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1 Doelstelling RUP 

Onderhavig RUP heeft als doel de realisatie van bindende bepalingen 25 en 26 van 
het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

Ter uitvoering van bindende bepaling nr. 25 uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vorselaar wenst het gemeentebestuur een RUP op te maken voor de kern 
van Vorselaar. De opmaak voor het woonuitbreidingsgebied (WUG) Van de Werve-
laan, en het herbestemmen van delen van het woongebied in functie hiervan, maakt 
geen deel uit van deze opdracht. 

Ter uitvoering van bindende bepaling nr. 26 uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vorselaar wenst het gemeentebestuur een RUP op te maken voor het 
lokaal bedrijventerrein Sassenhout en Vispluk. De opmaak van het RUP voor het 
bedrijventerrein Sassenhout zit niet vervat in onderhavig RUP. Het bedrijventerrein 
Vispluk sluit aan bij de woonkern en dient wel mee opgenomen te worden in de 
opdracht. 

Het op te maken RUP bevat de afbakeningscontour, de uitwerking van stedenbouw-
kundige voorschriften en een indeling in deelzones. 

 

Zie kaart 1 “situering topokaart”, zie bijlage 

Zie kaart 2 “bestaande feitelijke toestand - orthofoto” , zie bijlage 

2 Afbakening van de kern & begrenzing RUP 

Vooraleer over te gaan naar de planologische- en juridische analyse is het van be-
lang de kern juridisch correct af te bakenen. Hiervoor is onderstaande methodologie 
uitgewerkt. Deze methodologie voorziet een afbakening die de  voorgestelde afba-
kening uit het GRS, met als basis het oude gewestplan, zal verfijnen tot op perceel-
sniveau, van een topografische kaart naar een GRB (Grootschalig Referentie Be-
stand) als onderlegger. Hierbij is het de bedoeling de begrenzingen af te stemmen 
op de feitelijke toestand, die normaliter niet meer zal wijzigen. Bijvoorbeeld de laat-
ste 15 meter van een achtertuin valt volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Als 
de eigenaar de tuin wil herinrichten dient hij/zij in principe rekening te houden met 
twee bestemmingsvoorschriften voor dezelfde tuinzone en waarvan één achterhaald 
is. Voor dergelijke toestanden zal het RUP een juridisch logische oplossing bieden, 
waarbij in bovenstaand geval het achterste tuingedeelte via het RUP ook bestemd 
zal worden als tuinzone. Dezelfde redenering wordt in omgekeerde richting ook 
toegepast, bvb bosgebieden, waarvan kleine onbebouwbare snippers volgens het 
gewestplan bestemd zijn als woongebied, worden omgezet naar bosgebied. Het 
bestemmingsplan heeft hier ook als doel logische en onbetwistbare grenzen van 
bestemmingszones vast te leggen. De grenzen van het RUP zijn op veel plaatsen 
dus ruimer dan de grens de woonkern. 

Met de afbakening van de kern wordt het gebied bepaald waarin een “kernbeleid” 
zal gevoerd worden en waar wonen en werken de hoofdfuncties zijn. Daarbij wordt 
uitgegaan van de indicatieve afbakening in het GRS, meestal op basis van het ge-
westplan, verder verfijnd tot op perceelsniveau volgens een werkwijze zoals op de 
volgende pagina wordt aangegeven. 
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(1) Onnauwkeurigheid van de kaarten 

De afbakeningslijn van de kern wordt digitaal ingetekend op een onderlegger op 
basis van een GRB (Grootschalig Referentie Bestand) met nauwkeurigheid van de 
opgemeten delen van 5 tot 10 cm.  

– Bij de interpretatie van het gewestplan op perceelsniveau moet in acht genomen 
worden dat het gewestplan een beperkte nauwkeurigheid heeft. De gewestplan-
nen zijn ingetekend met topografische kaarten als referentie / achtergrond. Dit 
heeft 2 gevolgen: 

– Bij het intekenen heeft men zich moeten baseren op visueel herkenbare ‘ele-
menten’ (lijnen en grenzen) op de topografische kaart. De meeste perceelsgren-
zen bijvoorbeeld zijn in principe niet herkenbaar, tenzij er zich een bomenrij of 
houtkant op bevindt. Een aantal mogelijke herkenbare landschappelijke elemen-
ten zijn: 

– Lijninfrastructuren (wegen, waterlopen, spoorlijnen…) 

– Landschappelijke overgangen (bosrand, talud…) 

– Herkenbare perceelsgrenzen (bijvoorbeeld gemarkeerd door houtkant) 

– Woningen en andere gebouwen 

– De gebruikte topografische kaarten hebben een schaal van 1/25.000, waardoor 
de nauwkeurigheid per definitie beperkt is. Alleen al rekening houdend met de 
lijndikte van de gewestplancontouren moet rekening gehouden worden met een 
fout van ruim 10 m (een lijndikte van ½. mm komt overeen met 12,5 m!) = lijndik-
tefout. 

 

Tenslotte nog een belangrijke kanttekening bij de interpretatie van het gewestplan: 

Een aantal jaren geleden werden de gewestplannen gedigitaliseerd. Dit maakt het 
mogelijk om via GIS op het gewestplan een ‘overlay’ te maken met eender welke 
achtergrond, zo ook met de (ondertussen eveneens gedigitaliseerde) kadasterplan-
nen. Dit wekt de foutieve indruk dat nu veel nauwkeuriger gemeten kan worden: 
digitaal kan immers onbeperkt ingezoomd en gemeten worden. Uiteraard kunnen op 
die manier grove interpretatiefouten ontstaan. In de eerste plaats blijft het heilige 
principe van kracht dat een oorspronkelijke fout in een referentiemeting onvermin-
derd wordt meegenomen in alle afgeleiden. Dit houdt in dat hoger beschreven lijn-
diktefout onverminderd aanwezig blijft – zij het niet langer zichtbaar. 

Bovendien gebeurt nog cumulatie met andere fouten: 

– Digitalisatiefout van digitaal gewestplan: de gewestplannen werden manueel 
gedigitaliseerd, wat ook fouten met zich meebrengt. 

 

(1) Wijze van projecteren en interpretatie: 

Bij het projecteren van de indicatieve contour van het GRS en/of gedigitaliseerde 
gewestplan wordt als onderlegger, om de referentie met het analoge gewestplan te 
behouden, steeds de topokaart aan de GRB toegevoegd. Er is maximaal as op as 
gemeten, bvb as van de weg op as van de gewestplangrens op de analoge kaart. 
Bij de projectie en interpretatie wordt dus maximaal gebruik gemaakt van bestaande 
identificeerbare lijnen en grenzen op terrein en/of Cadmap/GRB (perceelsgrenzen, 
bebouwing, …) die refereren naar de visueel herkenbare lijnen van de topokaart. Bij 
twijfel of randgevallen wordt altijd gemeten op de analoge gewestplankaart, reke-
ning houdende met een lijndiktefout van 10 m. 

Het projecteren van de gewestplangrens en/of GRS-contour op de perceelsgrenzen 
volgens de GRB  resulteert dus in kleine discrepanties binnen de foutenmarge (i.c. < 
ca 10 m, eigen aan de schaal van het gewestplan) en stelt de verfijning in principe 
geen probleem. 

2.1 GRS als basis 

De indicatieve contour uit het GRS is grotendeels gebaseerd op de grenzen van het 
woongebied volgens het gewestplan, zij het op een aantal plaatsen bewust hiervan 
afwijkend vanuit ruimtelijke motiveringen: bvb afknippen van uitwaaierende linten 
aan de randen om inhoud te geven aan het principe van niet verder verdichten van 
linten. 

Door verder in te zoomen op een grotere schaal (perceelsniveau) dienen zich on-
vermijdelijk keuzes aan (zie hieronder). Het GRS laat in dit verband nog interpreta-
tiemarge , zie verder. 

2.2 Percelen aan uitgeruste weg 

Voor percelen gelegen aan een uitgeruste weg zijn er twee scenario’s denkbaar: 

1 de contour van het gewestplan/GRS ligt evenwijdig of schuinlopend met de rooi-
lijn 

2 de contour van het gewestplan/GRS loopt dwars of haaks over de rooilijn. 

 

De gewenste diepte en breedte van de bouw- en tuinzone, voor de afbakening van-
af de rooilijn, worden bepaald op basis van:  

– Duurzame verkavelingsprincipes en bouwprofielen op basis van het ITI-concept: 
zie hieronder en bij visie 
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– Voortuinzone op basis van verkeersveiligheid: voortuinzone > benodigde afstand 
tussen voorgevel en rooilijn m.b.t gezichtsveld autobestuurder: min. 3 m, 0 m bij 
gesloten bebouwing met parkeren elders dan in de voortuin- en bouwzone. 

 

– Bouwzone: op basis van de gewenste bebouwingstypologie (ITI-profiel voor 
open, halfopen, gesloten: zie verder) en zuidoriëntatie van de woning en tuinzo-
ne: max. 27 m bij open bebouwing, max. 20 m bij halfopen en gesloten bebou-
wing 

Uiterste grens tuinzone: op basis van het voorkomen van schaduwhinder bij de 
buren + afstand tussen bebouwing afhankelijk van omgeving: bouwhoogten tot 7 
m op min. 10 meter van de achterste perceelsgrens met uitzondering van vol-
gende bouwhoogten tot 4 m: 

– min. 5 m van de achterste perceelsgrens bij gesloten bebouwing 

– min. 7,5 m van de achterste perceelsgrens bij halfopen bebouwing. 

 

Op basis van het voorgaande: richtlijn voor afmetingen van de minimale en maxima-
le bouw/tuinzone: 

– Minimale afmetingen: 

– Open bebouwing: min. 33 m diepte en min. 13 m breedte (3 m zijtuinen + 7 

m bouwbreedte) 

Volgens ITI-profiel, voortuin is zuidgericht:  9 m voortuin + 14 m bouwdiepte 
(compacte balkvorm 7 op 7 op 14) + 10 m achtertuinzone  

Volgens traditioneel verkavelen, met carport in zijtuin ipv garage in achter-
tuin:  6 m voortuin + 17 m bouwzone + 10 m achtertuinzone 

– Halfopen bebouwing: min. 28 m diepte  en min. 9 m breedte (3 m zijtuin + 

6 m bouwbreedte) 

Volgens ITI-profiel: min. 3 m voortuin, max. 20 m bouwzone, min. 7,5 m ach-
tertuinzone 

– Gesloten bebouwing: min. 25 m diepte en min. 5 m breedte 

Volgens ITI-profiel: min. 0 m voortuin, max. 20 m bouwzone, min. 5 m achter-
tuinzone 

– Zoneringsafstand gehanteerd bij de opmaak van het gewestplan als maximum: 
maximaal 50 m 

– Bestaande toestand volgens de orthofoto. 

2.2.1 GRS/gewestplancontour evenwijdig of schuinlopend met 
rooilijn 

1 as gewestplangrens < 5 m van rooilijn (helft van de foutenmarge/lijndiktefout 
gewestplan) 

Afbakeningsgrens op de as van het openbaar domein  

uitzondering: als percelen buiten de kern bestemd zijn als ruimtelijk kwetsbaar 
gebied wordt de afbakeningsgrens op de buitengrens van het openbaar domein 
voorzien:  om te vermijden dat eventuele werken binnen het openbaar domein 
niet of moeilijk uitvoerbaar zijn omdat ze niet verzoenbaar zijn met de voorschrif-
ten en/of inrichtingsprincipes voor ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

2 as gewestplangrens < 33 m van rooilijn 

Afbakeningsgrens kern op as van de weg of op tegenoverliggende rooilijn met 
kwetsbaar gebied, zie hoger. 
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3 as gewestplangrens ≥ 33 m van rooilijn + perceelsgrens < 33 m van rooilijn 

Afbakeningsgrens van de kern wordt bepaald door de minst diepe achterste per-
ceelgrens van het naastliggend perceel, met een minimum van 33 m en een 
maximum van 50 m van de rooilijn. De afbakeningsgrens wordt evenwijdig met 
de rooilijn getrokken ofwel op logische en meetbare grenzen in de directe omge-
ving.  

4 as gewestplangrens ≥ 33 m van rooilijn + perceelsgrens tussen 33 en 50 m van 
rooilijn 

Afbakeningsgrens wordt op de perceelsgrens voorzien. 

 

 

5 as gewestplangrens ≥ 33 m van rooilijn + perceelsgrens > 50 m van rooilijn 

Afbakeningslijn op de 50 m-lijn van de rooilijn. 

Perceelsdelen achter de 50 m-lijn van de rooilijn kunnen mee opgenomen worden 
binnen de kern onder de voorwaarde dat: 

– de perceelsdelen die geen of een beperkte rol kunnen spelen in het achterlig-
gende openruimtegebied, bvb het perceelsdeel is momenteel tuinzone en is te 
klein voor omzetting naar en uit te rusten als een beroepsmatige landbouwzone, 
… 

– de perceelsdelen naar inrichting bijzondere voorschriften krijgen om een over-
gang naar het achterliggende openruimtegebied te realiseren 

.
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2.2.2 GRS/gewestplancontour haaks/dwars over de rooilijn 

1 as gewestplangrens < 5 m van perceelsgrens (helft van de foutenmar-
ge/lijndiktefout gewestplan) of <13 m van perceelsgrens 

Afbakeningsgrens op de perceelsgrens 

2 as gewestplangrens ≥13 m van rooilijn 

Indien op het perceel of een deel ervan een zone van 13 m breedte (minimale 
bouwbreedte) en 33 m diepte (minimale bouwdiepte) afgebakend kan worden 
binnen de gewestplanbestemming (gemeten op de as van gewestplangrens op 
analoge kaart) wordt het perceel of perceelsdeel (15 m breed en dezelfde diepte 
als aanpalend bouwperceel) mee opgenomen in de kern. 

 

Indien het  eindperceel van een goedgekeurde verkaveling betreft kan het toegela-
ten worden om desbetreffend perceel mee op te nemen in de kern. Idem voor per-
celen die door een verkavelingsaanvraag als woonperceel uitgesloten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Percelen niet aan een uitgeruste weg. 

Indien een perceel of een gedeelte ervan deel uitmaakt van de bouwzone van een 
te ondiep perceel aan een uitgeruste weg dan behoort een gedeelte van het perceel 
tot het voorliggende perceel. Als het overige deel van het perceel samen met de 
omliggende percelen, binnen de gewestplanbestemming, ingericht kunnen worden 
met een kernfunctie zoals bvb wonen, worden de percelen mee opgenomen in de 
kern. Bij het bepalen van de afbakeningsgrens zal er maximaal gebruik worden 
gemaakt van bestaande identificeerbare lijnen en grenzen. 

Indien het GRS geen uitspraak doet   over een achterliggend gebied of de inrichting 
ervan, moet een beperkt ontwerpend onderzoek uitmaken wat de rol van dit gebied 
is. Het verhogen van juridische grondvoorraad is niet toegelaten. De criteria voor dit 
ontwerpend onderzoek zijn:  

– morfologie 

– vormt het perceel, met eventueel omliggende percelen, een morfologische 

eenheid met de kern? 

– resulteert de opname in een goede afwerking tussen kern en open ruimte? 

– is het perceel reeds bebouwd of bebouwbaar ? 

– …  

– mobiliteit 

– is er een ontsluiting mogelijk ? 

– afstand tot (gewenste) voorzieningen ? 

– afstand (gewenst) openbaar vervoer ? 

– … 

– fysisch systeem 

– is het perceel en/of omgeving overstromingsgevoelig? 

– … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As gewestplangrens 

Afbakeningsgrens kern 

Afbakeningsgrens kern 
As gewestplangrens 

As gewestplangrens 

Afbakeningsgrens kern 

Overig deel perceel 
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2.3 Toelichting afbakening kern 

De gemeente opteert om alle verkavelingen die betrekking hebben op de kern op te 
heffen. Bij de bepaling van de RUP-grens en de kern-grens wordt er geen rekening 
gehouden met de diepe tuinzones gelegen in een verkaveling. 

 

 

basiskaart: GRB op geprojecteerd gewestplan 
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2.4 Afbakening Kern en de correctiebestemmingen 
 

De overgebleven snippers gewestplanbestem-
mingen, tussen RUP-grens en de woonkern, 
worden bestemd naar aanliggende bestemmin-
gen. Via deze correctiebestemmingen en de 
RUP-grens zal de kern afgebakend worden.  
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3 Planologisch - juridisch kader 

3.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vormt de inhoudelijke basis voor de 
verordenende uitvoeringsinstrumenten en –plannen die op termijn de gewestplan-
nen en de gemeentelijke aanlegplannen kunnen vervangen. Intussen blijven deze 
van kracht. 

Het RSV heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar de moge-
lijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte. 

Het RSV werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 september 
1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrachtigd. Bepa-
lingen m.b.t. de gemeente Vorselaar, als buitengebiedgemeente,  zijn doorvertaald 
in het Provinciaal structuurplan Antwerpen en vervolgens in het gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan Vorselaar. 

Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 2003 (VR 12.12.2003). De bin-
dende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door het Vlaams Parlement bij de-
creet van 19.03.2004. 

Een tweede herziening is gebeurd in 2010 (VR 17.12.2010). De bindende bepa-
lingen daarbij werden bekrachtigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 
16.02.2011. 

Parallel aan de verdere uitvoering van het RSV bereidt de Vlaamse Regering een 
nieuwe beleidsplan Ruimte voor. Dit beleidsplan zal op termijn het RSV vervangen. 
Het groenboek beleidsplan Ruimte werd inmiddels goedgekeurd op 4 mei 2012 door 
de Vlaamse Regering. Momenteel ligt er de studie ‘visies en concepten voor het 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ op tafel. Deze studie heeft als doel om de opmaak 
van het beleidsplan Ruimte op drie cruciale thema’s te voeden met nieuwe plan-
ningsconcepten en om de toepassing van ontwerpend onderzoek in de voorberei-
ding van beleid te testen. 

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 (land-
bouw, 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 verbrokke-
ling van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing. 

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

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

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

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

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

– Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vertaalt deze doelstellingen in bindende 
en/of indicatieve ontwikkelingsperspectieven voor elk van de structurerende 
elementen van het buitengebied. M.b.t. de nederzettingsstructuur worden vol-
gende ontwikkelingsperspectieven gegeven: 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 

– De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën: 
kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor 
Vorselaar zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet struc-
turerend.  

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

– Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven 
naar een minimale dichtheid en een dichtheidsbeheer. Verdichting en dicht-
heidsbeheer betekenen voor het ruimtelijk beleid: 

– concentreren van het wonen en het werken in de kernen van het buitenge-

bied; 

– het differentiëren en verbetering van de woningvoorraad; 

– het versterken van de multifunctionaliteit door verweving; 

– het streven naar minimale dichtheden: voor de kern Vorselaar wordt er ge-

streefd naar een woningdichtheid van minimaal 15 woningen per hectare – 

uitgedrukt op een ruimtelijk samenhangend geheel – als een dichtheid eigen 

aan een woonkern te beschouwen: in bepaalde delen zal ingezet worden op 

groen en publieke ruimte op wijkniveau (gerichte ontdichting) op andere loca-
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ties zal men naar hogere dichtheden moeten streven om de ruimtelijke po-

tenties maximaal in te kunnen vullen (gerichte verdichting); 

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

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

3.1.1 Gewestelijke ruimtelijke planningsprocessen 

In het buitengebied voert het Vlaams gewest planningsprocessen om de beleidsvi-
sie voor dit gebied te verfijnen om zo een samenhangend en doordacht ruimtelijk 
beleid uit te werken.  

