeving 
terzake. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw 
verdienen speciale 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’ 
Het bedrijf Willems maakt deel uit van een nieuw landschap. 

‘De recente ontginningen en ruilverkavelingslandschappen oude stijl zijn nieuwe 
landbouwlandschappen die het uiterst oostelijk deel van het landbouwlandschap in Vorselaar 
bepalen. De ruilverkaveling van Poederlee (klein stukje op grondgebied Vorselaar, in het oostelijk 
deel van de Aavallei) is hiervan een voorbeeld. De oorspronkelijke vallei van de Aa bestond uit kleine 
beemden, op sommige plaatsen afgezoomd door houtkanten. Door de ruilverkaveling zijn grote, 
regelmatige percelen ontstaan. Het vroegere, meer kleinschalige landbouwgebied is hierdoor 
omgevormd naar een open landbouwgebied met grote percelen.’ 

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de herkenbaarheid 
ervan verdwenen of vervaagd is. Het bedrijf is gelegen in het nieuw landbouwlandschap Vallei van 
de Aa-oost aangeduid worden: 

– Behoud en eventuele versterking van resterende elementen en componenten van de 
oorspronkelijke structuren staan voorop. Concreet betekent dit het behoud of herstel van 
resterende bossen, kleine landschapselementen, vooral waar ze de structuren accentueren.’ 

Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden 

In onderstaande tabel zijn juridisch elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen. 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Planologische randvoorwaarden  
Gewestplan Deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels 

in bosgebied 
RUP/BPA Niet gelegen in een ander RUP of BPA 
RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 
Landbouw  
Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het bedrijf is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De 
percelen rondom het bedrijf zijn wel in agrarisch gebruik. 

Ruilverkaveling  
Landschap  
Beschermd monument Nvt  
Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

Nvt 

Ankerplaats Nvt 
Relictzone Nvt 
Inventaris onroerend erfgoed Nvt 
Natuur  
Vogelrichtlijngebied  Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Habitatrichtlijngebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Ramsargebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Gebieden van VEN/IVON Bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen 
Natuurreservaten Bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen 
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Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Fysisch systeem  
Beschermingszone waterwingebied Nvt 
Overstromingsgevoelig gebied Nvt  
Mobiliteit  
Mobiliteitsplan/GRS   Sassenhout, lokale weg type II 
Andere  
Voorkooprecht Nvt 
 

De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP ingewerkt en kunnen als volgt samengevat 
weergegeven worden: 

Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Bodem en water − Westelijk gedeelte plangebied: behoud bestaande groen-/ bosstructuren 
− Bebouwing: maximale bebouwingsgraad 
− Verharding beperken tot strikt noodzakelijk en uitvoeren in waterdoorlatende 

materialen 
− Algemeen geldende regels inzake opvang en infiltratie van hemelwater 

Mobiliteit − Aanleggen van voldoende parkings 
en bijkomende maatregelen:  
− Laden en lossen (en ook wegen) dient op het eigen perceel voorzien te worden. 

Fauna en flora − Aanleggen buffer 
− Maximaal behoud beboste zones in het westelijk gedeelte van het plangebied 
− Opleggen maximale bebouwingsgraad 
− Opleggen maximale hoogte (maximale bouwhoogte 13m) 

Mens − Buffering van het perceel naar de aanpalende functies (landbouw en wonen) 
− Opleggen maximale bebouwingsgraag 
− Opleggen maximale bouwhoogte 

Erfgoed en landschap − Aanleg van een buffer naar de aanpalende functies  
− Opleggen maximale bebouwingsgraad 
− Maximaal behoud beboste structuren in het westelijke gedeelte van het plangebied. 

Conclusie Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking te 
verwachten zijn. 
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4.2.2 Stap 2: ruimtelijke analyse  

4.2.2.1 Ruimtebehoefte van het bedrijf 

Ruimtebehoefte 

Huidig ruimtegebruik 

Figuur 15: Bestaande toestand 

Ten westen van de Poederleesesteenweg gebeurt de opslag van het wegenzout. De visie zoals 
weergegeven in het planologisch attest, meer bepaald de realisatie van een nieuwe loods en het 
verplaatsen van de weegbrug, werd bijna volledig gerealiseerd. Op hetzelfde terrein werd de 
weegbrug verplaatst. De kantoren, zoals voorzien in het planologisch attest, werden nog niet 
gerealiseerd. In het noorden en het zuiden van het plangebied vormen de bosstructuren een buffer. 

Het oostelijk gedeelte van het plangebied bevat kantoor- en ontvangstruimten. Ter hoogte van de 
weg Sassenhout is eveneens een nieuwe opslagloods (planologisch attest) voorzien. Op dit terrein is 
ook nog een oude schuur voor de opslag van materiaal in gebruik. 
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Aan de kantoren grenst een woning in halfopen bebouwing. Deze woning blijft behouden. 

Ook de zonevreemde woningen op de hoek van de Poederleeseweg en Sassenhout worden 
opgenomen in het RUP. Dit vormt een uitbreiding van het plangebied van het planologisch attest. 

Functies en activiteiten 

Het bedrijf Willems nv houdt zich bezig met de opslag van wegenzout, het transport hiervan en met 
openbare werken. 

Het bedrijf geeft enkel een behoefte op korte termijn weer. Op lange termijn werd geen behoefte 
weergegeven. Een uitbreiding van het terrein is niet noodzakelijk. Wel zijn enkele nieuwe 
opslagloodsen nodig voor een optimale werking van het plangebied. Voor het bouwen van deze 
opslagloodsen, nieuwe burelen en het verplaatsen van een weegbrug werd een positief planologisch 
attest afgeleverd. 

Milieu 

Het bedrijf is niet gelegen in of in de nabijheid van een Speciale Beschermingszone. Het bedrijft 
voorziet een buffer van minimaal 5m ten opzichte van de aanpalende omliggende functies. Ook ten 
opzichte van het achterliggende bos wordt een buffer van 5m voorzien. De bestaande bosstructuren 
op het terrein worden maximaal bewaard. 

De uitbreiding van het bedrijf brengt geen extra activiteiten met zich mee. Ook het aantal 
vervoersbewegingen blijft stabiel. 

Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse 2 in functie van de opslag van zou en het 
onderhoud van het eigen wagen- en machinepark. 

Het bedrijf wordt niet gekenmerkt door een SEVESO-activiteit. 

Natuur en landschap 

Relevante elementen voor het RUP 
Landschapstype Het plangebied is gelegen in een open agrarisch landschap. De bebouwing 

maakt in dit geval deel uit van een bebouwingscluster (woningen en 
landbouwzetels) in de open ruimte en concentreert zich langs de weg 
Sassenhout.  
Structurerende element in dit open landschap (vroeger ruilverkaveling) is de 
aanwezigheid van de Aa 

Natuurlijke kenmerken Binnen het plangebied zijn zelf geen biologische waardevolle elementen 
aanwezig. In het open agrarisch gebied zijn de meeste bomenrijen, als 
opgaande kleine landschapselementen, biologisch waardevol 

Gebruik van de ruimte 

Relevante elementen voor het RUP 
Wonen Het bedrijf situeert zich binnen een cluster van bebouwing langsheen het oostelijk gedeelte (ten 

oosten van Poederleeseweg) van Sassenhout. In de directe omgeving van dit bedrijf komen 
woningen en landbouwbedrijfszetels voor. 

Werken  Het plangebied maakt deel uit van een actieve landbouwomgeving waarin een aantal 
landbouwbedrijven zijn gelegen. 

Mobiliteit 

Het bedrijf stelt 19 personen te werk, waaronder 1 kaderlid, 3 bedienden en 15 arbeiders. 

Gelet op de bedrijfsactiviteit en de daarmee gepaard gaande vervoersbewegingen is de ligging aan 
een gewestweg een zeer geschikte locatie. Het aantal vervoersbeweging is sterk afhankelijk van het 
seizoen en varieert van 440 bewegingen per maand in de zomer tot 880 vervoersbewegingen per 
maand in de winter. 

De verkeersintensieve activiteit situeert zich hoofdzakelijk in het westelijk gedeelte van het 
plangebied. Ten oosten van het plangebied bevinden zich de kantoren en de opslagruimten voor 
materiaal. Hier gebeurt ook het onderhoud van het materiaal. Ter hoogte van het kantoor werden 
parkeerplaatsen voorzien. 

Er vinden geen oversteekbewegingen van gemotoriseerd vervoer plaats tussen het oostelijk en 
westelijk gedeelte van het plangebied. 
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Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Relevante elementen voor het RUP 
Bodemtype  Bestaat uit een plaggenbodem gelegen ten noorden van de vallei van de Aa, 

gekenmerkt door een matig droge lemige zandbodem. De bodem ter hoogte van het 
oostelijk deelgebied is sterk antropogeen. 

Reliëfkenmerken Het terrein bevat geen uitgesproken reliëf. 
Waterlooptype Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de vallei van de Aa, een waterloop van 

eerste categorie. 
Waterhuishouding  Het bedrijf bevindt zich net buiten de vallei van de Aa. Door de aanwezigheid van een 

zandbodem is het gebied infiltratiegevoelig. Het plangebied is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het bedrijf is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. 
Het plangebied maakt deel uit van het Netebekken – Middengebied van de Kleine 
Nete – Kleine Nete en Aa. 

Zoneringsplan Collectief te optimaliseren buitengebied. Dit betekent dat op termijn riolering zal 
worden aangelegd in de straat. In afwachting van deze collectieve afvalwaterzuivering 
moet het afvalwater gezuiverd worden in een septische put. 

 

Toetsing elementen in functie van watertoets: 

– Aangezien de gebouwen en verhardingen niet gelegen zijn binnen een risicozone (NOG, ROG, 
risicozone op overstromingen of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen 
overstromingen gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het 
hemelwater wordt afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig 
herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien de gebouwen als 
verhardingen gelegen zijn op een bodem die infiltratiegevoelig is, dienen de verhardingen zoveel 
mogelijk worden beperkt of te worden voorzien met een waterdoorlatend karakter. 

4.2.3 Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak 

4.2.3.1 Conclusie en aandachtspunten stap 1 

In het planologisch attest werd reeds aangegeven dat de draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden. Binnen het planologisch attest werden een aantal randvoorwaarden opgelegd welke 
meegenomen worden in het RUP. 

De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag ook binnen het RUP niet overschreden worden. 

4.2.3.2 Conclusie en aandachtspunten stap 2 

Het RUP is een logisch gevolg van het positief planologisch attest. De kortetermijnvisie van het 
planologisch attest werd reeds gerealiseerd, met uitzondering van de kantoren. Het bedrijf geeft aan 
op lange termijn geen behoefte te hebben. 

Het RUP breidt het plangebied van het planologisch attest beperkt uit. Deze uitbreiding zorgt ervoor 
dat een ruimtelijk aaneengesloten geheel bestaat. En dat in de toekomst, na eventueel verdwijnen 
van de woningen, een meer optimale ontwikkeling van het kruispunt kan gerealiseerd worden.  