3.1.1.1 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur 

In het zuidoosten wordt de kern begrensd door het herbevestigd agrarisch gebied 
‘Vallei van de kleine Nete en Aa tussen Grobbendonk en Herentals’ (HAG-gebied 
10) en in het noorden door het herbevestigd agrarisch gebied ‘Landbouwgebied 
Vispluk en landbouwgebied ten noorden van Vorselaar en Grobbendonk’ (HAG-
gebied 3) 

Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor landbouw, natuur en bos is 
in voorbereiding: 

– RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa van N19 tot Grobbendonk: Voorontwerpfa-
se. 

 

Figuur 1: uitsnede voorontwerp grafisch plan 

3.1.1.2 Motivatie aansnijden HAG 

De impact op HAG wordt beschreven cf. omzendbrief RO/2010/01 

Onderzoek naar alternatieve locaties 

Het voorliggende RUP wordt opgemaakt om voor de woonkern van Vorselaar en het 
bestaande bedrijventerrein Vispluk een planologische oplossing te voorzien. Er 
worden gebiedsgerichte stedenbouwkundige voorschriften opgesteld voor de ver-
schillende zones. Het RUP beoogt een afbakening op perceelsniveau. Dit RUP is 
een uitvoering van bindende bepalingen uit het structuurplan van de gemeente. Het 
in overweging nemen van alternatieve locatie is niet aan de orde omdat hier net 
voor de bestaande situatie een planologische oplossing gezocht wordt.  

Onderzoek naar de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische struc-
tuur 

De inname van HAG binnen het RUP kern kan in twee onderdelen opgesplitst wor-
den: 

– (1) Inname van HAG door het herbestemmen van achtertuinen tot woongebied 

– In het RUP werd een duidelijke afbakening van de kern van Vorselaar door-

gevoerd.  

– De inname van HAG (HAG-gebied 10) in het zuidoosten van het plangebied 

wordt verklaard door inname van diepere tuinen die herbestemd worden naar 

woongebied. Dit betekent geen verlies van percelen in actief landbouwge-

bruik. Andere percelen in HAG worden omgezet in woonreservegebied. Het 

gaat hier om een overname van percelen die volgens het gewestplan een 

bestemming woonuitbreidingsgebied hadden, maar die nu, door de afbake-

ning op perceelsniveau binnen het HAG komen te liggen. In deze zone zitten 

nog stukken die in actief agrarisch gebruik zijn. Woonreservegebieden kun-

nen echter niet aangesneden worden vooraleer er een behoefte wordt aan-

getoond en er een nieuw RUP, specifiek voor dit gebied gemaakt wordt. 

Hierdoor kan gesteld worden, dat het nu nog geen uitgemaakte zaak is dat 

daar al dan niet actieve landbouwpercelen (deels) verdwijnen. In deze zone 

worden ook percelen in HAG volledig bestemd als landbouwgebied (grens-

correcties). Hierdoor is voor deze volledige zuidoostelijke zone te conclude-

ren dat er door de opmaak van dit RUP de ruimtelijk-functionele samenhang 

van de agrarische structuur niet aangetast wordt. 
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Figuur 2: voorontwerp grafisch plan zuidoostelijke zone met overdruk van HAG. 

– Voor de zone in het noorden van het plangebied kan gezegd worden dat alle 

(delen van) percelen uit het HAG (HAG-gebied 3) die ingenomen worden 

door het RUP en de bestemming wonen krijgen gaat over een bestendiging 

van een bestaande toestand, nl. de inname van diepere tuinen of volledige 

percelen binnen woongebied. Er zijn eveneens enkele percelen gelegen in 

HAG die herbestemd worden naar bosgebied. Dit is een herbestemming cf. 

de huidige toestand (bebost), waardoor ook geen actieve landbouwpercelen 

ingenomen worden. In deze zone worden ook percelen in HAG volledig be-

stemd als landbouwgebied (grenscorrecties). Hierdoor is voor deze volledige 

noordelijke zone te concluderen dat er door de opmaak van dit RUP de ruim-

telijk-functionele samenhang van de agrarische structuur niet aangetast 

wordt. 

 

 

 

Figuur 3: voorontwerp grafisch plan noordelijke zone met overdruk van HAG. 

– In de noordoostelijke zone van het plangebied worden enerzijds net zoals in 

de voorgaande zones diepere tuinen gelegen in agrarisch gebied (en HAG) 

herbestemd naar woongebied cf. het feitelijke gebruik. 

– (2) Anderzijds wordt het bedrijventerrein Vispluk gelegen in deze zone uitgebreid 
in dit RUP. De afbakening van het lokaal bedrijventerrein (KMO-zone Vispluk) is 
afgestemd op de hypothetische afbakeningsgrenzen van het GRS, waarbij extra 
ruimte wordt voorzien voor de uitbreiding van de gemeentelijke werkplaatsen in 
het westen. Via het RUP zijn de grenzen verfijnd tot op perceelsniveau. De zone 
voor uitbreiding van de gemeentelijke werkplaatsen is op dit moment bebost, 
waardoor de inname van deze percelen geen aansnijding van actieve land-
bouwpercelen betreft. Eén perceel, aansluitend tegen het woongebied staat 
aangegeven als in gebruik zijde als grasland, maar dit is in de praktijk deels be-
bost en deels in gebruik als rijpiste voor paarden (hobbylandbouw), horende bij 
de voorliggende woning. Dit betekent dat dus op deze plaats ook geen actieve 
landbouwpercelen verloren gaan. Door de uitbreiding van KMO-zone kunnen de 
gemeentelijke groen- en grondopslag (in agrarisch gebied) geherlokaliseerd 
worden naar de KMO-zone. Op deze manier wordt er terug agrarisch gebied aan 
de landbouw gegeven. 
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Voor de volledige zone kan aldus geconcludeerd worden dat er door de opmaak van 
dit RUP de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur niet aan-
getast wordt. 

 

Figuur 4: voorontwerp grafisch plan noordoostelijke zone met overdruk van HAG. 

Onderzoek naar flankerende maatregelen 

Aangezien de inname van HAG binnen het RUP kan teruggebracht worden tot het 
herbestemmen cf. de bestaande toestand of de uitbreiding van een bedrijventerrein 
waar geen actieve landbouwpercelen in aanwezig zijn, kan gesteld worden dat door 
het RUP de agrarische sector niet aangetast wordt. Aangezien het om een bestaan-
de toestand gaat en er geen actieve landbouwpercelen ingenomen worden, is het 
voorzien van flankerende maatregelen dus niet aan de orde.  

 

3.2 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.).  

Bepalingen m.b.t. de gemeente Vorselaar, als buitengebiedgemeente, zijn doorver-
taald in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Vorselaar. 

Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 2011 (MB 04.05.2011). 

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 provin-
cie. 

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

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

– Stimuleren van de openruimtefuncties zoals natuur, (verbrede en grondgebon-

den) landbouw en toerisme en recreatie. Het bestaande evenwicht tussen de 

functies in een kleinschalig gebied met beperkte draagkracht en met hoge land-

schappelijke kwaliteit moet behouden blijven. 

– Het beheer is naast de bevraging van de draagkracht van de deelruimte ook een 

aandachtspunt. De provincie gaat na voor welke concrete gebieden beheers-

plannen kunnen worden opgesteld. Dit zowel voor natuur, landbouw en toerisme 

en recreatie. 

– Tussen de Oorlandse Heide (ten oosten van Vorselaar),  de vallei van de kleine 

Nete en het gebied rondom  de Lilse Bergen is geselecteerd als natuurverbin-

ding. 

 

 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 

– In het provinciaal structuurplan wordt gestreefd naar een hiërarchische samen-
hang tussen nederzettingen met een duidelijke differentiatie in verzorgingsni-
veau. Gedeconcentreerd bundelen op basis van de kernenhiërarchie moet een 
algehele verstedelijking van de provincie tegengegaan.  
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– Voor Vorselaar houdt dit in: de selectie van de kern van Vorselaar als bedrijfs-

ondersteunend hoofddorp: 

– Vorselaar heeft een woningbehoefte van 117 wooneenheden. Deze dienen 

volgens het RSPA in het hoofddorp te worden voorzien, waar een beleid van 

kernversterking door verdichting en inbreiding dient gevoerd te worden. Dit 

impliceert een woonbeleid op basis van efficiënt ruimtegebruik en/of herge-

bruik van bestaande bebouwing en het verantwoord stimuleren van nieuw-

bouw. Er word gestreefd naar kleinere bouwpercelen en alternatieve woon-

vormen. Het is niet de bedoeling de kern vol te bouwen, kwaliteitsvolle open 

en/of groene ruimten die belangrijk zijn voor de beleving en leefbaarheid 

kunnen  behouden blijven. 

– Vorselaar kan een bijkomend lokaal bedrijventerrein met een richtinggevende 

oppervlakte van 5 ha realiseren. 

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur 

– Binnen de kern liggen geen hoofdwegen, primaire en secundaire wegen. 

– De kern wordt niet ontsloten via een openbaar vervoersas van provinciaal ni-
veau. 

– De kern wordt ontsloten via het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
(BFF), zie verder sectoraal juridisch kader. 

3.3 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Vorselaar 

Het structuurplan van de gemeente Vorselaar werd definitief goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie op 21/09/2006. De gedeeltelijke herziening, m.b.t. de woon-
behoefte en woonaanbod en ontwikkelingsperspectieven lokale bedrijventerreinen, 
als addendum bij het GRS Vorselaar is definitief vastgesteld.  

De bepalingen uit de herziening van het GRS zijn in het cursief weergegeven. 

3.3.1 Bindende bepalingen  

3 Selectie van structurerende puntbakens (merkwaardige gebouwen, monumenten 
en infrastructuren): 

– Kerktoren Sint Pieterskerk 

– Schranshoeve 

– Klooster 

– de Kaak 

– Kapel van ’t Schrans 

– Kapelleke van de Goorbergenlaan 

– Kapel van de Kempenlaan 

– Kapelleke van Pallaaraard 

– Kapelleke van de Klissenhoek 

– Kapel van 't Achterste Sassenhout 

– Kapel van ’t Sassenhout 

– Kapel van de Molenbaan 

4 Selectie van structurerende lijnbakens 

– Kasteeldreef 

16 Behoud publieke groenfunctie 

– Vinkenlaan (PG) 

18 Selectie en uitbreiding van lokale bedrijventerreinen 

– Vispluk 

25 De gemeente maakt voor (delen van) de woonkern één of meerdere RUP’s. 
Hierbij worden de te herbestemmen woongebieden herbestemd. Verder worden 
volgende uitgangspunten (niet limitatief) gehanteerd: 

– verhogen van de woningdichtheid via kavelbreedte en bouwtype. 

– Streven van een sociale mix door het vastleggen van percentages en/of zo-

neringen van bepaalde woontypologieën. 

– Ruimtelijk uitwerken van het commerciële centrum. Hierbinnen worden mo-

gelijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste voorzienin-

genniveau. 

26 De gemeente maakt een RUP op voor het lokaal bedrijventerrein Sassenhout en 
lokaal bedrijventerrein Vispluk met volgende uitgangspunten: 

– Verfijnen van de ruwe gewestplanzonering om op basis van planologische 

toetsing een afstemming te vinden tussen de huidige kadastrale indeling en 

de bestemming.  

– Uitbreiding Vispluk in functie van gemeentelijke werkplaatsen / stapelplaat-

sen  

– Waken over het lokale profiel van de bedrijventerreinen door een maximale 

perceelsgrootte vast te leggen bij nieuwe invulling, een samenvoegverbod 

voor kavels op te leggen en een lijst van toegelaten activiteiten op te stellen. 

– Inrichtingsprincipes vastleggen in functie van duurzame ontsluiting en invul-

ling, landschappelijke inpassing en hinderbeperking. De ruimtelijke samen-

hang van de hele zone moet bekeken worden. 

– De gemeente legt de ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein het voor-

zien van een terugkoopclausule in de verkoopakte op. Dit kan eventueel in 
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combinatie met een recht van opstal. In de verkoopakte moet zodoende een 

termijn worden vastgelegd waarbinnen het terrein in gebruik moet worden 

genomen. Bij overschrijding van deze termijn kan de verkoper het perceel te-

rug aankopen en op de markt brengen.  

3.3.2 Richtinggevende bepalingen 

3.3.2.1 Vanuit de natuurlijke structuur 

– Aandacht voor de rol in de ecologische structuur van de kasteeldreef (zie bin-
dende bepalingen) 

– Behoud van de identiteit van de gehuchten bij Pallaaraard: behoud van de na-
tuur in de versteende omgeving 

3.3.2.2 Vanuit de landschappelijke structuur 

– Behoud en versterking van de structurerende puntbakens (zie bindende bepa-
lingen) met respect voor hun authenticiteit. 

3.3.2.3 Vanuit de vervoersstructuur 

– De kern van Vorselaar is aangeduid als verblijfsgebied. De inrichting van het 
openbaar domein moet de omgevingsfuncties ondersteunen en bijdragen aan 
een hogere leefbaarheid. Aan de randen van de kern worden op lokale wegen I 
en II verkeerspoorten voorzien die de overgang naar een verblijfsgebied duidelijk 
maken. 

– De vele doorsteken moeten de doorwaadbaarheid versterken, zeker de relatie 
sportcentrum en dorpscentrum. 

– Langs de lokale wegen I (zie bindende bepalingen) moeten de erftoegangen 
geminimaliseerd worden, vb door inritkoppeling. 

– De inrichting van lokale wegen II (zie bindende bepalingen) moet bijdragen tot 
een hogere verblijfskwaliteit en lagere snelheid. 

– Er moet een duidelijk netwerk van fietsroutes en openbaar vervoer uitgewerkt 
kunnen worden. 

3.3.2.4 Vanuit toeristisch-recreatieve structuur 

– Centrumgerichte voorzieningen moeten ondersteuning bieden aan het lokale 
verenigingsleven en de sociale structuur 

– Behoud van bosfragmenten en parkelementen als ruimte voor spel en ontspan-
ning 

– Ruimte voorzien voor verweefbare sportinfrastructuren 

– Ruimte voor jeugdinfrastructuur voorzien in de kern, verweefbare en afgebaken-
de zones kunnen hierin bijdragen. 

– Ruimte voor speelpleinen op maat van de omgeving 

– Afbakenen van het sportcentrum De Dreef als centrumzone voor sportinfrastruc-
tuur: ruimte voor uitbreiding van bestaande infrastructuur als ruimte voor nieuwe 
infrastructuur, beide op niveau van de gemeente. 

– Netwerk van toeristische fietsroutes mogelijk maken, met op strategische plaat-
sen ondersteunende rustpunten. Voor het rustpunt dient een planologische toet-
sing te gebeuren. 

3.3.2.5 Vanuit de economische structuur 

Uitbreiding van het lokale bedrijventerrein Vispluk biedt de mogelijkheid tot uitbrei-
ding van de gemeentelijke werkplaatsen . Onderstaande figuur geeft een mogelijke 
uitbreiding van het lokale bedrijventerrein Vispluk weer.  

 

Figuur 5: indicatieve schets voor de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein Vispluk 

 

De onderstaande richtlijnen moeten waken over de lokale invulling van een bedrij-
venterrein: 

1 De maximum toegelaten bedrijfsoppervlakte wordt beperkt in functie van de 
draagkracht van de omgeving  

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

3 De toegelaten bedrijfsactiviteiten worden beperkt in functie van de draagkracht 
van de omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 

– Ruimtebeslag.  

Te grootschalige (regionale) bedrijven horen thuis op  een regionaal bedrij-
venterrein buiten de gemeente. 

– Verkeers- en vervoersdynamiek.  

Hierbij dient een afweging te gebeuren tussen het mobiliteitsprofiel van de 
bedrijfsactiviteit en het bereikbaarheidsprofiel van het bedrijventerrein. Be-
drijfsactiviteiten met een mobiliteitsprofiel dat de verkeersleefbaarheid van de 
omgeving ondermijnt moeten worden geweerd. 

– Milieuhinder.  

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

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

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

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

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

3.3.2.6 Vanuit de nederzettingsstructuur 

Kernen aflijnen om grenzen te stellen  

In het gemeentelijk structuurplan wordt het hoofddorp afgelijnd. Met deze aflijning 
worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld die de natuurlijke, agrarische en land-
schappelijke structuur kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de kern. Binnen de afgelijnde kern moet de beschikbare ruimte eerst maxi-
maal worden benut vooraleer men de grens in een latere planperiode terug in vraag 
kan stellen. De aflijning van de kern is echter bij benadering weergegeven en mag 
niet als een bodembestemming worden geïnterpreteerd. Verdere verfijning op per-
ceelsniveau moet in uitvoering van het structuurplan gebeuren. 

Bij de aflijning van de kern werd o.a. rekening gehouden met volgende factoren: 
gewestplanbestemming, huidig ruimtegebruik en de landschapskenmerken, bouw-
mogelijkheden, bodemcondities van terreinen (depressie, natte grond), gepland en 
bestaand rioleringsnet, morfologische begrenzing ten aanzien van homogene open 
ruimte en/of ecologische gehelen, … . 

 

Woningdichtheidsbeheer 

Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om naar hogere dichtheden te streven. 
Het cijfer van 15 wo/ha kan gehanteerd worden als een richtcijfer voor de gehele 
kern. In de praktijk komt het er op neer om de woningdichtheid te differentiëren door 
te streven naar hogere dichtheden in het centrum (dorpskern) en lagere dichtheden 
in de rand van de kern (randwijken), dit richtcijfer van 15 wo/ha indachtig. 

De gewenste dichtheid wordt gerealiseerd door de realisatie van nieuwe woonpro-
jecten enerzijds en door ingrepen in het bestaande weefsel anderzijds.  

De kern van Vorselaar wordt morfologisch opgesplitst in drie deelruimten, met na-
me: 

Randwijken 

De randwijken zijn woongebieden aan de rand van de kern die een overgangszone 
vormen naar het omliggende openruimtegebied en/of woongebieden die op een 
ruime afstand van de kern zijn gelegen. Er wordt gestreefd naar een behoud van 
open bebouwingsvormen (wat een doorkijk naar het achterliggend landschap cre-
eert) met als verdichtingsstrategie: 

– woonprojecten: richtcijfer: 15 wo/ha met een minimum van 10 % groene publieke 
verblijfsruimte. I.k.v. verdichting en ruimte voor nieuwe woonvormen zijn vormen 
van meergezinswoningen toegelaten aan deze groene publieke verblijfsruimten. 

– bestaande percelen: het toelaten van zorgwonen, op grote percelen het toelaten 
van tweegezinswoningen. Een tweegezinswoning heeft hier het uitzicht van een 
eengezinswoning. 
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Woonwijken 

Woonwijken zijn de woonomgevingen gelegen tussen de randwijken en de dorps-
kern. In deze zone wordt gestreefd naar een hogere dichtheid dan de randwijken. 
Naast open bebouwingsvormen zijn hier ook halfopen bebouwingsvormen toegela-
ten. Als verdichtingsstrategie wordt geopteerd voor: 

– woonprojecten: minimum 17,5 wo/ha en maximum 20 wo/ha met een minimum 
van 10 % groene publieke verblijfsruimte. I.k.v. verdichting en ruimte voor nieu-
we woonvormen zijn vormen van meergezinswoningen toegelaten aan deze 
groene publieke verblijfsruimten. 

– bestaande percelen: het toelaten van zorgwonen en tweegezinswoningen. Een 
tweegezinswoning heeft hier het uitzicht van een eengezinswoning. 

Dorpskern 

De dorpskern is het centrumgebied van de kern. Hier situeren zich alle centrum-
voorzieningen. Alle soorten vormen van wonen zijn hier wenselijk. Er wordt ge-
streefd naar een gezonde mix van woonvormen op maat van de kern en met aan-
dacht voor woonkwaliteit. Nieuwe woonprojecten moeten een minimale woondicht-
heid van 25 wo/ha behalen en zijn uitgerust met een publiek plein en/of park. 