Door opname van de zonevreemde woningen in het RUP kan ook een voldoende buffering worden 
ingebouwd in dit RUP.  
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4.2.3.3 Conclusie en aandachtspunten stap 3 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare 
openruimtegebieden 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

herlokaliseren 

minder kwetsbare 
openruimtegebieden 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 

ruim uitbreiden beperkt uitbreiden bevriezen 

Hoofddorp, nederzettingen 
en kleinhandelslinten 

ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

 

De aard van de bedrijvigheid (transport van zout) genereert een grote dynamiek. De ligging op het 
kruispunt van de weg Sassenhout en de Poederleeseweg en goede bereikbaarheid van de E34 en 
de E313 verklaart de historisch gegroeide situatie op deze locatie. Een beperkte uitbreiding werd 
reeds gebouwd (zoals voorzien in het planologisch attest). Binnen het RUP is een beperkte 
uitbreiding van het oostelijk deelgebied mogelijk (t.o.v. het planologisch attest). 

– Er werd reeds een positief planologisch attest afgeleverd dat reeds grotendeels uitgevoerd werd.  

4.2.4 Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

4.2.4.1 Historiek 

Het bedrijf Willems nv houdt zich bezig met de opslag van wegenzout, het transport hiervan en met 
openbare werken. Het bedrijf werd opgericht in 1957 en is sinds 1958 gevestigd op de huidige 
locatie. Door middel van een aanvraag tot een planologisch attest heeft het bedrijf stappen 
ondernomen om haar rechtszekerheid te verzekeren. Voor het bedrijf Willems nv werd reeds een 
positief planologisch attest afgeleverd. Naar aanleiding van dit planologisch attest is de gemeente 
decretaal verplicht om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken.  

Het planologisch attest omvat enkel de ruimtelijke behoeften op korte termijn. Het bedrijf gaf aan 
geen verdere ruimtelijke behoeften te hebben op lange termijn. 
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4.2.4.2 Ruimtelijk-juridische aspecten 

Relevante elementen 
Graad van zonevreemdheid Volledig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen (cf. 

gewestplan) 
Milieuvergunning Klasse 2: voorlopig nog geen milieuvergunning 
Stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een woning dd. 27/07/1946 

Bouwen van een schuur aan een bestaand huis dd. 22/05/1948 
Bouwen van nieuwbouw dd. 23/03/1963 
Bouwen van een woning dd. 26/11/1963 
Het bouwen van een bovengrondse openbare weegbrug dd. 
27/09/1979 
Bouwen van een zoutopslagplaats dd. 06/07/1987 
Bouwen van een para-agrarische woning dd.06/09/1994 
Bouwen van een woning dd. 29/05/1995 
Planologisch attest dd. 14/01/2008 
Bouwen van een loods voor opslag met burelen dd. 18/05/2009 

Functie vergund Sinds 1958 op deze locatie gevestigd. 
Bouwmisdrijven en PV’s / 

Omgevings- als regiogebondenheid 

Het bedrijf is historisch gegroeid op deze locatie. Vanuit deze locatie gebeurt de bevoorrading met 
zout van de Kempen. 

Gedane investeringen en toekomstperspectieven 

Recent gebeurden enkele grote investeringen naar aanleiding van het afleveren van een positief 
planologisch attest. Zo werd in het westelijk gedeelte van het plangebied een nieuwe opslagloods 
voor zout gebouwd. In het oostelijk deelgebied werden nieuwe hallen gebouwd voor de opslag van 
materiaal. Op korte termijn zullen nog kantoren worden gebouwd in het westelijk deelgebied. Het 
bedrijf geeft aan geen ruimtelijke behoeften te hebben op lange termijn. 

Conclusie en aandachtspunten stap 4 

De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren geven aanleiding tot wijzigen van de conclusie uit stap 3. De 
opmaak van een RUP als rechtstreeks gevolg van het positief planologisch attest. Gelet op deze 
historisch gegroeide situatie, de maatregelen die genomen werden om de hinder te beperken 
(verplaatsen weegbrug, vrachtwagens wachten op het eigen terrein, overdekte zoutopslag,…) en de 
aanwezigheid van het positief planologisch attest, kan gesteld worden dat een RUP voor het bedrijf 
mogelijk is. Dit RUP legt voorwaarden op overeenkomstig het planologisch attest. 

– Landschappelijke integratie door omgevingseigen haagstructuren en lineaire bomenrijen 
– Maximaal behoud aanwezig groenstructuren op het westelijk gelegen deelgebied 
– Groenscherm van 5m breed langs de Poederleesesteenweg 
– Gebruik van duurzame, verzorgde en esthetisch verantwoorde materialen 
– Geen SEVESO-activiteit 
Het RUP verengt de mogelijke functies op deze locatie bij verdwijnen van het huidige bedrijf. Het 
RUP heeft niet de bedoeling op deze locatie sterk dynamische activiteiten aan te trekken. Logistieke 
bedrijven worden hier in de toekomst gewaardeerd. 

4.2.4.3 Conclusie  

Ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf 

Opmaak van het RUP in functie van het positief planologisch attest. De eerste fase van dit 
planologisch attest werd bijna volledig gerealiseerd. Enkel de kantoorruimte bij de nieuw gebouwde 
hal dient nog gerealiseerd te worden, evenals een buffer rond het terrein. 

Het bedrijf heeft binnen het planologisch attest geen behoeften op lange termijn weergegeven. 

De huidige activiteiten blijven behouden. Er worden geen bijkomende functies of activiteiten 
voorzien. Er is enkel nood aan bijkomende gebouwen in functie van opslag en kantoren. Het RUP 
biedt rechtszekerheid voor het bedrijf.  
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Het aantal vervoersbewegingen wijzigt niet en blijft sterk seizoensgebonden.  

Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn belangrijk binnen het plangebied: 

– Buffering activiteiten 
– Maximaal behoud aanwezige groen op het westelijk gelegen deelgebied 
– Landschappelijke integratie door omgevingseigen haagstructuren en lineaire bomenrijen 
– Groenscherm van 5m breed langs de Poederleesesteenweg 
– Gebruik van duurzame, verzorgde en esthetisch verantwoorde materialen 
– Geen SEVESO-activiteit 

4.2.5 Doelstelling en visie 

‘Het bestendigen, uitbreiden en landschappelijk inkleden van de activiteiten’ is de doelstelling 
die wordt nagestreefd binnen het plangebied. Deze doelstelling vloeit voort uit het positief 
planologisch attest dat voor het bedrijf werd afgeleverd. De randvoorwaarden gesteld in het 
planologisch attest worden overgenomen in het RUP. Zo zijn het behoud van de aanwezig 
groenstructuren en het voorzien van een landschappelijke en visuele buffering belangrijke 
randvoorwaarden binnen het RUP. 

Figuur 16: Schets ontwikkelingsvisie 
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4.3 Ruimtebalans 

Tabel 4: Ruimtebalans RUP 04 Willems 

Huidige bestemming Opp (m²) 
Categorie  Bestemming  
Landbouw Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

(gewestplan)  
7.291 

Bos Bosgebied (gewestplan) 21.370 
Totaal  28.661 

Bestemming RUP  Opp (m²) 
Categorie  Bestemming  

Art 1: Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 20171 Bedrijvigheid 
Art 2: Bufferstrook 8490 

Totaal  28.661 
Balans  Opp (m²) 

Landbouw  -7.291 
Bos  -21.370  

Bedrijvigheid  +28.661 
Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 

4.4 Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso 
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de 
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.  
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Tabel 5: weergave register bestemmingswijzigingen  

Perceelsnummer Bestemming cf. voorgaande 
bestemmingsplan 

Gebiedscategorie RUP  

134 Z deels Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

159 H Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

159 K Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

155 H Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

155 K Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

155 G Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

154 C Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

154D Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

135 N2 Bosgebied Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 
134 Z deels Bosgebied Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 
136 A Bosgebied Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 
In bijlage is een grafische (indicatieve) weergave opgenomen van dit register 

4.5 Op te heffen voorschriften 

Gewestplan 

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol (KB 28.07.1978). 

Het plangebied van het RUP 04 Willems is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en 
in bosgebied. 

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften: 

– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

– De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. 
Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de 
bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden 
als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervallen de voorschriften van het 
gewestplan en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften 
van dit RUP van toepassing. 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of 
vernietigd moeten worden. 
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4.6 Plannen 

Plan juridische en bestaande toestand 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

Grafisch plan 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

4.7 Bijlagen 

– Bijlage 1: situering van het bedrijf op GRS, gewestplan, kaart sectoraal juridische context, fysisch 
systeem, landbouwgebruik en vegetatiekaart 

– Bijlage 2: fotoreportage 
– Bijlage 3: grafische weergave van register van percelen waarop een bestemmingswijziging 

gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 
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5 RUP 05 Webo 

De gegevens (mobiliteit, personeel,…) van de aanvraag tot planologisch attest blijven gelden. Er zijn 
geen wijzigingen in behoeften en problematiek opgetreden. 

Het bedrijf Webo, gevestigd te Sassenhout 25, houdt zich bezig met de vervaardiging van keukens. 
Het bedrijf is gedeeltelijk zonevreemd gelegen. Zo bevindt de parking voor bedrijfsvoertuigen, de 
kijkwoning, de stal en een deel van de schrijnwerkerij zich in landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Het bedrijf Webo heeft nood aan uitbreiding door een sterke groei. Een uitbreiding van het 
atelier en de parking (personeel en bedrijfswagens) is noodzakelijk.  

Het bedrijf is vragende partij om deze uitbreiding mogelijk te maken (buiten de KMO-zone). Om deze 
reden werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend en verkregen. 

Omwille van de dringendheid van het dossier (positief planologisch attest) opteert de gemeente voor 
de opname van het bedrijf WEBO in het RUP ‘Zonevreemde infrastructuur’. Een globale visie voor de 
KMO-zone Sassenhout zal uitgewerkt worden in het RUP Sassenhout (cfr. § I1.4) 

5.1 Inleiding 

Het bedrijf Webo, gevestigd te Sassenhout 25, houdt zich bezig met de vervaardiging van keukens. 
Het bedrijf ligt op de grens van de KMO-zone Sassenhout en het aanpalende agrarisch gebied. De 
KMO-zone Sassenhout is gelegen in het oosten van de gemeente Vorselaar en wordt ontsloten door 
de gemeentelijke verbindingsweg Sassenhout. Sassenhout is een rijgehucht gesitueerd tussen de 
N153 (Poederlee-Herentals) en het centrum van Vorselaar.  

Het bedrijf was vragende partij om de uitbreiding mogelijk te maken (buiten de KMO-zone). Om deze 
reden werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend en verkregen. Er werd reeds een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd ter realisatie van de kortetermijnvisie van het 
planologisch attest. Het gebouw werd reeds uitgebreid zoals vergund. 

Op korte termijn wenst men de bestaande toestand te regulariseren (opslagruimte achteraan) met 
uitzondering van de kijkwoning en paardenstal. Op korte termijn wordt het bedrijfsgebouw uitgebreid 
met een nieuw magazijn (1.350m²). De parking wordt verplaatst naar de oostelijk zijde van het 
nieuwe magazijn. Het geheel wordt gebufferd met een 5m brede buffer. 