 

Groene centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden 

Verschillende niet uitgeruste woongebieden zijn ingericht met een groene centrum-
functie (speelpleintje, bebost park). Dergelijke bestaande inrichtingen dragen bij tot 
de woon- en leefkwaliteit van de omgeving. Het is niet wenselijk om de rol van der-
gelijke gebieden in de omgeving te negeren. Deze groene gebieden kunnen wel 
deel uitmaken van een projectgebied en/of kunnen heringericht worden naar een 
bruikbare ruimte te voordele van het omliggende weefsel.  

Deze niet uitgeruste woongebieden zijn vandaag vaak groene eilanden in de be-
bouwde kern. Ontwikkeling van deze gebieden is mogelijk mits bijzondere aandacht 
uitgaat naar behoud van het groene karakter in het ontwerp. Het groene karakter 
kan op verschillende manieren in een project geïntegreerd worden. Zo kan er bij-
voorbeeld voor gekozen worden om een gedeelte van het bestaande groen te ge-
bruiken en om te vormen naar publiek groen voor de omliggende ontwikkelingen.  

Het herziene GRS heeft niet de bedoeling de binnengebieden die ontwikkeld kun-
nen worden aan te duiden. De ontwikkelbaarheid van de binnengebieden is afhan-
kelijk van verschillende actoren die niet allemaal voldoende gekend zijn om nu 
reeds volledig en correct uitspraak te doen over de te ontwikkelen binnengebieden. 

De groene centrumgebieden vervullen alle een rol in de kern van Vorselaar. Door 
het voeren van een gedifferentieerd dichtheidsbeheer wordt voldoende diversiteit 
gegarandeerd tussen de verschillende binnengebieden. Elk binnengebied vergt een 
specifieke aanpak op basis van de aanwezige ruimtelijke kenmerken.  Door het 

aanduiden van binnengebieden loopt men het risico dat bepaalde binnengebieden 
vergeten worden. Het niet aanduiden van de gebieden daarentegen creëert extra 
flexibiliteit en benut alle opportuniteiten. 

Deze herziening streeft een verdichting van bestaande weefsel (in woongebied) na 
op korte en middellange termijn. Er is binnen deze termijn geen nood tot aansnijding 
van woonuitbreidingsgebied of woonreservegebieden.  

 

Behoud publieke groenfunctie 

Het betreft het behoud van de publieke groenfunctie van een niet uitgerust woonge-
bied met name Vinkenlaan (PG). Dit gebied komt niet in aanmerking voor ontwikke-
ling. Door de aanwezigheid van een vijver en groen functioneert dit gebied als groe-
ne long voor haar omgeving. 

 

Woonuitbreidings- woonreservegebieden reserveren voor de toekomst (R) 

De gemeente opteert ervoor om de overige zones te reserveren voor de toekomt. 
De goedgekeurde verkavelingen in deze zones kunnen echter wel worden ingevuld. 

Op korte termijn is er geen behoefte tot aansnijding van de woonuitbreidingsgebie-
den. Het gemeentebestuur opteert voor een duidelijke en eenduidige visie door alle 
woonuitbreidingsgebieden te reserveren voor de toekomst. De WUG’s H1 tot en met 
H4 (cfr. GRS) werden in het RUP Van de Wervelaan II reeds herbestemd naar 
woonreservegebied. In deze herziening van het GRS wordt ervoor gekozen om ook 
het gebied H5 uit het GRS, goedgekeurd d.d. 21/09/2006 te reserveren voor wonen 
in de toekomst. 

De gemeente wil de toekomstige ontwikkeling van het gebied niet hypothekeren. 
Om deze reden wordt in deze herziening geen herbestemming naar een zachte 
bestemming vooropgesteld. Wel dienen eventuele toekomstige ontwikkelingen re-
kening te houden met de identiteit van deze gebieden. Hierbij dient rekening gehou-
den te worden met de ligging ten opzichte van de dorpskern enerzijds en de open-
ruimtefuncties anderzijds.  

Het WUG Van de Wervelaan
1
 sluit onmiddellijk aan op het RUP Van de Wervelaan 

II. Door haar ligging in de kern, aansluitend op een recente woonontwikkeling, is het 
WUG Van de Wervelaan op een optimale locatie gelegen voor een toekomstige 
woonontwikkeling. Een woonontwikkeling op deze locatie biedt de mogelijkheid tot 
afwerking van de kern waarbij in de inrichting van dit gebied voldoende rekening 
gehouden wordt met het aangrenzende park De Borrekens. De Ijzerestraat vormt de 
grens tussen de woonkern Vorselaar en het aangrenzende openruimtegebied. 

                                                           
– 

1
 Het WUG Van de Wervelaan werd in het oorspronkelijke GRS, goedgekeurd d.d.21/09/2006, aange-

duid als H5. In het addendum wordt dit gebied weergegeven als R1. 
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In afwachting van een ontwikkeling op lange termijn blijft het bestaande gebruik 
behouden. 

Om een zuinig gebruik van de te reserveren gebieden te bekomen, wordt de ontwik-
keling ervan intern gefaseerd, tenzij het kleine projecten betreft bvb. van minder 
dan 1,5 ha. We onderscheiden per gebied een aantal opeenvolgende fasen waarbij 
een volgende fase pas kan aangevat worden wanneer 70% van de voorgaande fase 
is voltooid. De gebieden worden ook onderling gefaseerd zodat de meest gunstig 
gelegen gebieden, zoals de nabijheid van de dorpskern, eerst tot ontwikkeling kun-
nen komen. De interne fasering van gereserveerde zones vangt pas aan op het 
moment dat de behoefte tot aansnijden kan worden aangetoond. 

Ze komen prioritair in aanmerking voor de lagere inkomensklasse (sociale huisves-
ting) al dan niet in combinatie met initiatieven voor de middenklasse. Om ook hier de 
sociale dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk 
gestreefd te worden naar de realisatie van een sociale mix. Deze mix dient zowel 
gerealiseerd te worden naar inkomensklasse als naar woningtype (kavels, huurwo-
ningen, koopwoningen, appartementen, studio’s). 

Wanneer blijkt dat er behoefte is tot aansnijding van deze gebieden, dient een RUP 
opgemaakt te worden om deze gebieden te bestemmen naar woongebied. Deze 
behoefte moet blijken uit een goedgekeurde herziening van de woningprogrammatie 
en mits de garantie dat eerst ingezet wordt op de centrale binnengebieden in woon-
gebied. 

Onderstaande woonuitbreidingsgebieden worden gereserveerd voor de toekomst: 

– R1 WUG Van de Wervelaan  

– R2 WUG IJzerestraat De percelen gelegen buiten de verkaveling sluiten aan bij 
R1 WUG Van de Wervelaan en vormen hier ruimtelijk één geheel mee. 

– R3 WUG Nieuwstraatveld II 

In het RUP Van de Wervelaan worden 4 niet uitgeruste woongebieden herbestemd 
naar woonreservegebied. Deze gebieden blijven ook binnen deze planhorizont be-
houden als woonreservegebied. Het betreft volgende gebieden: 

– H1 Pallaardsveld (1,34 ha): Dit gebied sluit aan op het agrarisch gebied van 
Vroegeinde.  

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

– H3 Strateneinde (0,44 ha) : Deze zone is bebost en sluit aan op de bossen van 
Strateneind Veld.  

– H4 Bosweg-noord (0,73 ha) : Het grootste gedeelte van deze zone heeft een 
natte ondergrond (alluviale bodems van de Hulsloop en natte depressiegron-
den), het huidig landgebruik is weide.  

Wanneer blijkt dat er behoefte is tot aansnijding van deze gebieden, dient een RUP 
opgemaakt te worden om deze gebieden te bestemmen naar woongebied. Deze 
behoefte moet blijken uit een goedgekeurde herziening van de woningprogrammatie 
en mits de garantie dat eerst ingezet wordt op de centrale binnengebieden in woon-
gebied. 

Gebiedsspecifieke ontwikkeling 

De ontwikkeling van deze woonuitbreidingsgebieden gaat uit van een maximale 
integratie in haar omgeving.   

De inrichting van de woonuitbreidingsgebieden wordt beoordeeld op hun goede 
nabuurschap en verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal, ruimtelijke en visu-
ele impact betreft. Daarbij wordt minstens aandacht besteed aan: 

– De relatie met de in de omgeving aanwezige functies 

– De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 
bewoners of bezoekers 

– Inplanting van de bebouwing t.o.v. de aanpalende bebouwing i.f.v. bezonning, 
beschaduwing, privacy,… 

– De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid 

– De relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen 

– De gewenste woondichtheid 

– De ruimtelijke, visuele en functionele inpassing in de omgeving 

Elke ontwikkeling dient te gebeuren met respect voor de natuurlijke en landschappe-
lijke structuur. 

Bij grote woonprojecten en verkavelingen moet er steeds een gezonde mix aan 
verschillende woningtypologieën gerealiseerd worden. Dit resulteert in verschillende 
soorten bebouwing, bewoners en een levendige gevarieerde buurt. 

Bijzondere aandachtpunten zijn: 

– R1 WUG Van de Wervelaan en R2 WUG IJzerestraat 

– De WUG’s vormen een overgangszone naar het park- en bosgebied rond het 

kasteel De Borrekens. De aanwezigheid van voldoende geïntegreerd groen 

vormt een verwijzing naar het landschap rond het kasteel. 

– R3 WUG Nieuwstraatveld II 

– Een (gedeeltelijke) ontwikkeling van het WUG vormt een afwerking van de 

kern. Het gebied sluit aan op de Aavallei. Eventuele toekomstige ontwikke-

lingen houden maximaal rekening met de ligging op de overgang naar een 

openruimtegebied. 
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Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen (H) 

H5 WUG Nieuwstraatveld III: Het oostelijk gedeelte van gebied H5 is vandaag in 
gebruik als tuin bij de voorliggende woningen. Het westelijk gedeelte van gebied H5 
is vandaag in landbouwgebruik. De gemeente Vorselaar staat achter een herbe-
stemming van dit gedeelte van het WUG, namelijk het gebied H5. 

 

Visie op het hoofddorp Vorselaar + woningprogrammatie: zie figuren (uitsnede GRS) 
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3.4   Bestemmingen binnen de grenzen van het RUP 

Gewestplan Herentals-Mol (1978) 

– Woongebieden (0100) 

– Woonuitbreidingsgebieden (0105) 

– Woongebieden met landelijk karakter (0102) 

– Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (0200) 

– Bosgebieden (0800) 

– Natuurgebieden (0701) 

– Agrarische gebieden (0900) 

– Agrarische gebieden met ecologisch belang (0910) 

– Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (0901) 

– Ambachtelijke bedrijven en KMO’s (1100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPA Sportcentrum  

Het BPA werd goedgekeurd bij K.B. dd. 25.04.1974 en gewijzigd in 1978. Doel van 
het BPA: inrichting van een dagrecreatiezone als sportcentrum met sporthal, twee 
voetbalvelden, atletiekpiste…. 

De zones langs de Riemenstraat, Zand en Oostakker zijn bestemd voor woning-
bouw voor hoofdzakelijk  aaneengesloten bebouwing. Zones C & D zijn zones voor 
openbare gebouwen (school, pastorij, …). De zone voor sport is aangeduid als 
groenstrook- plaatsen bestemd voor sport, spel en recreatie 
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RUP Van de Wervelaan II  

Het RUP werd op 20 mei 2010 door de deputatie goedgekeurd. 

 

Doel van het RUP: 

Aansnijding van een gedeelte van een woonuitbreidingsgebied (WUG), ter uitvoe-
ring van het GRS Vorselaar. Aan de aansnijding van dit deel WUG werd in de wo-
ningprogrammatie een juridische compensatie gekoppeld. Een viertal gebieden in 
het woongebied gelegen worden via het RUP d.m.v. een planologische ruil  gere-
serveerd als woonreservegebied. 

De inrichting van het herbestemde WUG is gericht op een duurzame ontwikkeling 
van het gebied. Er wordt gestreefd naar een verdichting van het woonweefsel door 

halfopen bebouwingsvormen om zo een gemiddelde woondichtheid van 15 w/ha te 
bekomen. Er moet bij de ontwikkeling aandacht besteed worden aan rationeel ener-
gieverbruik, zonoriëntatie, duurzaam waterbeheer, verhoging woonkwaliteit & com-
fort, mix in typologieën en doelgroepen, … 

De ruggengraat van het ontwerp is gericht op integratie en uitbreiding van waarde-
volle landschappelijke elementen en de relatie met de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie kaart 3 “planologische context-bestemmingen”, zie bijlage 

3.5 Gemeentelijke verordeningen 

Er zijn geen geldende verordeningen die relevant zijn voor het RUP. 
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4 Sectoraal juridisch kader 

Zie kaart 5 “sectoraal-juridische context” , zie bijlage 

Zie kaart 7 “watertoetskaart” , zie bijlage 

Tabel 1: samenvattende tabel sectoraal kader 

Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Natuur en bos   

Natuurtoets Dit is de ‘natuurtoets’ cf. artikel 16 natuurdecreet De bestaande toestand wordt gekenmerkt door een sterk antropogeen karakter. Er zijn geen waardevolle natuur-
elementen / biotopen aanwezig binnen het overgrote gedeelte van het plangebied. 

Enkel het zuiden van het plangebied sluit aan op het habitatrichtlijngebied. Enkele percelen gelegen binnen de afba-
kening van het RUP maken ook deel uit van dit habitatrichtlijngebied nr. 20 ‘ Valleigebied van de Kleine Nete met 
aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden’. Een uitgebreide toetsing is terug te vinden in de screeningsno-
ta. Het RUP tast de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebied niet aan en legt  daardoor geen hypotheek 
op de instandhoudingsdoelstelling. Er is geen significante impact op het natura2000-netwerk te verwachten. 

Gebieden van VEN/IVON Afbakening van deze gebieden met natuurfunc-
tie cf. natuurdecreet 

Binnen de grenzen van het RUP zijn geen VEN/IVON gebieden aanwezig. De meeste GEN gebieden liggen enkele 
10 meters van de rand van de kern. Enkel in het noorden sluit een klein gedeelte van de kern/RUP grens aan het 
GEN nr 313 (De vallei van de Kleine Nete benedenstrooms). 

Vogelrichtlijngebied  Het betreft een decretale verankering (natuurde-
creet) van de Europese Richtlijn 79/409/EEG 

Binnen de grenzen van het RUP of in de directe omgeving zijn geen vogelrichtlijngebieden aanwezig. 

Habitatrichtlijngebied Het betreft een decretale verankering (natuur-
decreet) van de Europese Richtlijn 92/43/EEG 

Aan de noordelijke grens van het RUP sluit een gedeelte aan en valt een gedeelte binnen het Habitatgebied nr 20 
(Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden). 

Natuurreservaten Erkend natuurreservaat Binnen de grenzen van het RUP of in de directe omgeving zijn geen natuurreservaten aanwezig. 

Bosdecreet Bosdecreet 13/06/90, zoals gewijzigd  Bepaalde zones, vaak onbebouwde binnengebieden en randpercelen, binnen de RUP-grenzen zijn bebost, hoofdza-
kelijk betreft het naaldbossen. Indien deze later ontwikkeld worden zal de bestaande regelgeving mbt boscompensa-
tie dienen te worden gevolgd. 

Landbouw   

Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten  Binnen de grenzen van het RUP  zijn geen ruilverkavelingen aanwezig. 

Landschap/onroerend erf-
goed 

  

Beschermd monument, 
landschap, dorpsgezicht of 
stadsgezicht 

Decreet tot bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten  

Landschapsdecreet en decreet tot bescherming 
van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Dorpsgezicht 

 De onmiddellijke omgeving van het kasteel de Borrekens en de pastorie met de Lindendreef, besluitnummer 1980 

Monument 

 De zomerlindendreef tussen kasteel De Borrekens en de kerk te Vorselaar, besluit nummer 4757 

 Schranshoeve,  besluit nummer 3492 

 Markt 19, kapel en delen van het klooster van de zusters van de Christelijke scholen, besluit nummer 4545 

 Pastorie, besluit nummer 1984 

 Sint-Pieterskerk, besluit nummer 0548 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Erfgoedlandschappen Onderdeel van het Decreet inzake de land-
schapszorg. Ankerplaatsen zoals weergegeven 
in de landschapsatlas. Vanaf de opname in 
RUP’s worden deze ‘ankerplaatsen’ erf-
goedlandschappen genoemd. 

Relictzones 

 De noordelijke rand van de kern ligt aan, klein gedeelte in, de relictzone ‘Bosgebied Vorselaarse Heide, Straten-
einde, Moleneinde en Vroegeinde’. 

 In de noordoostelijke rand grenst het RUP aan de relictzone ‘Vallei van de Pulderbeek-Molenbeek, kasteeldomei-
nen en bos- akkercomplexen’. 

 De westelijke rand van de kern ligt aan, klein gedeelte in, de relictzone ‘Bosgebied Vorselaarse Heide, Stratenein-
de, Moleneinde en Vroegeinde’. 

 De zuidelijke rand van de kern ligt aan, klein gedeelte in, de relictzone ‘Vallei van de Kleine Nete’.. 

 De oostelijke rand van de kern ligt aan, gedeelte in, de relictzone ‘Vallei van de Bosbeek/Kindernauwbeek, kas-
teeldomeinen en bosgebieden’. 

Ankerplaatsen 

 In het noorden grenst de kern aan de ankerplaats ‘Domein Krabbelshof, Lovenhoek en Krabbels Broek’ 

 In het zuiden grenst de kern aan de ankerplaats ‘Kasteel en Kleine Netebeemden van Grobbendonk’. 

 Een gedeelte in het zuiden van het RUP overlapt met de definitief aangeduide ankerplaats ‘het samenvloeiingsge-
bied van de Kleine Nete en de Aa (MB 10/05/2012). 

 In het oosten grenst de kern aan, gedeelte Van de Wervelaan ligt erin, de ankerplaats ‘Kasteel van Vorselaar’ 

Puntrelicten 

 Schranshoeve 

 Pastorie Vorselaar en schandpaal 

Inventaris bouwkundig 
erfgoed 

Cf vastgestelde lijst 14 september 2009 heeft de 
administrateur-generaal van het Vlaams Insti-
tuut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) de In-
ventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor 
Vlaanderen vastgesteld  

Lijst bestaande, niet gesloopte, inventaris bouwkundig erfgoed binnen de RUP-grenzen: 

 Aangepaste langgestrekte hoeve, Klissenhoek 12 

 Aangepaste Hoeve, Klissenhoek 

 Breedhuis, vml molenhuis, Molenbaan 89 

 Dorpswoning, Molenstraat 27 

 Enkelhuis, Molenstraat 46 

 Burgerwoning, Boulevard 6 

 Dorpswoning, Kuiperstraat 25 

 Langgestrekte hoeve, Maalderstraat 1 

 Klooster- en scholencomplex van de zusters van de Heilige Jozef van Calasanz, Markt 19 

 Rijhuis, Markt 9 

 Burgerhuis, Markt 13 

 Burgerhuis, Markt 18 

 Woning, Molenstraat 15 

 Parochiekerk Sint-Pieter, Cardijnlaan 2 

 Pastorie, Cardijnlaan 4 

 Dorpswoningen, Cardijnlaan 5 

 Dorpswoningen, Cardijnlaan 7 

 Dorpswoningen, Kerkstraat 1 

 Dorpswoningen, Kerkstraat 5 

 Parochiecentrum z.g. “Den Engel”, Kerkstraat 17 

 Dorpswoning, Kuiperstraat 15 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

 Dorpswoning, Lepelstraat 4 

 Dorpswoning, enkelhuis, Lepelstraat 26 

 Schandpaal, Markt 

 Dubbelhuis, eertijds z.g. “Klein kasteeltje”, Markt 2 

 Burgerhuis, Markt 6 

 Kapel en klooster van de Christelijke scholen, Markt 19 

 Burgerhuis, enkelhuis, Lepelstraat 59 

 Dorpswoning, Lepelstraat 60 

 Z.g. “Schranshoeve”, hoeve met losstaande bestanddelen, Nieuwstraat 49 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 30 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 32 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 34 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 36 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 38 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 40 

 Reeks dorpswoningen, Oostakker 42 

 Villa, Riemenstraat 20 

 Dorpswoningen, Riemenstraat 64 

 Dorpswoningen, Riemenstraat 66 

 Z.g. “Hoeveke”, langgestrekte hoeve, Zand 17 

 Z.g. “Hoeveke”, langgestrekte hoeve, Zand 19 

 Complex, zand 21 

 Complex, zand 23 

Archeologisch erfgoed  Noordelijk deel van de kern 

 100128, Molenbaan 1: oppervlakte (losse) vondst – armband Midden-Romeinse tijd 

 102831, Molenbaan 89: Hoeve 18
de

 eeuw 

 102832, Molen van Vorselaar 

Centrum 

 101890, Heikant 21: losse vondst bronzen munten uit Midden-Romeinse tijd 

 102830, Parochiekerk St-Pieter 

 101892, Kardinaal Van Roey-instituut (Heufstraat), waterput uit de vroege middeleeuwen 

Westelijk deel van de kern 

 101883, Schranshoeve 

Fysisch systeem   

Waterloop Wetgeving mbt bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen 

In het noordelijke deel van de kern loopt de Boshovenbeek, geklasseerd, derde categorie. 