Op lange termijn wordt een uitbreiding met opslagruimte (632m²) achteraan voorzien. Boven de 
schrijnwerkerij worden ruimtes ingericht voor het personeel (ca 250m²). 

Er werd een positief planologisch attest afgeleverd op 18/04/2006. 22/08/2006 werd een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een werkplaats met stapelruimte 
en burelen. Op 21/11/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van de bergplaats 
en het bouwen van een stapelplaats. Deze constructies werden reeds gerealiseerd. 

Figuur 17: Situering Webo 

Sassenh
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Figuur 18: Orthofoto 

Plangebied  

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in KMO-zone en gedeeltelijk in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. Zo bevindt de parking voor bedrijfsvoertuigen, de stal en een deel van de 
schrijnwerkerij zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf is bijgevolg gedeeltelijk 
zonevreemd gelegen. Het bedrijf Webo heeft nood aan uitbreiding door een sterke groei. Een 
uitbreiding van het atelier en de parking (personeel en bedrijfswagens) is noodzakelijk. Er werd een 
positief planologisch attest verkregen  

Het plangebied van het RUP omvat het perceel 13044 sie F met perceelnummer 72C. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 79 are. 

Reden tot opmaak RUP 

Het bedrijf was vragende partij voor een uitbreiding buiten de bestaande KMO-zone. Om deze reden 
werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend en verkregen. 

Op korte termijn wenst men de bestaande toestand te regulariseren (opslagruimte achteraan) met 
uitzondering van de kijkwoning en paardenstal. Op korte termijn wordt het bedrijfsgebouw uitgebreid 
met een nieuw magazijn (1.350m²). De parking wordt verplaatst naar de oostelijke zijde van het 
nieuwe magazijn. Het geheel wordt gebufferd met een 5m brede buffer. Deze kortetermijnvisie werd 
reeds gerealiseerd. Er werd een positief planologisch attest afgeleverd op 18/04/2006. 22/08/2006 
werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een werkplaats met 
stapelruimte en burelen. Op 21/11/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van 
de bergplaats en het bouwen van een stapelplaats. Deze constructies werden reeds gerealiseerd. 
De ruimte voor een buffer werd voorzien en werd ook reeds gedeeltelijk aangeplant. 

Op lange termijn wordt een uitbreiding met opslagruimte (632m²) achteraan voorzien. Boven de 
schrijnwerkerij worden ruimtes ingericht voor het personeel (ca 250m²). 

De gegevens (mobiliteit, personeel,…) van de aanvraag tot planologisch attest blijven gelden. Er zijn 
geen wijzigingen in behoeften en problematiek opgetreden. 

5.2 Beoordelingsfiche 

5.2.1 Stap 1: Omgevingscontext 

Gewenste structuur vanuit het GRS 

Het bedrijf Webo is gelegen in het kerngebied van de agrarische structuur. In de gewenste 
agrarische structuur worden kerngebied van de agrarische structuur als volgt beschreven: 
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‘De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de enige 
hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden kerngebieden zich van de verwevingsgebieden landbouw – 
natuur met landbouw en natuur als nevengeschikte functies.  

De kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden door aanduiding van multifunctionele 
landbouwzones, bouwvrije zones, agrarische bedrijvenzones en zones voor dominant grasland. 

Vrijwaren open ruimte 

De open ruimte moet in deze gebieden gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en 
andere openruimtefuncties. 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 landschapsonderhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van 
deze bijkomende functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. 
Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding meer kansen 
geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. 

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 hoofdfunctie en gebonden aan voorwaarden. 

Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur 
door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. Anderzijds betekenen zij mogelijk een 
zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebieden 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 gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, 
en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet toegelaten. Voor functiewijziging van 
voormalige landbouwbedrijven naar een woonfunctie wordt verwezen naar de vigerende regelgeving 
terzake. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw 
verdienen speciale 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’ 
‘De recente ontginningen en ruilverkavelingslandschappen oude stijl zijn nieuwe 
landbouwlandschappen die het uiterst oostelijk deel van het landbouwlandschap in Vorselaar 
bepalen. De ruilverkaveling van Poederlee (klein stukje op grondgebied Vorselaar, in het oostelijk 
deel van de Aavallei) is hiervan een voorbeeld. De oorspronkelijke vallei van de Aa bestond uit kleine 
beemden, op sommige plaatsen afgezoomd door houtkanten. Door de ruilverkaveling zijn grote, 
regelmatige percelen ontstaan. Het vroegere, meer kleinschalige landbouwgebied is hierdoor 
omgevormd naar een open landbouwgebied met grote percelen.’ 

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de herkenbaarheid 
ervan verdwenen of vervaagd is. Het bedrijf is gelegen in het nieuw landbouwlandschap Vallei van 
de Aa-oost aangeduid worden: 

– Behoud en eventuele versterking van resterende elementen en componenten van de 
oorspronkelijke structuren staan voorop. Concreet betekent dit het behoud of herstel van 
resterende bossen, kleine landschapselementen, vooral waar ze de structuren accentueren.’ 
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Grensstellende juridische elementen en planologische randvoorwaarden 

In onderstaande tabel zijn juridisch elementen en planologische randvoorwaarden opgenomen. 

Juridisch kader en planologische 
randvoorwaarden 

Relevante elementen voor het RUP 

Planologische randvoorwaarden  
Gewestplan Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en zone voor 

KMO’s en ambachtelijke bedrijven. 
RUP/BPA Niet gelegen in een ander RUP of BPA 
RSV/RSPA Geen specifieke planologische randvoorwaarden 
Landbouw  
Afbakening natuurlijke en agrarische 
structuur 

Het bedrijf is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Het bedrijf 
sluit aan bij de bestaande KMO-zone Sassenhout. Ten oosten en ten 
noorden van het bedrijf bevindt zich agrarisch gebied. De percelen ten 
noorden van het plangebied zijn bebost. 