In het zuidelijk deel, in de Fazantenlaan tot omgeving van de vijver in het binnengebied, ligt een niet geklasseerde 
waterloop 

Beschermingszone grond-
waterwinning 

De afbakening van waterwingebieden en be-
schermingszones valt onder het besluit van 27 
maart 1985. 

Binnen de grenzen van het RUP of in de directe omgeving zijn geen beschermingszones voor grondwaterwinning 
aanwezig. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Watertoets Artikel 8 decreet integraal waterbeleid, uitvoe-
ringsbesluit watertoets 

Mogelijks overstromingsgevoelig gebied (kaartversie 2011) 

 Op een achterliggend perceel in de noordelijke rand, maakt onderdeel uit van RUP Van de Wervelaan ll 

 In de zuidelijke uithoek van de Lepelstraat, enkele bebouwde percelen 

 Twee laatste bebouwde percelen in de Dijkbaan 

 In de westelijke uitloper van de kern in de Nieuwstraat, enkele bebouwde en onbebouwde percelen. 

 Enkele tuinzones in de Bergstraat 

 Enkele tuinzones in de Zand 

Effectief overstromingsgevoelig gebied (kaartversie 2011) 

 In de achtertuinzone van een bedrijfsperceel op het bedrijventerrein Vispluk 

 In de zuidelijke uithoek van de Lepelstraat, de achtertuinzones van enkele bebouwde percelen 

Zoneringsplan  
rioleringsinfrastructuur 

Cf. uitvoeringsbesluit van 10/03/2006 ivm de 
vaststelling van de zoneringsplannen 

Het zuidelijk centraal deel van de kern tot en met de Molenbaan is aangeduid als collectief geoptimaliseerd buiten-
gebied. Het noordelijk deel boven de Molenbaan is aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied. Enkele 
plekken in de randen van de woonkern zijn aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied. 

Mobiliteit/openbare ruimte   

Buurtwegen Cf. Atlas der buurtwegen 

 
De buurtwegen alsook de wijzigingen zijn terug te vinden in het bestaande wegennetwerk, zie bovenstaande figuur. 
Ter hoogte van enkele binnengebieden zijn er enkele aangeduid maar nog niet gerealiseerd (blauwe cirkels). 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF) 

 Het gebied is bereikbaar via enkele bovenlokale fietsroutes. Grobbendonk wordt via de kern van Vorselaar verbon-
den met Sassenhout. Er zijn niet enkel oost-west verbindingen aanwezig, maar ook de noord-zuid verbinding is 
gegarandeerd. Door de aanwezigheid van een functionele fietsroute is de kern van Vorselaar bereikbaar vanuit 
Herentals. In de zuidelijke rand van de kern vertrekt een alternatieve functionele fietsroute. Deze verbindt Vorselaar 
met Zoersel en Wechelderzande. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Mobiliteitsplan Visie geldende mobiliteitsplan, conform ver-
klaard PAC 10/072008 

De kern wordt afgebakend als verblijfsgebied (zone 50) waarbij veel aandacht wordt besteed aan het uitwerken van 
een fiets- en voetgangersnetwerk met aandacht voor kerkpaden en voetwegen. M.b.t. het openbaar vervoer wordt er 
sterker ingezet op het optimaliseren van busverbindingen in functie van het centrum, de scholen, het sportcentrum 
en de bedrijfszones. De markt van Vorselaar krijgt hierin een centrale rol. Ten aanzien van het GRS is het wegennet 
m.b.t. lokale wegen I en II verruimd, zie figuur: 

 

 
Het centrum wordt uitgewerkt als een verblijfszone (zone 30) met een aaneenschakeling van pleintjes, zo goed als 
parkeervrij. Het parkeren wordt in de aansluitende wegen en op randparkings opgevangen in een omgeving van 600 
m van de markt. Voetgangersverbindingen verzorgen de relatie met het centrum. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Rooilijnplan Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg 
en een aangrenzende eigendom (aangelanden). 

 
Een groot gedeelte van het lokaal wegennet is voorzien van een rooilijnplan, zie paarse aanduidingen op boven-
staande figuur. 

Andere   

Recht van voorkoop Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden 
zijn o.m: natuurbehoud, ruilverkaveling, ruimte-
lijke ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheep-
vaart,… 

In de oostelijke en westelijke randen van de woonkern (Molenbaan, Klissenhoek, Niemandshoek en Vroegeinde) in 
de noordelijk gelegen beekvallei van de Niemandshoekloop: begunstigde Waterwegen en zeekanaal NV. 

In de zuidelijke rand van de kern in overgang naar de Aa-beekvallei (Lepelstraat, Fazantenlaan, Nieuwstraat): be-
gunstigde Waterwegen en zeekanaal NV. 

Ruimtelijke veiligheidsrap-
portage  

Besluit inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage 
29/6/2007 

Besluit dienst Veiligheidsrapportering 

Gelet op het feit dat: 

 volgens de gegevens van de dienst VR  in het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zijn; 

 volgens de gegevens verstrekt in de toelichtingsnota in het plangebied bedrijvigheid aanwezig is in een lokaal 
bedrijventerrein, maar er geen Seveso-inrichtingen mogelijk zijn gezien de stedenbouwkundige voorschriften van 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor RUP (gemeente) 

Art. 6 (Lokaal bedrijventerrein) waarin Seveso-inrichtingen zijn opgenomen als niet toegestane activiteiten; 

 volgens de gegevens van de dienst VR binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied geen Seveso-
inrichting aanwezig is; 

betreft het plan geen relevante ruimtelijke ontwikkeling voor wat betreft het aspect externe (mens)veiligheid en be-
slist de dienst VR dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden. Voor wat het aspect externe 
veiligheid betreft dient geen verdere actie ondernomen te worden. 

Volgens het beslissingsdiagram ruimtelijke veiligheidsrapportage is er geen RVR nodig. 

Screening op planMER Besluit van de Vl. Reg. betreffende de milieuef-
fectrapportage over plannen en programma’s 
van 12/10/2007 

Algemene conclusie:  

Op basis van de beoordeling van de milieueffecten voor de verschillende relevante disciplines en rekening houdend 
met de per discipline voorziene milderende maatregelen en aanbevelingen, kan geconcludeerd worden dat geen 
aanzienlijke milieueffecten verwacht worden t.o.v. de referentiesituatie. 

Aanvullende maatregelen en aanbevelingen, uit de verzoek tot raadpleging en uit behandeling van adviezen, rele-
vant voor het RUP: 

 Om alle effecten te vermijden kan bijkomend aanbevolen worden dat bij eventuele bemalingen bij de aanleg van 
ondergrondse constructies de bouwput afgesloten moet worden en dat het bemalingswater zo snel mogelijk terug 
in het watersysteem gebracht moet worden, hetzij via retourbemaling, bemalingswater via retourbemaling weer 
laten infiltreren in de nabijheid. Het mag niet via het DWA- of gemengd rioleringsstelsel afgevoerd worden. 

 in de algemene bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften wordt opgelegd dat verhardingen zodanig 
moeten worden aangelegd dat het hemelwater de mogelijkheid krijgt om door te dringen in de ondergrond. Dit 
door afleiding van het hemelwater naar de onverharde delen, of door het gebruik van waterdoorlatende materia-
len, tenzij dit vanuit andere regelgeving niet is toegestaan. 

 Aanvullende bepalingen m.b.t. rekenschap met het archeologisch erfgoed en landschappelijk erfgoed. 

 Het opmaken van een schoolvervoersplan voor de hogeschool. 

 Het opleggen van een 5m onderhoudszone  langs de Aa. 

 

Beslissing planMER-plicht: opmaak van een planMER niet nodig, zie beslissing in bijlage. 
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5 Bestaande ruimtelijke structuur 

Een weergave van de bestaande ruimtelijke structuur is terug te vinden in de kaar-
tenbundel. 

Zie kaart 4 “ruimtelijk-juridische context”, zie bijlage 

5.1 Beschrijving plangebied en omgeving 

Het dorp van Vorselaar komt in het westen van de gemeente voor en is slechts met 
een beperkte openruimte zone gescheiden van het dorp van Grobbendonk. De 
landelijke dorpskern is omgeven door massieve groencomplexen. Een oude linde-
dreef verbindt het centrum met het kasteel en het kasteelpark van de Borrekens. De 
meeste handelsvoorzieningen, vrije beroepen en gemeentelijke diensten komen in 
het centrum van het dorp voor. Dit geeft Vorselaar een kleinhandelsfunctie op lokaal 
niveau. Het centrum van het dorp situeert zich rond de kerk, het gemeentehuis en 
de scholen. De school ‘Kardinaal Van Roey Instituut’ die eveneens in het centrum is 
gelegen geeft de gemeente een uitstraling van bovenlokaal niveau. De bewoning is 
ook grotendeels geconcentreerd rond dit centrum. Hoe meer naar de rand van het 
dorp, hoe meer onbebouwde ruimten er zijn in het woonweefsel. Naar het noorden 
toe rond Pallaaraard hebben de bebouwde zones een minder aaneengesloten ka-
rakter en wordt een mozaïek gevormd van bewoning en onbebouwde ruimten met 
(hobby)landbouw of bos. De grenzen van het dorp zijn op vele plaatsen zeer scherp. 
In het zuiden grenst het dorp aan de Aa vallei, terwijl in het oosten en het westen de 
grens gevormd wordt door de bossen van enerzijds het kasteelpark de Borrekens 
en anderzijds Moleneinde. De noordelijke grens is meer vaag door de vergroeide 
gehuchten met een groen en landelijk karakter (Pallaaraard, Moleneinde, Klissen-
hoek en Niemandshoek).  

Aan de rand van de kern en tegen het kasteelpark de Borrekens is de sportinfra-
structuur van Vorselaar gelegen. Het is vlot bereikbaar vanaf de kern. Verder bevat 
de kern heel wat landschappelijke puntbakens. Dit zijn herkenningspunten (vb. ge-
bouwen) met een cultuurhistorische waarde. 

Bedrijvenzone Vispluk: Deze zone van 4,3 ha is gelegen in het noordoosten van de 
dorpskern Vorselaar en sluit aan op de kern van Vorselaar. De bedrijvenzone is 
ontsloten via lokale weg II Molenbaan. De bedrijvenzone is volledig bezet met eer-
der lokale bedrijven en de gemeentelijke werkplaatsen. De ‘ruwe’ gewestplanzone-
ring stemt aan de noordzijde van de zone veelal niet overeen met de kadastrale 
percelering. 

 

 

5.1.1 Fysisch systeem 

Zie kaart 6 “fysisch systeem”, zie bijlage  

 

Bodemtype 

 
Het centrumgebied met uitlopers langs de invalswegen ligt in een antro-
pogene omgeving. De gebieden ten zuiden en ten noorden van het cen-
trumgebied bestaan uit plaggenbodems tot natte plaggenbodems op 
(lemig) zand. In de oostelijke en westelijke rand van het zuidelijke gebied 
liggen enkele droge tot matig natte tot natte podzol(achtige) gronden. Ten 
oosten van  het centrum richting kasteeldomein liggen nog een duinvlakte 
en verspoelde gronden. In de westelijke en noordelijke rand van de kern 
bevinden zich hoofdzakelijk droge tot matig natte podzol(achtige) gron-
den. 

Reliëfkenmerken De gemeente wordt in het zuiden begrensd door de Aa-vallei en de vallei 
van de Kleine Nete. In het noorden door de vallei Bollaak. De kern van 
Vorselaar ligt op een vlak plateau tussen de beekvalleien. Op het terrein 
zijn er ook geen markante terreinovergangen merkbaar. 
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Waterhuishou-

ding  

 
De kern grenst aan de valleien van de Boshovenloop en de Aa. Deze 
valleien zijn duidelijk zichtbaar op de kaart met de overstromingsgevoeli-
ge gebieden. De kern zelf is niet gelegen in overstromingsgevoelig ge-
bied. Slechts enkele percelen in de rand van de kern zijn aangeduid als 
mogelijk overstromingsgevoelig. 

Mogelijks overstromingsgevoelig gebied (kaartversie 2011) 

 Op een achterliggend perceel in de noordelijke rand, maakt onderdeel 
uit van RUP Van de Wervelaan II.  

 In de zuidelijke uithoek van de Lepelstraat, enkele bebouwde percelen 

 Twee laatste bebouwde percelen in de Dijkbaan 

 In de westelijke uitloper van de kern in de Nieuwstraat, enkele be-
bouwde en onbebouwde percelen. 

 Enkele tuinzones in de Bergstraat 

 Enkele tuinzones in de Zand 

 

Effectief overstromingsgevoelig gebied (kaartversie 2011) 

 In de achtertuinzone van een bedrijfsperceel op het bedrijventerrein 
Vispluk 

 In de zuidelijke uithoek van de Lepelstraat, de achtertuinzones van 
enkele bebouwde percelen 

Waterparagraaf  

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling 
gebeuren met betrekking tot de watertoets op planniveau: 

 De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig 
of schadelijk effect op het watersysteem.  

 Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden 
lijkt met andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan 
verenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van het decreet 
integraal waterbeleid. 

 De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het 
integraal waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het 
plan. Daarbij werd uitgegaan van de relevante beginselen zoals ge-
formuleerd in artikel 6.  

Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de 
relevante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften:  

 vertaling principes van integraal waterbeheer in stedenbouwkundige 
voorschriften 

– in de algemene bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften 
wordt opgelegd dat verhardingen zodanig moeten worden aangelegd 
dat het hemelwater de mogelijkheid krijgt om door te dringen in de on-
dergrond. Dit door afleiding van het hemelwater naar de onverharde 
delen, of door het gebruik van waterdoorlatende materialen, tenzij dit 
vanuit andere regelgeving niet is toegestaan. 

5.1.2 Natuur 

Globale na-

tuurlijke struc-

tuur 
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De kern ligt geprangd tussen oost-west georiënteerde bosgordels.  

Het openruimtegebied ten noorden van de kern kenmerkt zich als een open 
landbouwgebied met her en der dennenbosrelicten. De zuidelijke rand van de 
kern sluit aan bij een ecologisch waardevol beekvalleilandschap waarbij het 
westelijk deel meer ingericht is met valleibossen (VEN-gebied) en het oostelijk 
deel meer een open intensief landbouwgebied is. 

Natuurwaarden 

in plangebied 

 
De bossen langs de buitenranden van het plangebied, maken deel uit van grotere 
boscomplexen. De actuele toestand van dominantie van naaldhoutsoorten is 
daarbij een tijdelijk beeld. Gelet op de geldende beheerplannen met op plaatsen 
een geleidelijke omvorming naar gemengde bossen (toename aandeel loofhout 
en structuurvariatie) zal de biologische waarde verder toenemen. 

Ter hoogte van het kasteelpark, ten oosten van de kern, zijn waardevolle eiken-
berkenbossen terug te vinden. Het historisch gegroeid woonweefsel van de kern 
heeft in de loop van de tijd de bosgordel erg versnipperd. Tot heden zijn er nog 
verschillende onontwikkelde binnengebieden aanwezig, een deel bestaat uit nog 
resterende bosrelicten (dennenaanplanten), een deel in agrarisch gebruik en 

andere delen als tuinzones van omliggende woonomgevingen. 

In het noordelijk deel van het plangebied loopt de Boshovenbeek, een ecolo-
gische aandachtszone. 

5.1.3 Ruimtegebruik in omgeving 

Landbouw  Binnen de kern zijn een beperkt aantal verspreide binnengebieden in 
zonevreemd agrarisch gebruik. De agrarische functie beperkt zich tot 
graslanden en enkele maisvelden. 

Wonen Het RUP betreft een woonkern. Er is een ruimtelijke differentiatie in 
woonzones te onderscheiden. In de randen van de kern wordt de 
woonomgeving gekenmerkt door landelijk residentieel wonen in 
open bebouwing op ruime percelen. Woonomgevingen tussen de 
randwijken en het centrum zijn iets denser inde zin van open be-
bouwingen op wat kleinere percelen met af en toe wat halfopen 
bebouwingen. In het centrum domineren de gekoppelde en gesloten 
bebouwingen. Meergezinswoningen zijn beperkt en situeren zich 
vooral in het centrumgebied. In de overige gebieden komt spora-
disch een meergezinswoning voor. Een nieuwe woontrend is dat 
sinds enkele jaren er meer aanvragen zijn voor het opsplitsen van 
een ruime woning tot een tweegezinswoning. De aan wonen verwan-
te functies zoals horeca, handel, scholen, … situeren zich vooral 
geconcentreerd in het centrumgebied en in beperkte mate verweeft 
in het woonweefsel buiten het centrum. 

Werken De woonomgeving is in beperkte mate ook een werkomgeving, er 
wordt werkgelegenheid gecreëerd in het woonweefsel d.m.v. horeca, 
handel, vrije beroepen, diensten, …  

 
De gemeente beschikt over 2 KMO-zones waarvan één aansluit aan  
de kern, het betreft KMO-zone Vispluk (zie bovenstaande figuur – 
gewestplan). Deze KMO-zone is volzet en wordt gekenmerkt door 
vooral open bebouwingsvormen. In het westelijk deel zijn ook de 
gemeentelijke werkplaatsen, met uitbreidingsnoden, ingeplant. 
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Recreëren Verspreid in het woonweefsel liggen kleine lokale recreatieplekken in 
de vorm van speelpleintjes, horeca, socio-culturele voorzieningen, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen het kasteelpark en het centrumgebied ligt een sportcentrum-
zone ‘De Dreef’ (zie figuur), goed bereikbaar vanuit het woonweef-
sel. Het aanbod is hier ruim en divers, zoals een fit-o-meter, atletiek-
piste, voetbalvelden, tennisterreinen, speelvelden, sporthal, … De  

gemeente beschikt echter niet over een zwembad. 

5.1.4 Landschap en erfgoed 

Landschapstype Het RUP heeft betrekking op een sterk bebouwd kerndorpslandschap dat 
deel uitmaakt van de openruimtegebieden van het ‘land van Herentals-
Kasterlee’. 

Landschapsatlas De kern wordt omzoomd door ankerplaatsen en relictzones (zie hoger bij 
sectoraal juridisch kader). 

 
Een aandachtszone is de omgeving tussen de kerk en het kasteeldomein, 
met de dreef als drager. 
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Provinciale landschaps-

kaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het centrumgebied is aangeduid als Nederzetting Vorselaar, de 
zuidelijke wijken Nederzetting Nieuwe woonwijken. Enkele gebie-
den zijn als bosgebied aangeduid, de kasteeldreef krijgt een land-
schapswaarde. 

De wegen Lepelstraat/Riemenstraat/Dennenstraat, Goorberger-
laan, Groenstraat, Molenbaan en Ijzerstraat/Cardijnlaan/Kerkstraat 
zijn aangeduid als verbindingsweg. 

5.1.5 Mobiliteit 

Situering in 

verkeersstructuur 

De verkeersstructuur binnen de kern is van lokale aard, en dusdanig 
vormgegeven. Binnen de kern fungeren de Lepel-
straat/Riemenstraat/Dennelaan, de Goorbergerlaan/Moleneinde en de 
Molenbaan als structurerende hoofdassen. 

Ontsluiting 

 
De hoofdontsluiting van de kern naar het hoger wegennet verloopt via de 
Lepelstraat/Riemenstraat/Dennenlaan/Sassenhout en Poederleeseweg  

Deze as, tevens de openbaarvervoersas, doorkruist het centrum en 
ontsluit ook het sportcentrum en het bedrijventerrein Sassenhout. De 
ontsluiting van het bedrijventerrein Vispluk verloopt via Vispluk en 
Proosthoevebaan richting Sassenhout. 

Binnen de kern zijn de woonwijken naar het centrum en naar elkaar goed 
ontsloten/verbonden via een netwerk van lokale wegen. Het woonweefsel 
is doorwaadbaar door middel van paden en fietsverbindingen. Vorselaar 
is echter een kern in het buitengebied met slechts drie buslijnen naar het 
station van Herentals wat een beperking inhoudt naar het stimuleren naar 
een duurzame openbare vervoersontsluiting. 

Parkeren Het parkeren binnen het woonweefsel gebeurt in principe op eigen ter-
rein. Het wildparkeren in de bermzones blijft een knelpunt. 
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Voor het centrumgebied zijn er verschillende randparkings aanwezig die 
de parkeerdruk van de centrumvoorzieningszone en de Hoge school 
Thomas  More niet volledig kunnen opvangen. Voor verdere detaillering 
zie mobiliteitsplan Vorselaar. 

Wegprofiel Het wegprofiel is hoofdzakelijk gericht op een lokale weginfrastructuur 
met gemengd dubbelrichtingsverkeer. De beeldwaarde van het wegen-
netwerk (bermen, laanbeplantingen, verhardingsmaterialen, …) is niet 
eenduidig en samenhangend. De wegencategorisering en de omgeving 
waarin men zich bevindt zijn in perceptie niet waarneembaar in het 
straatbeeld.  

Langzaam ver-

keer 

De gemeente  is vanuit de omgeving goed bereikbaar via enkele boven-
lokale fietsroutes, die binnen de kern verder een uitgebreid wordt met een 
lokaal fiets- en wandelroutenetwerk. Op bepaalde lokale wegen I en II 
waarop meestal een bovenlokale functionele fietsroute geënt is, ontbreekt 
vaak de geschikte fietsinfrastructuur, gaande van gemengd verkeer tot te 
smalle fietspaden naast langsparkeerstroken. 

Verkeersgenera-

tie 

De verkeersgeneratie is op schaal van de kern met uitzondering van de 
hogeschool Thomas More (opleidingen kleuter,- lager- en secundair 
onderwijs). Er is een goede ontsluiting met de fiets (aanbod studenten-
kamers in het woonweefsel) en het openbaar vervoer (hoofdhalte aan de 
markt ter hoogte ingang school). Echter zijn er te weinig parkeermogelijk-
heden op de campus. 
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6 Visie en ontwerp 

6.1 Duurzaam geïntegreerd RUP 

De gemeente wenst met het onderhavig RUP verder te gaan dan het uitvoeren van 
de langetermijnvisie en de ontwikkelingsperspectieven uit het GRS. Het moet een 
duurzamer RUP worden, in de betekenis van voldoende flexibiliteit om in te spelen 
op de nieuwe trends en maatschappelijke uitdagingen van na de opmaak GRS, en 
tegelijkertijd voldoende ruimte te laten voor  toekomstige noden en inzichten.  

Er wordt geopteerd om een geïntegreerd duurzaam RUP op te maken. Met een 
geïntegreerd RUP wordt hier een RUP bedoeld met een aangepast beoordelingska-
der dat rekening houdt met de context, schaal en ambitie van de ingreep .  

 

Zo is een ingreep op een kavel anders dan een projectontwikkeling over meerdere 
percelen. Voor een ingreep op kavelniveau wordt er een meer stringent beoorde-
lingskader opgemaakt met duidelijke voorschriften voor de vergunningsaanvrager 
en beoordelaar. Een projectontwikkeling wordt beschouwd als een ingreep, bijvoor-
beeld groepswoningbouw of een verkaveling, waarvoor nieuw openbaar domein 
wordt aangelegd, zoals een straat en/of plein, of een erfdienstbaarheid met open-
baar nut. Aan de ontwikkelaar wordt een flexibel beoordelingskader aangeboden 
waarbinnen een duurzaamheidsvisie op het projectgebied en omgeving wordt op-
gemaakt. Bij de beoordeling van een projectontwikkeling kan de gemeente zich 
laten bijstaan dor bijvoorbeeld de Gecoro, kwaliteitskamer, … Omdat elk bebouwd 
en onbebouwd gebied een potentieel projectgebied is, worden in het RUP geen 
projectzones aangeduid. 

Ook de opbouw van de voorschriften draagt bij aan het integreren van een bepaalde 
flexibiliteit en sturing. De visie op een bestemmingszone wordt uitgebreid beschre-
ven in de toelichtende kolom van de voorschriften. Het is de bedoeling via deze visie 
de geest van de wet te duiden en de vergunningsaanvrager te prikkelen/stimuleren 
om bepaalde duurzaamheidsaspecten in overweging te nemen, zonder deze per se 
op te leggen. Enkel de bepalingen die, minimaal, noodzakelijk zijn voor een kwalita-
tieve duurzame ontwikkeling krijgen een verordenend karakter.  

6.2 Inspelen op maatschappelijke uitdagingen en trends 

6.2.1 Vergrijzing, zorg en gezinsverdunning 

De bevolkingspiramide en de demografische analyses en trends liegen er niet om. 
Er staat een periode van vergrijzing en gezinsverdunning voor de deur. De gemeen-
te wenst via het RUP kern hierop te anticiperen. 

 

 

 

Vorselaar 2012 

(ver)(zelf)bouwer – 
ingreep op kavel  

≠ (schaal/ambitie)  

projectontwikkelaar 
- woonproject  

Vergrijzing impliceert ook, naast de noodzaak 
aan kleine woningen, dat er op termijn meer 
en meer ouderlijke woningen op de markt 
komen. Deze woningen zijn vaak moeilijk 
verkoopbaar door de omvang van de woning 
en de hoge verbouwingskosten om tot meer 
energie-efficiëntie te komen. Het RUP voor-
ziet bouwprofielen, zie verder bij ITI-concept, 
die duurzaam verbouwen of herbouwen toela-
ten. Om betaalbaar te kunnen verbouwen 
worden er mogelijkheden voorzien om de 
woning om te vormen tot tweegezinswoning, 
zie verder. In het centrumgebied wordt er een 
evenwichtige mix van woonvormen opgelegd 
zodat er een gedifferentieerd aanbod is, van 
studio’s tot rijwoningen. 
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De vergrijzing zal ook invloed hebben op het woonzorgbeleid van de gemeente. 
Woonzorg dient wel benaderd te worden in de brede zin van het woord, het betreft 
niet enkel de ouderen. Deze differentiatie dient zich ook te vertalen in een gediffe-
rentieerd woonzorgbeleid. Er moet ruimte zijn voor zorgbehoevenden die zelfstandig 
kunnen wonen en diegenen die in een zorgcentra de nodige zorg en bijstand ver-
krijgen. Voor zorgbehoevenden die zelfstandig kunnen wonen is het blijven wonen 
in eigen buurt erg belangrijk, voor sommigen is het verhuizen naar een woonzorg-
centra dan weer gevoelig (te hoge sociale drempel). Het RUP kern voorziet dat alle  
woningen ingericht kunnen worden als zorgwoning. Indien men wenst thuis of in de 
buurt op meer zelfstandige wijze te blijven wonen is het toegelaten, binnen rand-
voorwaarden afhankelijk van de omgeving en de ligging tav het centrum, het huis 
om te vormen naar een tweegezinswoning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zelfs toegelaten een woning van een tweegezinswoning om te vormen tot een 
zorgwoning zodat 3 generaties onder eenzelfde dak kunnen wonen en elkaar on-
dersteunen. In de toelichtende kolom van de voorschriften wordt,  voor elke vergun-
ningsaanvraag m.b.t. tot een woning, de suggestie meegegeven om de woning in te 
richten als aangepaste of aanpasbare woning. 

Het centrumgebied, met haar centrumvoorzieningsniveau, wordt  behandeld als een 
woonzorgzone. Er wordt hier ingezet op woonzorgcentra en geïntegreerde aange-
paste woningen in het bestaande woonweefsel. Op deze manier zijn zorgdiensten 
altijd in de nabijheid en wordt het werkingsgebied van de zorgverlener efficiënt af-
gebakend. Het realiseren van woonzorgcentra moet op maat van de gemeente zijn, 
zodat op termijn, na de vergrijzingsgolf, geen overaanbod en vervolgens leegstand 
ontstaat. Om het woonzorgaanbod in het woonweefsel te verhogen worden meer-

gezinswoningen verplicht de gelijkvloerse woningen in te richten als aangepaste of 
aanpasbare woning.  

6.2.2 Van E70 woningen naar BEN woningen 

De Europese richtlijn 2010/31/EU  legt de lidstaten op toe te zien dat vanaf 01/01/ 
2021 alle nieuwbouwwoningen bijna energieneutrale woningen (BEN) zijn. 

 

 

 

 

6.2.3 Hedendaagse benadering van de Vlaamse Woonwens 

De Vlaamse woonwens ‘Eigen huis – Eigen tuin’ is misschien voor planologen wat 
achterhaald maar voor heel wat burgers niet. Na WOII was er geen planologische 
schaarste en werd er, op basis van een anti-stedelijk beleid, gestimuleerd om een 
grote woning met een grote tuin buiten de stad te bouwen. Nu en in de toekomst 
kampen we met een aanbodschaarste en wordt er aan ruimtelijke ordening gedaan 
op basis van een duurzaam stedelijk- en buitengebiedbeleid (RSV,GRS), evolue-
rend naar metropool Vlaanderen (zie verder beleidsplan ruimte Vlaanderen). Het 
RUP benadert de Vlaamse woonwens op een meer hedendaagse manier. Het recht 
op een eigendom blijft maximaal behouden, echter de grootte en het soort van 
woonvorm krijgen meer invulling. Het accent verschuift van een groot perceel en 
een (te) ruime woning naar een kleinere maar kwaliteitsvolle woning met voldoende 
ruimte voor de private leeftuin en het publiek domein. Het RUP laat toe bestaande 
grote percelen en grote woningen op te splitsen onder voorwaarde op basis van de 
ligging tov centrum en de te realiseren  woonkwaliteit, zie verder. Nieuwe woonpro-
jecten moeten bijdragen aan een kwalitatieve groenere woonomgeving. Het RUP 
laat toe in projectgebieden nieuwe landelijke woonvormen te implementeren. 

De transitie is inmiddels ingezet, het E-peil voor 
nieuwbouw bedraagt momenteel E70 en wordt in 
2014 verlaagd naar E60. Bijkomend legt de Vlaam-
se regering op dat vanaf 2014 elke nieuwbouw in 
eigen hernieuwbare energie voorziet. 

Om deze norm te blijven halen is het van belang 
rekening te houden met de compactheid en oriënta-
tie, inclusief doordachte zonwering, van de wonin-
gen, zie verder..  

Het RUP voorziet bouwprofielen, zie verder bij ITI-
concept, die toelaten compact en uitbreidbaar te 
bouwen, met voldoende ruimte voor isolatie en 
betere condities voor zonlichttoetreding ikv passie-
ve zonwinsten. Bij nieuwbouw en projectontwikke-
lingen wordt er aanvullend aandacht geschonken 
aan benutting van actieve zonwinsten. 
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6.2.4 Betaalbaarheid en doordachte aanbodcreatie 

Betaalbaarheid van gronden en woningen is een complexe materie die afhankelijk is 
van verschillende factoren die meestal niet van stedenbouwkundige aard zijn. Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat bvb de vastgoedmarkt de ontleencapaci-
teit volgt of dat door de bankencrisis een verschuiving voordoet van rentenieren 
naar vastgoedinvesteringen. Op vlak van ruimtelijke ordening kan de gemeente, via 
het RUP kern hierop ingrijpen en een duurzaam woonaanbodbeleid regisseren. 

 

Om te vermijden dat de bouwgronden op de markt worden gebracht als dure pro-
jectgronden wordt er een perimeter (zie verder: ruimtelijke en functionele differentia-
tie) vastgelegd waarbinnen het bouwen van ‘kwalitatieve’ meergezinswoningen 
toegelaten wordt. Daartegenover staat dat er elders een aanbod gecreëerd dient te 
worden. De gemeente opteert voor een doordachte verdichtings- en aanbodstrate-
gie in het bestaand weefsel. Voor het overgrote deel van de kern wordt een omvor-
ming van een eengezinswoning tot tweegezinswoningen, onder voorwaarden, toe-
gelaten (zie verder: ruimtelijke en functionele differentiatie). Op deze manier wordt 
er getracht, op huisvestingsniveau, emigratie tegen te gaan en wordt betaalbaar 
wonen in eigen gemeente gestimuleerd. 

In de rand worden woonreservegebieden aangeduid die in de toekomst zullen fun-
geren als aanbodregulators. Bij aanhoudende aanbodschaarste kunnen deze ge-
bieden op de markt gebracht worden. 

Voor bepaalde woonprojecten is het grond – en pandendecreet van toepassing 
zodat betaalbare woningen op de markt worden aangeboden.  

6.2.5 In de lijn van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen  

Al is het onderhavig RUP een uitvoering van het GRS, toch wenst de gemeente een 
RUP op te maken dat tegemoet komt aan de visie van het GRS en eveneens reeds 
inspeelt op de visie uit het Groenboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het 
beleidsplan Ruimte zal op termijn het RSV, waarop het voortbouwt,  vervangen en 
zal doorwerken tot op gemeentelijk niveau. De lange-termijn doelstellingen uit het 
Groenboek zijn gericht op: 

– Creëren van de juiste ruimtelijke condities voor evenwichtige maatschappelijke 
vooruitgang. 

– Slimme transformatie van de ruimte, bestaande bebouwde omgeving efficiënter 
en slimmer gebruiken. 
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De nieuwe ruimtelijke visie op Vlaanderen leidt tot een aantal te nemen keuzes, 
samengevat als 11 sleutelkwesties, met relevanties voor Vorselaar: 

1 Verharding van de open ruimte inperken. 

2 De woonomgeving vernieuwen om het gebouwenpatrimonium energiezuiniger te 
maken, sociale samenhang te versterken en de woningvoorraad aan te passen 
aan de huidige en toekomstige trends. 

3 Inzetten op mensenmaat, door leefbaarheid te versterken, nabijheid van basis-
voorzieningen en sociale samenhang. 

4 Vlaanderen te verbinden met de wereld door ondersteuning van economische 
groei en jobcreatie, … 

5 Omgevingen van topklasse (gericht op steden). 

6 Verbreden van de betekenis Open ruimte (gericht op openruimtegebieden). 

7 Uitbouwen van de robuuste open ruimte (gericht op openruimtegebieden). 

8 Meer doen met minder ruimte, door efficiënt ruimtegebruik, collectivisering van 
bepaalde ruimten, … 

9 De juiste activiteit op de juiste plaats: terugdringen mobiliteitsvraag en infrastruc-
tuurkosten, minder milieu-impact en hinder, verhoging leefbaarheid woonomge-
vingen, … 

10 Keuzes maken in de suburbane gebieden om ruimte te bieden aan de bevol-
kingsgroei, verspreide bebouwing te voorkomen, open ruimte te vrijwaren, … 

11 Hernieuwbare energie de ruimte geven. 

 

6.3 Gerichte ontwikkelingsambitie 

6.3.1 Aantrekkelijke en diverse woonomgevingen 

Wonen in de dorpskern moet terug en blijvend gestimuleerd worden. De ruimten 
boven de winkels en handelspanden zijn uiterst geschikt om in te richten als appar-
tementen met zicht op de markt, plein of een winkelstraat. Het biedt voor specifieke 
doelgroepen een woonoplossing op maat: senioren kunnen wonen in de buurt van 
alle kernvoorzieningen en het openbaar vervoer, jonge dynamische gezinnen huren 
hun eerste appartement, samenwonenden die specifiek kiezen voor de dynamiek 
van een dorpskern, …. Het is dan ook niet de bedoeling om dergelijke meergezins-
woningen of appartementen overal in de kern toe te laten. Naar leefbaarheid van de 
kern en het streven naar betaalbare woningen en bouwgronden worden de locaties 
voor meergezinswoningen beperkt tot de dorpskern. In de overige deelruimten wordt 
het bouwen van één- en tweegezinswoningen en zorgwoningen sterk gestimuleerd.  

Het is duidelijk dat er in elke deelruimte sterke verschillen aanwezig zijn naar omge-
ving en bouwwijze, afhankelijk van de doelgroep of de wensen van de inwoner. 
Diegene die wenst te wonen in een rijtjeswoning vindt zijn droomhuis of perceel in 
de dorpskern. Iemand met interesse voor een gekoppelde woning of perceel kan 
dan weer zijn of haar zoektocht starten in de woonwijken. De gegadigden van al-
leenstaande woningen of percelen kunnen residentieel gaan wonen in de randwij-
ken.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Om het landelijk groene karakter te versterken worden projectzones (bijzondere 
aanvragen) ontwikkeld als groene wooneilanden. Ook de inrichting van de publieke 
ruimte (pleinen, wegen, paden, …) zal bijdragen tot een vergroening van de woon-
omgeving, zie verder.  
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6.3.1.1 Woonkwaliteit boven kwantiteit 

Om de woonkern van Vorselaar attractief te houden voor jonge koppels tot ouderen 
zet de gemeente sterk in op het verhogen van de woonkwaliteit. Onder woonkwali-
teit wordt bvb verstaan: 

– voldoende ruime private buitenruimte in verlengde van de leefruimte:  

      

Vooral voor de meergezinswoningen, inclusief de zorg- en de tweegezinswonin-
gen, is het van belang dat er voldoende private buitenruimte aanwezig is, als 
een soort bruikbaar verlengstuk van leefruimten binnen.  

– zicht op groen:  

  

Voor alle woonvormen draagt het zicht naar buiten, en liefst op groen, bij aan 
een aangename woon- en leefomgeving. Zeker in verdichte woonomgevingen 
zoals het centrumgebied waar er vaak gewoond wordt op verdiepingsniveau is 
het zicht op bvb een groendak aangenamer dan uitkijken op golfdakconstructies 
van de achterbouwen (zie voorgaande foto’s). 