Ruilverkaveling  
Landschap  
Beschermd monument Nvt  
Beschermd landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht 

Nvt 

Ankerplaats Nvt 
Relictzone Nvt 
Inventaris onroerend erfgoed Nvt 
Natuur  
Vogelrichtlijngebied  Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Habitatrichtlijngebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Ramsargebied Bedrijf is hier niet in gelegen, ook niet binnen een straal van 700m 
Gebieden van VEN/IVON Bedrijf is niet binnen een afbakening hiervan gelegen 
Natuurreservaten Bedrijf is niet binnen een natuurreservaat gelegen 
Fysisch systeem  
Beschermingszone waterwingebied Nvt 
Overstromingsgevoelig gebied Nvt  
Mobiliteit  
Mobiliteitsplan/GRS   Sassenhout , lokale weg type II 
Andere  
Voorkooprecht Nvt 
 

De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP ingewerkt en kunnen als volgt samengevat 
weergegeven worden: 

Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 
Bodem en water − Bebouwing binnen de bebouwbare zone 

− Verharding beperken tot strikt noodzakelijk en uitvoeren in waterdoorlatende 
materialen 

− Algemeen geldende regels inzake opvang en infiltratie van hemelwater 
Mobiliteit − Aanleggen van voldoende parkings 

en bijkomende maatregelen:  
− Laden en lossen dient op het eigen perceel voorzien te worden. 

Fauna en flora − Bemesting gebeurt conform mestwetgeving 
− Grondbewerking e.a. conform gangbare bedrijfsvoering 

Volgende aspecten spelen een rol bij de beoordeling van de discipline: 
− Binnen het plangebied zelf zijn geen biologisch waardevolle elementen aanwezig.  
− Het gebied en de omgeving van het gebied is niet gelegen in vogelrichtlijngebied, 

habitatrichtlijngebied, Ramsargebied, VEN of IVON gebied of in een natuurreservaat.  
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Discipline Conclusie en aanbevelingen (remediërende maatregelen) 

Mens − Buffering van het perceel naar de aanpalende functies (landbouw en wonen) 
− Opleggen bebouwbare zone 
− Opleggen maximale bouwhoogte 

Erfgoed en landschap − Aanleg van een buffer naar de aanpalende functies (wonen en landbouw) 
− Aanduiden bouwzone en opleggen maximale afmetingen 

Conclusie Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking te 
verwachten zijn. 

5.2.2 Stap 2: ruimtelijke analyse  

5.2.2.1 Ruimtebehoefte van het bedrijf 

Ruimtebehoefte 

Huidig ruimtegebruik 

Figuur 19: Bestaande toestand 

De kortetermijnvisie, zoals voorzien in het planologisch attest, werd reeds uitgevoerd. De bergplaats 
werd geregulariseerd en er werd een stapelplaats gebouwd.  De kijkwoning werd gesloopt. De 
paardenstal is momenteel nog aanwezig, maar zal later gesloopt worden. Dit is noodzakelijk om de 
realisatie van de langetermijnvisie mogelijk te maken. 

Aan de voorzijde van het perceel, aan de weg Sassenhout, zijn enkele parkeerplaatsen voorzien 
voor de bezoekers van de toonzaal. Achteraan, rechts van de recente uitbreiding, werden 
parkeerplaatsen voorzien voor de personeelsleden. 
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Ten oosten van het perceel ligt een servitude. Deze servitude wordt niet gebruikt voor ontsluiting van 
het bedrijfsperceel. Wel werd een poort voorzien waardoor het perceel eventueel bereikbaar is voor 
hulpdiensten. 

Functies en activiteiten 

Webo houdt zich bezig met het vervaardigen van keukens. Op het terrein is een werkhal en 
opslagruimte aanwezig. Vooraan bevindt zich een toonzaal. Recent werd ook een administratieve 
ruimte voorzien. Deze situeert zich tegen de werkhal. 

Milieu 

Het bedrijf is niet gelegen in of in de nabijheid van een Speciale Beschermingszone. Het bedrijf 
voorziet een buffer van 5m ten opzichte van de aanpalende omliggende functies. Ook ten opzichte 
van het achterliggende bos wordt een buffer van 5m voorzien. 

De uitbreiding van het bedrijf brengt geen extra activiteiten met zich mee. Ook het aantal 
vervoersbewegingen blijft stabiel. 

Natuur en landschap 

Relevante elementen voor het RUP 
Landschapstype Het plangebied is gelegen op de grens van een bebouwd en open landschap. Ten 

oosten en noorden van het plangebied bevindt zich een agrarisch gebied 
Natuurlijke kenmerken Binnen het plangebied zijn zelf geen biologische waardevolle elementen aanwezig. 

Ten noorden en ten oosten van het plangebied bevinden zich biologisch 
waardevolle elementen (bos). 

Gebruik van de ruimte 

Relevante elementen voor het RUP 
Wonen Het bedrijf situeert zich binnen een cluster van bebouwing langsheen Sassenhout. In de directe 

omgeving van dit bedrijf komen KMO’s (KMO-zone Sassenhout) en woningen voor. 
Werken  Het plangebied vormt de grens van een bestaande KMO-zone. 

Mobiliteit 

Het verkeersgenererend effect van het bedrijf Webo is beperkt. Webo is een lokaal bedrijf dat zich 
richt tot de lokale afzetmarkt. In het bedrijf zijn 18 personen tewerk gesteld. Er worden gemiddeld 58 
vervoerbeweging per dag geteld. Deze vervoerbewegingen omvatten werknemers, leveranciers, 
klanten en afzetploegen. De toonzaal wordt gemiddeld door 6 klanten per dag bezocht. Per dag 
rijden gemiddeld 5 vrachtwagens op en af (10 vervoerbewegingen). 

Impact op de omgeving 

Fysisch systeem 

Relevante elementen voor het RUP 
Bodemtype  Bestaat uit een plaggenbodem gelegen ten noorden van de vallei van de Aa, 

gekenmerkt door een matig droge lemige zandbodem 
Reliëfkenmerken Het terrein bevat geen uitgesproken reliëf. 
Waterlooptype Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de vallei van de Aa, een waterloop van 

eerste categorie. 
Waterhuishouding  Het bedrijf bevindt zich net buiten de vallei van de Aa. Door de aanwezigheid van een 

zandbodem is het gebied infiltratiegevoelig. Het plangebied is matig gevoelig voor 
grondwaterstroming (type 2). Het bedrijf is niet gelegen in overstromingsgevoelig 
gebied. 
Het plangebied maakt deel uit van het Netebekken – Middengebied van de Kleine 
Nete – Kleine Nete en Aa. 

Zoneringsplan Collectief te optimaliseren buitengebied. Dit betekent dat op termijn riolering zal 
worden aangelegd in de straat. In afwachting van deze collectieve afvalwaterzuivering 
moet het afvalwater gezuiverd worden in een septische put. 
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Toetsing elementen in functie van watertoets: 

– Aangezien de gebouwen en verhardingen niet gelegen zijn binnen een risicozone (NOG, ROG, 
risicozone op overstromingen of overstromingsgevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen 
overstromingen gegarandeerd. Er is verder geen schadelijk effect te verwachten indien het 
hemelwater wordt afgekoppeld van de verharde oppervlakte, wordt opgevangen en nuttig 
herbruikt. Het overtollige regenwater dient ter plaatse te infiltreren. Aangezien de gebouwen als 
verhardingen gelegen zijn op een bodem die infiltratiegevoelig is, dienen de verhardingen zoveel 
mogelijk worden beperkt of te worden voorzien met een waterdoorlatend karakter. 

5.2.3 Stap 3: Beoordeling op ruimtelijk planologisch en economisch vlak 

5.2.3.1 Conclusie en aandachtspunten stap 1 

In het planologisch attest werd reeds aangegeven dat de draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden. Binnen het planologisch attest werden een aantal randvoorwaarden opgelegd welke 
meegenomen worden in het RUP. 

De ruimtelijke draagkracht van de omgeving mag ook binnen het RUP niet overschreden worden. 

5.2.3.2 Conclusie en aandachtspunten stap 2 

Het RUP is een logisch gevolg van het positief planologisch attest. De kortetermijnvisie van het 
planologisch attest werd reeds gerealiseerd. Ook de langetermijnvisie zou het bedrijf willen 
uitvoeren. 

5.2.3.3 Conclusie en aandachtspunten stap 3 

Confrontatie tussen planologische context en dynamiek van de economische activiteit 

 LAAG MATIG HOOG 

kwetsbare 
openruimtegebieden 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

uitdoven binnen bepaalde 
termijn 

herlokaliseren 

minder kwetsbare 
openruimtegebieden 

beperkt uitbreiden bevriezen uitdoven 

woonzones in de open 
ruimte 

ruim uitbreiden beperkt uitbreiden bevriezen 

Hoofddorp, nederzettingen 
en kleinhandelslinten 

ruim uitbreiden ruim uitbreiden beperkt uitbreiden 

 
Er werd reeds een positief planologisch attest afgeleverd dat reeds grotendeels uitgevoerd werd. 
Enkel de langetermijnvisie dient nog gerealiseerd te worden, maar deze uitbreiding is beperkt.  
Het plangebied is deels gelegen in KMO-zone, deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 
en heel beperkt in woongebied met landelijk karakter. 
De kortetermijnvisie van het planologisch attest werd reeds gerealiseerd en omvatte een uitbreiding 
naar het oosten in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De dynamiek van het bedrijf is 
beperkt. De toonzaal is zeer beperkt. De hoofdactiviteit is gericht op productie en opslag. De opslag 
is gerealiseerd in de oostelijke uitbreiding. 
– Er werd reeds een positief planologisch attest afgeleverd dat reeds grotendeels uitgevoerd werd.  
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5.2.4 Stap 4: Niet-ruimtelijke afwegingsfactoren 

5.2.4.1 Historiek 

Het bedrijf Webo bevindt zich sinds 1987 op de huidige locatie. Door haar gedeeltelijke ligging in 
KMO-zone was het bedrijf niet zonevreemd gelegen. Het terrein biedt echter te weinig 
uitbreidingsmogelijkheden waardoor gezocht werd naar een oplossing. 

Er werd een positief planologisch attest afgeleverd op 18/04/2006. 22/08/2006 werd een 
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een werkplaats met stapelruimte 
en burelen. Op 21/11/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van de bergplaats 
en het bouwen van een stapelplaats. Deze constructies werden reeds gerealiseerd. 

5.2.4.2 Ruimtelijk-juridische aspecten 

Relevante elementen 
Graad van zonevreemdheid Gedeeltelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen. 
Milieuvergunning Klasse 2: voorlopig nog geen milieuvergunning 
Stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een toonzaal met woning dd. 09/03/1987 

Planologisch attest dd. 18/04/2006 
Uitbreiden werkplaats met stapelruimte en burelen dd. 22/08/2006 

Functie vergund Ja. 
Bouwmisdrijven en PV’s BM 2003.1: aanleggen van een parking (TU.43.L7.105847/02). In het 

kader van het positief planologisch attest werd een oplossing geboden 
voor de parking. 