 

 

 

 

 

– voldoende dag- en zonlichttoetreding in woningen,  

 

– … 

Het beoordelen van stedenbouwkundige aanvragen zal niet meer uitsluitend gebeu-
ren op basis van het standaard bouwprofiel dat door de jaren heen als star bouw-
profiel werd gehanteerd. In onderhavig RUP wordt er geopteerd om bouwprofielen 
op maat van de omgeving aan te reiken. Er wordt een kader aangereikt waarbinnen 
Innovatieve woonvormen ontwikkeld kunnen worden die bestaande omgevingen 
transformeren (Transitiedenken) met Integratie van leefbaarheids- en duurzaam-
heidsaspecten: ITI-concept. Alle bouwprofielen voor de gewone als bijzondere aan-

vragen (zie hoger) moeten, tenzij onder motivatie, voldoen aan volgende concept-
bepalingen: 

1 INPASBAARHEID: 

Met inpasbaarheid wordt bedoeld dat een bouwprofiel bebouwing creëert die in 
het straatbeeld van een bestaande woonstraat past of projectontwikkelingen 
waarbij de bouwprofielen afgestemd zijn op morfologie en korrelgrootte van de 
omgeving (zie onderstaande figuren).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor verbouwing na verbouwing 



50 IOK plangroep Vorselaar – RUP Kern 

2 ZONORIÊNTATIE: 

Een bouwprofiel op basis van het ITI-concept moet toelaten, zelfs stimuleren om, 
zongeoriënteerd te bouwen.  

 

Onder zongeoriënteerd bouwen worden alle maatregelen op perceels- en bouw-
niveau verstaan die de woning optimaal geschikt maken voor de benutting van 
actieve zonne-energie (bvb zonnepanelen, boilers, …) en passieve zonne-
energie (ramen, materiaal, massa, …) en het creëren van een aangename 
woonomgeving (daglichttoetreding en zicht naar buiten – leeftuin). Het gaat 
enerzijds om oriëntatie en anderzijds om de inrichting van de woning zelf. 

Naar oriëntatie toe is het van belang maximaal open te bouwen naar het zuiden 
en meer gesloten naar het noorden. Dit impliceert dat aanpasbare zonwering 
voorzien moet worden om oververhitting te vermijden. De beste oriëntatie is ge-
legen tussen zuidoost en zuidwest over het zuiden. 

3 WOON- EN LEEFKWALITEIT 

Onder woon- en leefkwaliteit (zie hoger) wordt verstaan dat in alle leefruimten en 
slaapkamers er voldoende daglicht- en/of zonlichttoetreding aanwezig is. In één 
leefruimte moet er ook zonlichttoetreding zijn. De intensiteit van de daglichttoe-
treding hangt nauw samen met de beschaduwing van de ramen. Bouwprofielen 
die schaduwhinder veroorzaken bij aanpalende gebouwen worden geweerd. 

   

De profielen dragen bij tot voldoende private buitenruimten in het verlengde van 
de leefruimte(n), zie hoger. 

4 FLEXIBILITEIT 

De profielen moeten bijdragen aan een bepaalde flexibiliteit die gericht is op 
keuzevrijheid van de bouwheer. De bouwheer kan op maat van budget en ge-
drag bescheiden bouwen en later uitbreiden tot een ruimere aangepaste woning 
of zorgwoning of … 

 

 

Het profiel dient toe te laten compact en eenvoudig te bouwen tot architecturaal 
compositorisch, onder de voorwaarde van inpasbaarheid, zie hoger. 
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6.3.1.2 Respect voor het verleden 

 

Naast de beschermde gebouwen en de gebouwen opgenomen in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed, zijn er talrijke andere gebouwen met een zekere beeldwaarde. 
Deze zijn vanuit architecturaal of historisch oogpunt misschien niet allemaal even 
waardevol op zich, maar zijn wel van belang voor het straatbeeld en het globale 
uitzicht van de kern.  

Knelpunten en bedreigingen 

Binnen de kern kan men een aantal belangrijke bedreigingen vaststellen met be-
trekking tot het aanwezige bouwkundig erfgoed. Deze worden hieronder nader toe-
gelicht. 

Verdrukking erfgoed en wijzigend straatbeeld 

In de historische kern wordt er de laatste decennia veel grootschaliger gebouwd dan 
vroeger. Er is vandaag vooral een duidelijke schaalbreuk ontstaan tussen de meer-
gezinswoningen en de meer kleinschalige authentieke woonbebouwing van de kern. 
De meergezinswoningen zijn doorgaans hoger (3+1 bouwlagen i.p.v. 2+1 bouwla-
gen) en breder dan het oorspronkelijke kernweefsel. Dit contrast wordt met de jaren 
ook alleen maar groter.  

De hiervoor beschreven tendens is nadelig voor het beeld van de kern. Niet alleen 
doet dit afbreuk aan één van de voornaamste kwaliteiten van deze landelijke kern, 
meer bepaald de kleinschaligheid van het woonweefsel. Deze verhoging en verbre-

ding van de bebouwing verdrukt ook het bestaande bouwkundige erfgoed en wijzigt 
de perceptie ervan. Zo zijn er onder meer volgende implicaties:  

– Doordat er meer en meer grootschalige nieuwbouwprojecten worden gereali-
seerd, gaan deze het straatbeeld domineren. De oorspronkelijke woonbebou-
wing wordt versnipperd tot kleinere gehelen. Sommige woningen komen zelfs 
geïsoleerd te staan. De oorspronkelijke bebouwing wordt door deze nieuwe ont-
wikkelingen verdrukt en komt niet meer tot zijn recht. Soms ontstaat zelfs het 
beeld dat de oudere gebouwen oorzaak zijn van het onvolkomen straatbeeld. 

– Ook de niet-woongebouwen (kerk, etc.) die in het oorspronkelijke woonweefsel 
duidelijk op de voorgrond traden, raken door de schaalvergroting van de woon-
bebouwing verdrukt. Waar dit vroeger zeer zichtbare elementen waren in de 
kern, zijn deze vandaag minder nadrukkelijk aanwezig.  

Visie met betrekking tot bouwkundig erfgoed 

Om respectvol om te gaan met het bouwkundig erfgoed binnen Vorselaar lijkt het 
nodig om deze kwestie vanuit twee invalshoeken te benaderen: 

– behoud van de stedenbouwkundige context van de historische bebouwing;  

– behoud van de intrinsieke waarde van de historisch waardevolle bebouwing. 

Behoud kleinschaligheid kernbebouwing 

Zoals aangekaart in het voorgaande vormt de schaalvergroting van het bebouwde 
weefsel een bedreiging voor het (historische) straatbeeld en de nog resterende 
historisch waardevolle gebouwen in de kern. Het is nodig om een verdere uitdeining 
van deze grootschaligheid tegen te gaan. Om het karakter van Vorselaar te kunnen 
vrijwaren, moet men inzien dat de kleinschaligheid van het bebouwde weefsel een 
uitgesproken kwaliteit van deze landelijke kern is. Men moet deze eigenschap als 
norm voor toekomstige ontwikkelingen hanteren. De bestaande grootschalige ap-
partementen die in de kern gerealiseerd zijn, mogen niet maatgevend zijn voor 
nieuwe bebouwing. 

Doorvertaling naar het RUP 

Men kan de verhoging en verbreding van de kernbebouwing tegengaan op volgende 
manier: 

– Kroonlijsthoogte beperken tot maximum 7 m (of 2 bouwlagen):  

Er valt op te merken dat er in het centrumgebied van de kern ook gebouwen zijn 
met drie bouwlagen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat binnen de kern en-
kel de meergezinswoningen meer dan twee bouwlagen tellen. Het zijn echter net 
deze gebouwen die de oorspronkelijke schaal van de kernbebouwing overschrij-
den. Het lijkt dan ook niet aangewezen om in de bestaande straten naar de toe-
komst nog nieuwe gebouwen met 3 bouwlagen toe te staan, ook al is dit in het 
verleden wel gebeurd. 
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– Breedte meergezinswoningen inperken of doorbreken: 

Vaak werd de bepaling van gevelgelaagdheid gehanteerd wat in veel gevallen 
resulteerde in andere materiaalkleuren, eventueel benadrukt door regenwateraf-
voeren. Het monolieten karakter van he gebouw bleef echter het straatbeeld 
domineren. Om dit te vermijden wordt in de voorschriften opgenomen dat de 
voorgevel moet refereren naar een straatbeeld van rijwoningen. 

Behoud intrinsieke waarde van historisch waardevolle gebouwen 

Bestaande maatregelen ter bescherming van het bouwkundig erfgoed 

Vanuit de bestaande regeling zijn er voor beschermde monumenten en gebouwen 
op de inventaris van bouwkundig erfgoed al een aantal beschermingsmaatregelen. 
Deze zijn los van het RUP sowieso van toepassing. 

Beschermde monumenten 

– Bij vergunningsplichtige ingrepen aan een monument wordt het aanvraagdossier 
voor bindend advies voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed. 

– Voor instandhoudings- en onderhoudswerken aan beschermde monumenten is 
een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Gebouwen inventaris bouwkundig erfgoed 

– Wanneer men een gebouw uit de vastgestelde lijst wil afbreken, is een steden-
bouwkundige vergunning nodig. De gemeente kan enkel een sloopvergunning 
afleveren nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het ge-
bouw. 

Bijkomende maatregelen vanuit het RUP 

Beschermde monumenten 

Voor beschermde monumenten lijken er geen bijkomende maatregelen nodig, aan-
gezien voor alle vergunningsplichtige ingrepen sowieso een bindend advies ge-
vraagd moet worden bij Onroerend Erfgoed. 

Gebouwen inventaris bouwkundig erfgoed 

Voor gebouwen op de inventaris van bouwkundig erfgoed zijn de beschermings-
maatregelen beperkter dan voor de beschermde monumenten. Hier kan het zinvol 
zijn om bijkomende maatregelen te treffen. Dit kan op verschillende wijzen: 

– Algemene bepaling m.b.t. erfgoedwaarde: 

– Men kan een algemene bepaling koppelen aan de gebouwen uit de inventa-

ris:  

Het architecturale karakter van het gebouw moet gevrijwaard blijven. Aan-
passings- of verbouwingwerken alsook uitbreidingen zijn uitsluitend toege-
staan als de architecturale kwaliteit en/of de cultuurhistorische waarde van 
het gebouw niet in het gedrang komt.  

De bestaande materialen die de eigenheid van het gebouw bepalen moeten be-
houden blijven. Bij uitbreiding of verbouwing moeten de toegepaste materialen in 
harmonie zijn met de bestaande materialen. 

Overige waardevolle gebouwen 

Voor de overige historische gebouwen in de kern zijn er op dit moment geen be-
schermingsmaatregelen. Het is eventueel zinvol om de omgang met deze gebou-
wen af te stemmen op de bepalingen van de gebouwen op de inventaris erfgoed, 
zie hoger.  

In het RUP zal een mogelijkheid ingebouwd worden om later, na goedkeuring RUP, 
een bijkomende lijst met gemeentelijk waardevol bouwkundig erfgoed op te maken 
die gerelateerd wordt aan het voorschrift voor waardevolle gebouwen. 

6.3.1.3 Landschappelijk erfgoed als ontwerpkapstok 

Het is van belang dat bij (her)ontwikkelingen van gebieden er aandacht besteed 
wordt aan de landschappelijke erfgoedwaarde van de site en omgeving. Ontwikke-
lingen kunnen bepaalde landschapswaarden aangrijpen om een tot bepaalde identi-
teit – omgevingsbetrokkenheid te komen. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het 
gebied van de Wervelaan en omgeving kan de historische houtkantenstructuur een 
bepalende ruimtelijke rol spelen, zie onderstaande Ferrariskaart, jaar 1770 . 
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6.3.1.4 Van thuiswerken tot bedrijf op KMO 

Voor heel wat mensen is werken in de omgeving van de woning een echte must. 
Het brengt heel wat voordelen met zich mee: kleinere verplaatsingen, meer ruimte 
voor het gezin en ontspanningsmomenten, sociaal contact met mensen uit de 
buurt,…  

Werken in de gemeente als zelfstandige, bediende, zaakvoerder, in vrij beroep,…  
kan op verschillende manieren: horeca, bedrijf, dienstensector, …. Het is wel niet de 
bedoeling om bijvoorbeeld ruime detailhandel toe te laten in de deelruimte ‘woonwij-
ken’ als deze functie eerder in de dorpskern thuishoort. Daarom worden er in de 
voorschriften per zone oppervlakte-eisen gesteld die er voor zorgen dat de juiste 
functie in de juiste zone terechtkomt.  

Voor het uitoefenen van een beroep, van vrij beroep tot ambacht, is er ruimte voor-
zien in het woonweefsel. Een beroep of een hobby uitoefenen kan binnen het volu-
me van het hoofdgebouw.  

Zoals de bovenstaande foto weergeeft, kan eender beroep, in dit geval een fietsher-
stelplaats, perfect integreren in de toegelaten bouwvolumes en in het straatbeeld. 
De activiteit mag geen abnormale hinder veroorzaken ten opzichte van de woonom-
geving. Bij een te grote uitbreiding kan een ambacht herlokaliseren naar een KMO-
zone in de gemeente. Ter hoogte van bedrijventerrein Vispluk wordt er ruimte gebo-
den voor uitbreidingen van bestaande bedrijven en de gemeentelijke werkplaatsen. 
Op het bedrijventerrein Sassenhout, buiten het RUP, is er ruimte voorzien voor 
nieuwe KMO’s.  

6.3.1.5 Ruimte voor ontspanning 

Vorselaar heeft heel wat troeven voor wie ontspanning zoekt. Binnen de kern zijn er 
zowel diverse actieve als passieve recreatiemogelijkheden gaande van evenemen-
ten op de markt, shoppen, terrassen, voetballen, tennissen, squashen, skaten, 
deelnemen aan een verenigingsleven, spelen, …. tot fietsen en wandelen. Het RUP 
zorgt ervoor dat dergelijke activiteiten behouden blijven en zelfs versterkt worden. 
Zo worden er mogelijkheden voorzien om het centrum aantrekkelijk te maken om te 
verblijven wat zeker ten goede zal komen aan de aanwezige handels- en horecaza-
ken. De sportaccommodaties, indoor en outdoor, krijgen mogelijkheden om te 
groeien en uit te breiden. De zone voor kernondersteunende sportactiviteiten (sport-
centrum) wordt met het centrum van de kern verbonden via de te versterken dreef 
naar het Kasteeldomein. 
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6.3.2 Gedifferentieerd beleid voor de kern op basis van deel-
ruimten 

Binnen de afgebakende grens van de kern is het de bedoeling om een gedifferenti-
eerd ruimtelijk beleid te voeren. Omdat wonen in Klissenhoek niet hetzelfde is als 
wonen in Heikant of aan de Markt. Het is de bedoeling om de eigenheid en identiteit 
van elk gebied binnen de kern te bewaren en zelfs te versterken. 

Om dit te realiseren wordt de kern opgedeeld in deelruimten. Elke deelruimte heeft 
zijn specifiek ruimtelijke- en/of functionele rol binnen de kern van Vorselaar en krijgt 
ook specifieke stedenbouwkundige voorschriften mee. 

Het GRS stelt volgende 5 deelruimten voorop: 

1. Zones voor kernondersteunende openbare voorzieningen  

2. Zone voor kernondersteunende sportactiviteiten 

3. Dorpskern, met uitloper langs de Lepelstraat en Dennenlaan 

Met de deelruimte van de dorpskern wordt het gebied afgebakend waar de na-
druk ligt op het ontwikkelen van een aantrekkelijk handelscentrum met een voor-
zieningsniveau voor heel de kern en een aangenaam gedifferentieerd verblijfs-
klimaat. 

4. Woonwijken 

Met de deelruimte van de woonwijken wordt het gebied afgebakend waar de na-

druk ligt op het doordacht verdichten van een landelijke woonomgeving. 

5. Randwijken 

De deelruimte randwijken profileert zich als een aangename landelijke residenti-
ele woonomgeving in de rand van de kern, gekenmerkt door openheid en door-
zichten. In deze zones situeren enkele woonreservegebieden. 

Het RUP vertaalt deze zones in bestemmingszones, die op perceelsniveau verder 
worden verfijnd en afgebakend. De volgende hoofstukken worden gewijd aan de 
globale visie over de kern en haar deelruimten. De inrichtingsvisie per deelruimte is 
toegelicht in de toelichtende kolom van de stedenbouwkundige  voorschriften, zie 
verder.  

 

 

 

 

  

 

Richtinggevende figuur GRS 
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6.3.2.1 Visie en methodiek op afbakening van de deelruimten 

Deelruimten zijn samenhangende ruimtelijke gehelen met een specifieke beleidsvi-
sie, die in de eerste plaats vertaald moet worden via voorschriften en inrichtings-
principes (naast eventuele andere beleidsinitiatieven). Binnen een deelruimte kun-
nen uiteraard verschillende bestemmingsvoorschriften voorkomen, weliswaar ter 
ondersteuning van de ruimtelijke eenheid. In de tweede plaats bieden de deelruim-
ten de mogelijkheid om in een latere fase gebiedsgericht per deelruimte eventuele 
verfijningen door te voeren in een detailRUP en/of inrichtingsstudie.  

Met de afbakening van de deelruimten wordt het gebied bepaald waarin een “kern-
ondersteunend beleid” zal gevoerd worden. Daarbij wordt uitgegaan van de indica-
tieve zonering voor de gewenste ruimtelijke structuur in het GRS, verder verfijnd tot 
op perceelsniveau volgens een werkwijze zoals hieronder aangegeven: 

– Algemeen:  

– om het verschil in deelruimten ruimtelijk en visueel te benadrukken wordt de 

grens maximaal op de as van de weg genomen. Asymmetrie in straatbeeld 

benadrukt de begrenzing en maakt het straatbeeld boeiend. 

– De afbakening en de uitwerking van de deelruimten moeten bijdragen aan de 

opbouw en versterking van het historisch gegroeid weefsel: in dit geval een 

graduele concentrische opbouw, met dichte bebouwing in het centrum en 

open residentiele bebouwing in de rand, als overgang naar het buitengebied. 

Om een afvlakking van de historische en gewenste morfologie te voorkomen 

is het noodzakelijk de gewenste woningdichtheid voor de kern te differenti-

eren over de verschillende deelruimten en haar bebouwingstypologieën. Het 

is niet wenselijk om bijvoorbeeld in de residentiële woonwijken te verdichten 

met halfopen tot gesloten bebouwing terwijl in het dichte centrum ontdich-

tingsprojecten het historische verdichte weefsel aantasten. Dit enkel om de 

gewenste woondichtheid van min. 15 w/ha te realiseren.  

– De indicatieve contour van de deelruimten uit het GRS wordt als basis gehan-
teerd. Verdere verfijning of opdeling op basis van: 

– De duidelijke aanwezigheid van bepaalde bouw- en verkavelingstypologieën 

en bijhorende woningdichtheden; bvb straatzijde met overwegend open be-

bouwing,… 

– Afbakeningspunten 

– Kruispunten, wegen en assen 

– laatste bestaande bouwtypologie van een cluster of in een straatbeeld. 

Bvb de begrenzing tussen een deelruimte met open bebouwing en half-

open bebouwing wordt gelegd na de laatste halfopen bebouwing in een 

reeks met nabijgelegen halfopen bebouwingen, het betreft zeker niet een 

solitair geval binnen een straatbeeld met overwegend open bebouwing. 

– Aansluiting met ondersteunende zones, bvb zones voor centrumfuncties 

worden zoveel mogelijk verbonden met bvb zones voor gemeenschaps-

voorzieningen, zones met sportinfrastructuur, … 

– uitlopers van een zone langs invalswegen en/of structurerende assen. 