Omgevings- als regiogebondenheid 

Het bedrijf is historisch gegroeid op deze locatie. Het bedrijf Webo sluit direct aan bij de bestaande 
KMO- zone Sassenhout. 

Gedane investeringen en toekomstperspectieven 

Recent gebeurden enkele grote investeringen naar aanleiding van het afleveren van een positief 
planologisch attest. De bestaande opslaghal werd uitgebreid en er werden kantoren voorzien. 

Conclusie en aandachtspunten stap 4 

De opmaak van een RUP als rechtstreeks gevolg van het positief planologisch attest. Het RUP houdt 
rekening met de randvoorwaarden die in het planologisch attest gesteld werden. 

– Buffering  
– Gebruik van duurzame, verzorgde en esthetisch verantwoorde materialen 
– Geen Seveso-activiteit 

5.2.4.3 Conclusie  

Ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf 

Opmaak van het RUP in functie van het positief planologisch attest. De eerste fase van dit 
planologisch attest werd bijna volledig gerealiseerd.  

De huidige activiteiten blijven behouden. Er worden geen bijkomende functies of activiteiten 
voorzien. Er is enkel nood aan bijkomende gebouwen in functie van opslag en kantoren. Het RUP 
biedt rechtszekerheid voor het bedrijf.  

Het aantal vervoersbewegingen wijzigt niet. 

Volgende grenzen en randvoorwaarden zijn belangrijk binnen het plangebied: 

– Buffering activiteiten 
– Gebruik van duurzame, verzorgde en esthetisch verantwoorde materialen 
– Geen SEVESO-activiteit 
– Geen verzwaring bestaande servitude 
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– Afbraak onvergunde kijkwoning (reeds gebeurd) en paardenstal. 
– Geen vergroting van de toonzaal 

5.2.5 Doelstellingen en visie 

 ‘Het bestendigen, uitbreiden en landschappelijk inkleden van de activiteiten’ is de doelstelling 
die wordt nagestreefd binnen het plangebied. Deze doelstelling vloeit voort uit het positief 
planologisch attest dat voor het bedrijf werd afgeleverd. De randvoorwaarden gesteld in het 
planologisch attest worden overgenomen in het RUP. Extra aandacht gaat hierbij uit naar een 
buffering van het bedrijf naar de aanpalende functies. Uitbreiding van de verkoopactiviteit/toonzaal is 
niet mogelijk. 

Figuur 20: Schets ontwikkelingsvisie 

5.3 Ruimtebalans 

Tabel 6: Ruimtebalans RUP 05 Webo 

Huidige bestemming Opp (m²) 
Categorie Bestemming  

Wonen Woongebied met landelijk karakter (gewestplan)  262 
Bedrijvigheid Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 

(gewestplan) 
3.329 

Landbouw Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 4.759 
Totaal  8.350 

Bestemming RUP  Opp (m²) 
Categorie Bestemming  

Art 1: Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 7.278 Bedrijvigheid 
Art 2: Bufferstrook 1072 

Totaal  8.350 
Balans  Opp (m²) 

Wonen  -262 
Landbouw  -4.759  

Bedrijvigheid  +3.329 
Bron: Digitaal berekend op basis van bestemmingsplan in Autocad 
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5.4 Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.  

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso 
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de 
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.  

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te 
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.  

Tabel 7: weergave register bestemmingswijzigingen  

Perceelsnummer Bestemming cf. voorgaande 
bestemmingsplan 

Gebiedscategorie RUP  

72 C deels Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Bedrijvigheid Planbaten mogelijk 

72 C deels Woongebied met landelijk 
karakter 

Bedrijvigheid Planschade mogelijk 

In bijlage is een grafische (indicatieve) weergave opgenomen van dit register 

5.5 Op te heffen voorschriften 

Gewestplan 

De bestemmingen voor Vorselaar zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol (KB 28.07.1978). 

Het plangebied van het RUP 06 WEBO is gelegen in agrarisch gebied en in gebied voor 
ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. 

Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften: 

– De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

– De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. 
Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking 
van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel 
omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten 
behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, 
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen 
bestemd voor nationale of internationale verkoop. De industriegebieden zijn bestemd voor 
industrieën en ambachtelijke bedrijven in het algemeen. In het bijzonder moeten die industrieën 
en ambachtelijke bedrijven in het industriegebied worden ondergebracht, die moeten worden 
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afgezonderd van de andere bestemmingen wegens hun aard of wegens economische en sociale 
redenen, of omdat deze bedrijven niet behoren tot de normale uitrusting van andere gebieden. De 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, 
gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard. 

Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP, vervallen de voorschriften van het 
gewestplan en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende verordenende voorschriften 
van dit RUP van toepassing. 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Er zijn binnen de contouren van het plangebied van dit RUP geen verkavelingen die herzien of 
vernietigd moeten worden. 

5.6 Plannen 

Plan juridische en bestaande toestand 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

Grafisch plan 

Zie plan in kaartenbundel van het RUP 

5.7 Bijlagen 

– Bijlage 1: situering van het bedrijf op GRS, gewestplan, kaart sectoraal juridische context, fysisch 
systeem, landbouwgebruik en vegetatiekaart 

– Bijlage 2: fotoreportage 
– Bijlage 3: grafische weergave van register van percelen waarop een bestemmingswijziging 

gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie 
– Bijlage 4: Besluit van de dienst MER 
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