– … 

Randwijken 

De zone Pallaaraard (P), ten noorden van de Molenbaan, de zone Heikant (H), ten 
westen van de Pullesebaan, en de randen van de kern, inclusief uitlopers naar het 
openruimtegebied (U), worden bestemd als woonwijk met een open landelijk ka-
rakter.  

  

Voor de meer gedetailleerde visie op de inrichting van de zone, zie toelichtende 
kolom van de stedenbouwkundige voorschriften. 
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Woonwijken 

De zone woonwijken is een deelruimte van de kern die gekenmerkt wordt door open 
tot halfopen bebouwing.  

Herkenbare begrenzingen vanuit het GRS zijn: 

– geen verdichting tot aan de rand van de kern, de rand van de kern te beschou-
wen als overgangszone naar de open ruimte. 

– Zone Heikant (H) vrijwaren van verdichting van het centrum: als grens worden 
hier de wegen Smalvoort/Pullesebaan genomen 

– Zone Pallaaraard (P) als residentiele groene woonzone vrijwaren. De Molenbaan 
wordt duidelijk als grens voor de verdichting van de kern beschouwd. 

– In de oostelijke delen wordt de verdichtingszone uitgebreid tot RUP Van de 

Wervelaan ll (V) (volledig halfopen bebouwing) en tot de Heuvelstraat (HV) 

(omgeving hoofdzakelijk uit halfopen bebouwing). 

 

Voor de meer gedetailleerde visie op de inrichting van de zone, zie toelichtende 
kolom van de stedenbouwkundige voorschriften. 

Dorpskern 

In de centrale omgeving tussen en omheen de gemeenschapsvoorzieningen (kerk, 
scholen, gemeentehuis, bib, …) wordt er gestreefd naar een dynamisch leefbaar 
dorpscentrum. Deze deelruimte wordt afgebakend op basis van de sterke aanwe-
zigheid van gesloten bebouwingsstructuren, omgeving van gemeenschapsvoorzie-
ningen, aanwezigheid van meergezinswoningen en handel- en horecafuncties.  

De afbakening wordt maximaal op de as van de weg voorzien om de begrenzing 
van de dorpskern in het straatbeeld zowel functioneel als ruimtelijk te visualiseren. 

– Heikant (H): sterke aanwezigheid gesloten bebouwing, horeca, handel + aanwe-
zigheid van kleinere pleintjes in aansluiting met de Markt.  

– Dennenlaan (D): uitloper van het dorpscentrum + sterke aanwezigheid van 
gesloten tot gekoppelde bebouwing + verbinding met de sportzone (afbakening 
tot parking van de sportzone en einde verdichte bebouwingsstructuur langs de 
Dennelaan) 

 

Voor de meer gedetailleerde visie op de inrichting van de zone, zie toelichtende 
kolom van de stedenbouwkundige voorschriften. 
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6.3.2.2 Verdichtingsstrategie: zonering deelruimten wordt dichtheidsbeheer-
plan 

Om tot de gewenste woningdichtheid van de kern van 15 w/ha te komen wordt aan 
elke deelruimte een dichtheidsbeheerstrategie gekoppeld.  

Met het RUP focust Vorselaar op de verdichting van de bestaande woonkern, onder 
meer door in te zetten op onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen, door in-
breidingsprojecten in de onbebouwde binnengebieden en door het faciliteren van 
het omvormen van eengezinswoningen naar tweegezinswoningen. 

Ook door te werken met minimale perceelsbreedten komt de gemeente tegemoet 
aan de vraag tot opdeling van percelen en stimuleert ze zo de dichtheid. Een maxi-
male perceelsbreedte is in principe niet nodig, het kan zelfs tot meer restpercelen 
leiden. Ook ondiepere percelen zijn ontwikkelbaar, op voorwaarde dat het perceel 
voldoende breed is. 

 

 

Randwijken: open bebouwingsvorm (O) 

Ten eerste wordt er verdicht in het bestaande woonweefsel. De minimale perceels-
breedte wordt teruggebracht van 15 meter tot 13 meter. Ook de bouwdiepte wordt 
doordacht verkleind zodat ondiepere percelen na goedkeuring RUP bebouwd kun-
nen worden. Elke woning kan ingericht worden als een zorgwoning. Vanaf 23 meter 
perceelsbreedte kan een tweegezinswoning opgericht worden of kan een eenge-
zinswoning omgevormd worden naar een tweegezinswoning, in principe ook 2 
zorgwoningen.  

De woningdichtheid voor projectontwikkelingen, via bijzondere aanvragen, bedraagt 
richtinggevend 15 w/ha. Doordat de projectontwikkelingen een verplicht aandeel 

groenplein moeten voorzien blijft het landelijke karakter gewaarborgd. 

Voor de sociale huisvesting zijn er mogelijkheden voorzien projectontwikkelingen. 
De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben nu meer mogelijkheden om via de 
tweegezinswoningen sociale integratieprojecten in het bestaand weefsel te voor-
zien. Via projectontwikkelingen  zijn er mogelijkheden in de voorschriften gecreëerd. 
Aangezien het oprichten van sociale alleenstaande woningen financieel niet haal-
baar is voor de sociale huisvestingssector worden er in de projectgebieden enkel 
aan de groenpleinen meergezinswoningen toegelaten. Een groenplein verdraagt, 
vraagt om, densere bebouwing zodat deze verblijfs-ontmoetingsruimte een meer 
strategische rol verkrijgt in het woonproject. En op deze manier kan de gewenste 
verdichting behaald worden. 

Als tweede optie, als verdichting van het bestaande weefsel de woonvraag niet kan 
stillen, kunnen woonreservegebieden onder volgende voorwaarden aangesneden 
worden: voldoende bijkomende behoefte aangetoond binnen een nieuw of te her-
ziene GRS + opmaak nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Woonwijken: open en halfopen bebouwingsvorm (HO) 

Ook hier wordt er in eerste instantie verdicht in het bestaande woonweefsel. Er is nu 
hoofdzakelijk open bebouwing aanwezig. Elk perceel met een perceelsbreedte gro-
ter of gelijk aan 18 meter kan opgesplitst worden in twee percelen met halfopen 
bebouwing of bebouwd worden met een vrijstaande tweegezinswoning. Een eenge-
zinswoning op een perceel met minimum breedte 18m kan dus verbouwd worden 
naar een tweegezinswoning. Veel verkavelingen van de jaren '70 en '80 hebben 
loten met een perceelsbreedte groter of gelijk aan 18m. Voor beide gevallen kunnen 
het twee zorgwoningen zijn. Bij halfopen bebouwing, waarbij een wachtgevel op het 
aanpalende perceel aanwezig is en het perceel min. 18m breed is, is het toch moge-
lijk om te verdichten en een halfopen tweegezinswoning te bouwen i.p.v. een half-
open eengezinswoning. Het theoretische aanbod wordt, in deze zone dicht bij het 
centrum, meer dan verdubbeld. 

De woningdichtheid voor projectontwikkelingen, via bijzondere aanvragen, bedraagt 
min. 17,5 en max 20 w/ha.  

w 
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Doordat de projectontwikkelingen een verplicht aandeel groenplein moeten voorzien 
blijft het landelijke karakter gewaarborgd. 

Voor de sociale huisvesting worden dezelfde voorwaarden gecreëerd als bij de 
randwijken. 

Dorpskern: gekoppelde - gesloten bebouwingsvorm (G) 

In de dorpskern  wordt in eerste instantie verdicht in het bestaande woonweefsel. In 
het bestaande woonweefsel zijn alle groottes van woonvormen toegelaten en wordt 
er gebouwd volgens gesloten bouworde. Om het landelijke karakter van de kern te 
waarborgen en om het erfgoed niet te verdrukken wordt uit respect voor het verle-
den de kroonlijst opgetrokken naar en beperkt tot 7 meter. Door het toelaten van 
meergezinswoningen, in bepaalde zones omvorming van open naar gesloten be-
bouwing en het verhogen van de gangbare bouwhoogte (1 tot 1,5 bouwlaag komt 
nog vaak voor in centrum) naar 2,5 bouwhoogte kan hier sterk verdicht worden.  

De woningdichtheid voor projectontwikkelingen, via bijzondere aanvragen, bedraagt 
min 25 w/ha. Doordat de projectontwikkelingen een verplicht aandeel plein moeten 

voorzien blijft het landelijke karakter gewaarborgd. 

Gemeenschapsvoorziening: woonzorgzone (w) 

In de zone voor gemeenschapsvoorzieningen is woonzorg toegelaten met voorzie-
ningen die betrekking hebben op: een dagverzorgingscentrum, een centrum voor 
kortverblijf, een groep van assistentiewoningen, een woonzorgcentrum, … 

6.3.2.3 Woonreservegebieden reserveren voor de toekomst 

De gemeente opteert ervoor om de overige zones te reserveren voor de toekomst. 
De goedgekeurde verkavelingen in deze zones kunnen echter wel worden ingevuld. 

Door de binnengebieden in het bestaande woonweefsel ontwikkelbaar te maken, is 
er op korte termijn geen behoefte tot aansnijding van de woonuitbreidingsgebieden. 
Het gemeentebestuur opteert voor een duidelijke en eenvormige visie door alle 
woonuitbreidingsgebieden te reserveren voor de toekomst. De WUG’s H1 tot en met 
H4 (cfr. GRS) werden in het RUP Van de Wervelaan II reeds herbestemd naar 
woonreservegebied. In dit RUP wordt ervoor gekozen om ook het gebied H5 uit het 
GRS te reserveren voor wonen in de toekomst. 

De gemeente wil de toekomstige ontwikkeling van deze gebieden niet hypotheke-
ren. Om deze reden wordt in dit RUP geen herbestemming naar een zachte be-
stemming vooropgesteld. Wel dienen eventuele toekomstige ontwikkelingen reke-
ning te houden met de identiteit van deze gebieden. Hierbij dient rekening gehouden 
te worden met de ligging ten opzichte van de dorpskern enerzijds en de open ruimte 
functies anderzijds.  

In afwachting van een ontwikkeling op lange termijn blijft het bestaande gebruik 
behouden. 

Om een zuinig gebruik van de te reserveren gebieden te bekomen, wordt de ontwik-
keling ervan intern gefaseerd, tenzij het kleine projecten betreft bvb. van minder dan 
1,5 ha. We onderscheiden per gebied een aantal opeenvolgende fasen waarbij een 
volgende fase pas kan aangevat worden wanneer 70% van de voorgaande fase is 
voltooid. De gebieden worden ook onderling gefaseerd zodat de meest gunstig 
gelegen gebieden, zoals de nabijheid van de dorpskern, eerst tot ontwikkeling kun-
nen komen. De interne fasering van gereserveerde zones vangt pas aan op het 
moment dat de behoefte tot aansnijden kan worden aangetoond. 

Ze komen prioritair in aanmerking voor de lagere inkomensklasse (sociale huisves-
ting) al dan niet in combinatie met initiatieven voor de middenklasse. Om ook hier de 
sociale dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk 
gestreefd te worden naar de realisatie van een sociale mix. Deze mix dient zowel 
gerealiseerd te worden naar inkomensklasse als naar woningtype (kavels, huurwo-
ningen, koopwoningen, appartementen, studio’s). 

Wanneer blijkt dat er behoefte is tot aansnijding van deze gebieden, dient een RUP 
opgemaakt te worden om deze gebieden te bestemmen naar woongebied. Deze 
behoefte moet blijken uit een goedgekeurde herziening van de woningprogrammatie 
en mits de garantie dat eerst ingezet wordt op de centrale binnengebieden in woon-
gebied. 
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6.3.2.4 Gemeenschapsvoorzieningszone 

De afbakening van de gemeenschapsvoorzieningszone is afgestemd op de hypo-
thetische afbakeningsgrenzen van het GRS, die gebaseerd zijn op de gewestplan-
grenzen. Via het RUP zijn de grenzen verfijnd tot op perceelsniveau. Enkele woon-
clusters, ter hoogte van de hogeschool, die voorheen in de blauwe zone lagen zijn 
nu mee opgenomen in de woonzones. 

 

Voor de meer gedetailleerde visie op de inrichting van de zone, zie toelichtende 
kolom van de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

 

6.3.2.5 Recreatiegebied 

Het recreatiegebied (sportzone) wordt afgebakend volgens de afbakeningsgrens 
van het oude BPA en verder verfijnd op perceelsniveau. In deze zone zijn de aan-
wezigheid en het behoud van de dreef belangrijk. 

 

 

 

Voor de meer gedetailleerde visie op de inrichting van de zone, zie toelichtende 
kolom van de stedenbouwkundige voorschriften. 
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6.3.2.6 Lokaal bedrijventerrein 

De afbakening van het lokaal bedrijventerrein (KMO-zone Vispluk) is afgestemd op 
de hypothetische afbakeningsgrenzen van het GRS, waarbij extra ruimte wordt 
voorzien voor de uitbreiding van de gemeentelijke werkplaatsen. Via het RUP zijn 
de grenzen verfijnd tot op perceelsniveau. Omdat het een bestaand bedrijventerrein 
betreft met hoofdzakelijk open bebouwing zullen de voorschriften bepalingen voor-
zien om het bestaande weefsel te verdichten. 

 

Voor de meer gedetailleerde visie op de inrichting van de zone, zie toelichtende 
kolom van de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

 

6.3.3 De straat als waarneembaar onderdeel van de deelruim-
ten 

In het kader van gewenste groenvoorzieningen in de publieke ruimte is bijkomend 
ontwerpend onderzoek gevoerd. 

Het doel van dit onderzoek is het aanreiken van richtlijnen voor het inrichten van 
publieke ruimten zoals straten, paden, pleinen, parkjes, …. De beeldwaarde van 
een publieke ruimte is belangrijk voor de perceptie van de weggebruiker. De in-
richting van de publieke ruimte moet bijdragen tot het meer begrijpbaar/leesbaar 
maken van de wegfunctie (wegcategorie) en haar omgeving (bestemmingszones, 
zie voorgaande: ruimtelijke en functionele differentiatie).  

Alle categorieën van lokale wegen doorkruisingen 4 woonbestemmingszones: 
woonlint in openruimtegebied, randwijken van de kern, woonwijken van de kern en 
de dorpskern. Een bepaalde wegcategorie heeft binnen elk van deze bestemmings-
zones eenzelfde breedte en kleur. Afhankelijk van de bestemmingszones verschilt 
de wegbegeleiding (laanbeplanting, verlichting, bermzones, …) zodat naast de weg-
functie ook de omgeving leesbaar wordt voor de weggebruiker. 

6.3.3.1 Wegcategorisering 

In eerste instantie worden materiaal/kleurgebruik en de dimensionering van de ver-
harding afgestemd op de gewenste lokale wegencategorisering.  

In de structuurplannen en de mobiliteitsplannen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen lokale wegen I,II en III.  

– Lokale weg I 

– Lokale verbindingsweg: hoofdfunctie is verbinden op lokaal niveau  

– Kwaliteit van de doorstroming is ondergeschikt aan verkeersleefbaarheid 

– Lokale weg II 

– Lokale gebiedsontsluitingsweg: hoofdfunctie is verzamelen en ontsluiten  

– Lokale weg III 

– Erftoegangsweg: hoofdfunctie is verblijven en toegang geven 

Bij de inrichting van de weg wordt uitgegaan van een evenwicht tussen: 

1 Categorisering en bijhorende typologische beeldvorming (leesbaar-
heid/herkenbaarheid) 

2 Compartimentering binnen elke categorie (verkeersleefbaarheid en ruimtelijke 
inpassing) 

3 Functionele eisen, maatgevend gebruik (gescheiden, gemengd, …) 

4 Duurzaam veilig 
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Inrichtingsrichtlijnen LOKALE WEG I 

Er wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen de woonkern en openruim-
tegebied, zodat poortfuncties ter hoogte van de overgang vormgegeven kunnen 
worden. 

Volgende inrichtingsrichtlijnen worden gehanteerd: 

– Rijbaantype: 2x1 gemarkeerd 

– Rijwegbreedte (maatgevend busverkeer): 6 m zonder goten en boordstenen 

– Kleur weg: grijs tot asfaltzwart  

– Materiaal weg: vrij (afhankelijk van de situatie, van opbreekbaarheid tot moge-
lijkheid tot uitharding)  

– Verlichting: 

– Openruimtegebied: enkel aan kruispunten en oversteekpunten 

– Kern/bebouwd gebied: overal 

– Laanbeplanting: bij voldoende breedte openbaar domein (zie verder richtlijnen 
laanbeplanting) of geen: ruimte nodig voor fietsvoorzieningen + wegverlichting 

– Bushalte: 

– Openruimtegebied: naast de weg met halte-informatie, wachtaccommodatie 

voor voetgangers en fietsers 

– Kern: halteren op de weg met halte-informatie, wachtaccommodatie voor 

voetgangers en fietsers 

– Fietspaden: vrijliggend, bij gebrek aan ruimte voor aanliggende 

– Kleur fietspaden: grijs, rood aan conflictpunten 

– Materiaal fietspaden: vrij (afhankelijk van de situatie, van opbreekbaarheid tot 
mogelijkheid tot uitharding) 

 

De bestemmingszone Dorpskern (RUP kern) wordt aangeduid als woonzorgzone, 
dwz dat het inrichten van het openbaar domein in deze zone moet voldoen aan de 
principes van integrale toegankelijkheid. 

 

Inrichtingsrichtlijnen LOKALE WEG II 

Er wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen de woonkern en openruim-
tegebied, zodat poortfuncties ter hoogte van de overgang vormgegeven kunnen 
worden.  

 

Volgende inrichtingsrichtlijnen worden gehanteerd: 

– Rijbaantype: 2x1 gemarkeerd 

– Rijwegbreedte (maatgevend busverkeer): 6 m zonder goten en boordstenen 

– Kleur weg: grijs of asfaltzwart 

– Materiaal weg: vrij (afhankelijk van de situatie, van opbreekbaarheid tot moge-
lijkheid tot uitharding)  

– Verlichting: 

– Openruimtegebied: enkel aan kruispunten en oversteekpunten 

– Kern/bebouwd gebied: overal 

– Laanbeplanting: bij voldoende breedte openbaar domein (zie verder richtlijnen 
laanbeplanting) of geen: ruimte nodig voor fietsvoorzieningen + wegverlichting 

– Bushalte: halteren op de weg met halte-informatie, wachtaccommodatie voor 
voetgangers en fietsers 

– Fietspaden: vrijliggend of aanliggend of gemengd via fietssuggestiestroken 

– Kleur fietspaden: grijs, rood aan conflictpunten 

– Materiaal fietspaden: vrij (afhankelijk van de situatie, van opbreekbaarheid tot 
mogelijkheid tot uitharding) 

 

De bestemmingszone Dorpskern (RUP kern) wordt aangeduid als woonzorgzone, 
dwz dat het inrichten van het openbaar domein in deze zone moet voldoen aan de 
principes van integrale toegankelijkheid. 
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Inrichtingsrichtlijnen LOKALE WEG III 

Er wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen de woonkern en openruim-
tegebied, zodat poortfuncties ter hoogte van de overgang vormgegeven kunnen 
worden. Ten tweede wordt er gedifferentieerd tussen lokale wegen III doorheen 
woongebieden, industriegebieden en openruimtegebieden (nog uitwerken). 

Volgende inrichtingsrichtlijnen worden gehanteerd: 

– Rijbaantype: dubbelrichtingsweg 

– Rijwegbreedte: max 5 m, bij 5 m breedte wordt er gewerkt met visuele vernau-
wingen 

– Kleur weg: voorkeur lichtgrijs (tegengaan hitte-eilandeffect om verblijfsfunctie te 
verhogen)  

– Materiaal weg: vrij (afhankelijk van de situatie, van opbreekbaarheid tot moge-
lijkheid tot uitharding)  

– Verlichting:  

– Openruimtegebied: enkel aan kruispunten en oversteekpunten 

– Kern/bebouwd gebied: overal 

– Laanbeplanting: overal waar de ruimte het toelaat (zie verder richtlijnen laanbe-
planting)  

– Bushalte: halteren op de weg  

– Fietspaden: gemengd met rijweg 

– Kleur fietspaden: nvt 

– Materiaal fietspaden: nvt 

De bestemmingszone Dorpskern (RUP kern) wordt aangeduid als woonzorgzone, 
dwz dat het inrichten van het openbaar domein in deze zone moet voldoen aan de 
principes van integrale toegankelijkheid. 

6.3.3.2 Laanbeplanting 

De gemeente Vorselaar streeft naar integratie van kwalitatief hoogwaardige in-
heemse bomen. Dit houdt in dat de bomen in goede gezondheid de leeftijd kunnen 
bereiken die de gemeente voor ogen heeft. Om dat te bereiken gelden een aantal 
randvoorwaarden die zowel bij de planvorming, het ontwerp als bij de uitvoering en 
de nazorg in acht genomen moeten worden. 

In de eerste plaats moet goed overwogen worden welke beeldwaarde men voor 
ogen heeft voor een bepaald publiek domein (weg, woonerf, plein, …) en welke 
boom aan die beeldwaarde bijdraagt en een meerwaarde kan betekenen. Ten 
tweede moet bepaald worden wat deze boom nodig heeft om de beeldwaarde te 
realiseren. 

Boomcategorie en inplantingswijze 

Op basis van de CROW en het kwaliteitshandboek Stadsbomen van gemeente 
Heerlen kunnen er 3 boomcategorieën onderscheiden worden. 
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Omdat de plantafstanden tot verharding en nutsleidingzone nogal ruim zijn, terwijl er 
niet altijd de ruimte voor is, wordt met een wortelgeleidingssysteem gewerkt: plant-
afstand as-stam tot rooilijn: min 2 m. 

Oprijzicht (Crow): actie vanuit oprit (reactietijd : 1,5 s + oprijtijd: 1,5 s): 3 sec dat de 
auto de aankomende wagen niet ziet en oprijdt, tijdens die drie seconden legt de 
auto op de weg een afstand van 41,666 m. af. Dan heeft de wagen  36 m nodig 
(stopafstand 50 km/u – inclusief reactietijd van 1 sec) om tot stilstand te komen. Dus 
oprijzicht = 41,666 + 36: +/- 78 meter, met een kleine marge op de reactietijd: 80 m 
oprijzicht 

Veronderstelling een max snelheidsregime van 50 km/u beoogd 

 

 

Grootte boom Beste plantafstand as boom tot de 
wegrand 

Plantafstand as boom tot de oprit-
rand 

1
ste

 3 m 1,75 m 

2
de

  2,5 m 1,25 m 

3
de

  2 m of 0,75 bij concentratie midden 
op de berm ipv langs de opritten 

0,75 m 
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Vb theoretisch minimale afstanden 

 

 
Vb bij kavels van 15 m breedte 

Dubbele laanbeplanting versus één zijde 

Boom  1
ste

  & 2
de

 grootte 

Dubbele laanbeplanting: 

– Rekening houden met oprijzicht: te breed wegprofiel nodig: bermen 4,5 tot 5 
meter breedte. 

– Mogelijke lasten/frustraties aangelanden: 

– Aan noordzijde van de weg kan de bomenrij schaduwhinder veroorzaken op 

aanliggende daken (geen mogelijkheid tot installatie van pv-cellen, boilers of 

hybrides) en samen met de zuidelijke laanbeplanting voortuin en zijtuinzones 

verduisteren (sterke beperking daglichtinval) 

– Bladerval in dakgoten, platte daken, … 

– … 

– Hoge kost: veel bomen (hoge kostprijs), opruim bladerval, snoeiwerken, …. 

– Kan in meer gesloten bebouwingsvormen hogere fijnstofconcentraties veroorza-
ken (effect van streetcanyons – bron LNE) 

Aan één zijde (zuidzijde), op een bredere bermzone, laanbeplanting: duurzamer 
(goedkoper en efficiënter): 

– Wegprofiel kan sterk versmald worden 

– Neemt veel frustraties weg voor de aangelanden: 

– Geen schaduwhinder op de daken (mogelijkheden voor zonne-energie) 

– Betere daglicht- en zonlichttoetreding 

– Geen bladerval dakgoten, platte daken, … 

– In de zomer zelfs dienst als natuurlijke zonwering 

– Tegengaan van opwarming straat blijft (hitte-eilandeffect) doordat de laanbe-

planting aan de meest zuidgerichte zijde van de weg wordt geplaatst 

– Minder bomen maar groen straatbeeld dmv combinatie laanbeplanting en 

brede groenberm blijft behouden 

– … 

– Minder bomen – lager plant/onderhoudskost 

– … 

Boom 3
de

 grootte 

Kan zowel aan één zijde als aan twee zijden. Door laanbeplanting te voorzien aan 
beide zijden kunnen de planten- en onderhoudskost oplopen. Het groene straat-
beeld wordt wel versterkt. 
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Grootte bomen obv hinderlijkheid en straatbeeld 

De meest voorkomende windrichting: Zuidwesten (bron KMI):  

Aanname perceelsbreedte 15 m. -  Zuidelijke percelen: voortuin 3 m (ITI) tot 6 m 
(oud): 3 m als worst case - Noordelijke percelen: voortuin 6 m (oud) tot 9 m (ITI): 6 
m als worst case 

Boom 1
ste

 grootte 

 

 

A 

B 

c 
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Schaduwhinder daken (21/02): overzijde bij oost/weststraat (A) - Schaduwhinder 
beglaasde zuidgevel: overzijde bij oost/weststraat (A) en bij noord-
oost/noordweststraat (B)  

Beschaduwing weg: overgroot deel beschaduwing in de zomer, behalve bij noord-
zuidstraat (C) 

Bladerhinder daken: beide kanten van de straat: door ZW wind en overhellende 
bladerdaken 

Straatbeeld: bomenrij overgedimensioneerd tov straatbeeld 

Minimale breedte openbaar domein:  

– Lokale weg I & II: 1,5 m nutsleidingzone + 1,75 m aanliggend verhoogd fietspad  
+ 6 m rijweg  +1,75 m aanliggend verhoogd fietspad  + 1,75 m positie laanbe-
planting + 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone) = min 14,75 m        
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 5 m: 1,5 m nutsleidingzone + 5 m rijweg  + 3 m positie laanbe-
planting + 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone):  min 11,5 m           
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 4 m: min 10,5 m EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

Boom 2
de

 grootte 

 

 

A 

B 

c 
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Schaduwhinder daken (21/02): geen - Schaduwhinder beglaasde zuidgevel: beperkt 
overzijde bij oost/weststraat (A)  

Beschaduwing weg: overgroot deel beschaduwing in de zomer, behalve bij noord-
zuidstraat (C) 

Bladerhinder daken: enkel bij hevige winden of noordelijke winden  

Straatbeeld: bomenrij in verhouding met straatbeeld 

Minimale breedte openbaar domein:  

– Lokale weg I & II: 1,5 m nutsleidingzone + 1,75 m aanliggend verhoogd)  + 6 m 
rijweg  + 1,75 m aanliggend verhoogd fietspad + 1,25 m positie laanbeplanting + 
2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone) = min 14,25 m                        
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 5 m: 1,5 m nutsleidingzone + 5 m rijweg  + 2,5 m positie laan-
beplanting + 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone):  min 11  m         
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 4 m: min 10 m EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boom 3
de

 grootte – twee zijde laanbeplanting 

 

 

 

 

A 

B 

c 
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Schaduwhinder daken (21/02): geen - Schaduwhinder beglaasde zuidgevel: beperkt 
(gelijkvloerse ramen) overzijde bij oost/weststraat (A)  

Beschaduwing weg: beperkt bij scenario A 

Bladerhinder daken: enkel bij hevige winden  

Straatbeeld: bomenrij in verhouding met straatbeeld -  maximaal groenbeeld 

Minimale breedte openbaar domein:  

– Lokale weg I & II: 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone) + 0,75 m positie 
laanbeplanting + 1,75 m aanliggend verhoogd fietspad  + 6 m rijweg  + 1,75 m 
aanliggend verhoogd fietspad + 0,75 m positie laanbeplanting + 2 m afstand 
boom tot rooilijn (nutsleidingzone) = min 15 m                                                 
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 5 m: 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone) + 0,75 m 
positie laanbeplanting + 5 m rijweg  + 0,75 m positie laanbeplanting + 2 m af-
stand boom tot rooilijn (nutsleidingzone):  min 10,5  m                                    
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 4 m: min 9,5 m EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boom 3
de

 grootte – 1 zijde 

 

 

 

 

A 

B 

c 
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Schaduwhinder daken (21/02): geen - Schaduwhinder beglaasde zuidgevel: geen  

Beschaduwing weg: beperkt bij scenario A 

Bladerhinder daken: uitzonderlijk bij hevige winden  

Straatbeeld: bomenrij in verhouding met straatbeeld  

Minimale breedte openbaar domein:  

– Lokale weg I & II: 1,5 m nutsleidingzone + 1,75 m aanliggend verhoogd fietspad  
+ 6 m rijweg  + 1,75 m aanliggend verhoogd fietspad  + 0,75 m positie laanbe-
planting + 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone) = min 13,75 m        
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 5 m: 1,5 m nutsleidingzone + 5 m rijweg  + 0,75 m positie laan-
beplanting + 2 m afstand boom tot rooilijn (nutsleidingzone):  min 9,25  m     
EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

– Lokale weg III – 4 m: min 8,25 m EXCLUSIEF de gootstenen en boordstenen 

 

CONCLUSIE: 

Ikv van straatbeeld, verkeersleefbaarheid en mogelijke hinderaspecten is het 
wenselijk aan de meest zuidelijk gerichte zijde laanbeplanting te voorzien met 
bomen van categorie 2&3. Laanbeplanting voorzien aan de noordelijke zijde 
van de weg met een boomcategorie 3 is eveneens mogelijk. 
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Ritmische aanplant of niet ? 

Dit richtlijnenboek is bedoeld voor herinrichting van bestaande wegen en nieuwe 
wegen. Aangezien het grootste aandeel bestaande wegen betreft dient er rekening 
gehouden te worden met de bestaande toestand. Niet alle opritten liggen op een 
ritmische wijze ingeplant. Er kan geopteerd worden om te streven naar een meer 
natuurlijke groenomgeving, zoals bv door ongelijke afstanden tussen de bomen en 
bvb een combinatie van een 2de grootte boom met een 3de grootte boom. Op deze 
manier wordt het straatbeeld speelser, dynamischer en aantrekkelijker. Bovendien 
blijft het groenbeeld, met minder boomaanplanten. Ipv dat de woonstraat volledig 
beschaduwd wordt ontstaan er bij het andere scenario meer beschaduwde plekken-
speelplekken. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomen van 2
de

 grootte worden op een afstand van min 2,5 van de wegrand inge-
plant, voor bomen 3

de
 grootte is dit min 0,75 m. 
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Bermzone 

Vaak voorkomende … 

– Parkeren in de bermzone 

– Halfverhardingen in de bermzone 

– Slechte, onregelmatige, schrale begroeiing: minder geschikte ondergrond (te 
droog ?) of pesticidegebruik aanpalende eigenaar ? of …. 
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Inrichtingsscenario’s bermzone 

Afhankelijk van het type RWA 

– Hemelwater afgevoerd naar rioleringsstelsel: minst wenselijke 

– Kan rioleringsstelsel overbelasten 

– Breder wegprofiel noodzakelijk 

– Het hemelwater op de groene bermzone wordt meestal ook afgeleid naar de 

riolering wat kan leiden tot een verdroging van de bermzone (te droog voor 

een goede begroeiing) 

– Begroeiing: afstemmen op mogelijke drogere ondergrond en om parkeren in 

de bermzone tegen te gaan 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hemelwater afgevoerd naar bermzone voor infiltratie: meest wenselijke – MAAR 
afhankelijk van ondergrond, grondwaterstand, infiltratiegevoeligheid, …. 

– Ontlast rioleringsstelsel 

– Smaller wegprofiel – meer ruimte voor de bermzone 

– Vochtigere bermzone – beter voor begroeiing 

– Soorten infiltratie: 

– Bermzone met licht glooiing (wadi): geen bijkomende ruimte noodzake-

lijk 

– Wadi met laanbeplanting 3de grootte: minimale ruimte bermzone 2,75 m 

– Gracht: minimale ruimte bermzone  4,3 m (1 m afstand gracht wegrand + 

1,5 m grachtbreedte (afhankelijk van diepte gracht) + 0,5 m afstand lei-

dingsstrook + 0,8 m leidingsstrook + 0,5 afstand leidingsstrook rooilijn) 

– Wadigracht met laanbeplanting: minimale ruimte bermzone  4,5 m 

– Wadi met laanbeplanting 2de grootte: minimale ruimte bermzone  4,5 m 
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Binnen de gemeentegrenzen is er een onderscheid in omgeving, met name de kern 
Vorselaar en het openruimtegebied eromheen. Elke omgeving heeft zijn subruimten. 

 

 

 

 

 

 
Openruimtegebied                                                    Kern Vorselaar 

Woonlint 

Wonen in open bebou-
wing – doorzicht open-
ruimtegebied 

Ontsluiting  

Erfontsluitingen op 
ruime afstand van el-
kaar  

 

Beeldwaarde 

Laanbeplanting 1
ste

 
grootte 

 

Openruimtegebied 

Landbouw, bosgebied, 
… 

 

Ontsluiting 

Erfontsluitingen op 
zeer ruime afstand 
(land-
bouw/bospercelen) 

Beeldwaarde 

Onderdeel van land-
schap: geen groen of 
houtkanten, bomen, … 

 

 

 

Randwijken 

Wonen in open bebou-
wing 

 

Ontsluiting  

Erfontsluiting op basis 
van open bebouwing  

Beeldwaarde 

Boomsoort          van 
2/3

de
 grootte tussen 

opritten, met wisselen-
de plantafstanden en/of 
boomcategorieën

 

Paden 

Haagsoort 

 

Plein: 

Ter vergroening van de 
omgeving: integratie 
van bomensoorten 
1/2/3

de
 grootte 

Alle categorieën. 

 

Woonwijken 

Wonen in densere 
open bebouwing 
(tweegezinswoningen 
en halfopen bebou-
wing 

Ontsluiting  

Erfontsluiting op basis 
van open en halfopen 
bebouwing  

Beeldwaarde 

Boomsoort            van 
2/3

de
 grootte tussen 

opritten, met wisselen-
de plantafstanden 
en/of boomcategorieën

 

Paden 

Haagsoort  

 

Plein: 

Ter vergroening van 
de omgeving: integra-
tie van bomensoorten 
1/2/3

de
 grootte 

Alle categorieën 

 

Dorpskern 

Wonen in gesloten 
bebouwing  

 

 

Ontsluiting  

Weinig erfontsluitingen 
– parkeren op straat 
(ongeveer 5 m per-
ceelsbreedte) 

Beeldwaarde 

Geen laanbeplanting 
langs wegen: te weinig 
ruimte + street canyon 
effect 

Solitaire bomen (1ste 
grootte) op pleinen of 
plaatsen waar er de 
ruimte voor is. 

Inrichting openbaar 
domein volgens goede 
praktijk van integrale 
toegankelijkheid 
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6.3.3.3 Pleintjes 

Het RUP kern heeft ook als doel de woonomgeving te vergroenen. Heel wat bin-
nengebieden worden nog gekenmerkt door oude dennenbosrelicten. De gemeente 
wenst het groenbeeld te behouden en zelfs te versterken via een kwaliteitstransfor-
matie. Het is wenselijk deze dennenbossen te vervangen door meer waardevolle 
inheemse, standplaatsvaste bomen. Door middel van de bijzondere aanvraag dient 
de ontwikkelaar een deel van de vergroening te realiseren. Elk project moet een 
groenplein/park voorzien, ook langs de wegen wordt op doordachte wijze verticaal 
groen voorzien, zie hoger bij laanbeplanting. 

 

Op de pleinen wordt er in eerste instantie gewerkt met bomen van 1
ste

 grootte. Deze 
grote bomen hebben een beeldwaarde/herkenningspunt naar de omgeving, hinde-
ren de visuele overzicht van het plein niet, de bomen kunnen zo ingeplant worden 
dat de verharde en/of onverharde verblijfsruimten beschaduwd worden.  
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6.3.3.4 Paden en doorsteken 

Paden en doorsteken, die wegen en pleintjes met elkaar verbinden doorheen be-
bouwde omgevingen, hebben meestal een beperkte ruimte. Het groen moet de 
wandel-fietsomgeving aantrekkelijk maken en mag geen schaduwhinder veroorza-
ken bij de aangelanden (beglaasde gevels, tuinzones, …). Het is wenselijk deze 
paden te laten begeleiden door een haagstructuur, met zelfs een hoge haag aan de 
zuidzijde van het pad (beschaduwing van het pad) of een ander groenelement met 
een beperkte hoogte. 
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7 Ruimtebalans 

Tabel 2: ruimtebalans RUP kern Vorselaar – grafisch plan 1 

Huidige bestemming Opp (m²) 

Categorie  Bestemming   

Wonen Woongebied Gewestplan 2.685.513 2.952.565 

 Woongebied met landelijk 
karakter 

Gewestplan 7.207  

 Woonuitbreidingsgebied Gewestplan 180.753  

 Woongebied BPA 79.092  

Gemeenschaps- 
en nutsvoorzie-
ningen 

Gebieden voor gemeen-
schapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

Gewestplan 142.195 155.251 

 Openbare gebouwen BPA 13.056  

Recreatie Gebieden voor dagrecreatie Gewestplan 2.488 124.574 

 Plaatsen bestemd voor sport, 
spel en recreatie 

BPA 122086  

Bedrijvigheid KMO-zone Gewestplan 42.570 42.570 

Reservaat en 
natuur 

Natuurgebied Gewestplan 8.174 8.174 

Bos Bosgebied Gewestplan 130.168 130.168 

Overig groen Parkgebied Gewestplan 1.631 1.631 

Landbouw Agrarisch gebied  Gewestplan  93.679 112.456 

Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

Gewestplan 15.375 

Agrarisch gebied met ecolo-
gisch belang 

Gewestplan 3.402 

Totaal  3.527.911 

 

Huidige bestemming Opp (m²) 

Bestemming RUP  Opp (m²) 

Categorie  Bestemming   

Wonen Art.1: randwijken 1.281.679 3.040.237 

 Art.2: woonwijken 1.442.873  

 Art.3: dorpskern 221.995  

 Art.4: woonreservegebied 91.084  

 Art.5: landelijk wonen 2.606  

Bedrijvigheid Art.6: lokaal bedrijventerrein 52.128 52.128 

Gemeenschaps- 
en nutsvoorzie-
ningen 

Art.7: zone voor gemeenschaps- en nutsvoor-
zieningen 

153.374 153.374 

Recreatie Art.8: recreatiegebied 127.699 127.699 

Landbouw  Art.10: landbouwgebied 60.967 60.967 

Bosgebied Art.11: bosgebied 93.506 93.506 

Totaal  3.527.911 

 

Balans Opp (m²) 

Wonen  +87.672* 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen -1.877 

Recreatie +2.603 

Bedrijvigheid  +9.558 

Reservaat en natuur -8.174 

Bos  -36.662* 

Overig groen -1.631 

Landbouw  -51.489* 

  

Bron: berekeningen op basis van ‘Gewestplan, vector, 2011’ (Vlaamse Overheid - Departement Ruimtelijke 

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed), en BPA sportcentrum  en grafisch verordenend plan  

*de verhoging van de bestemmingsoppervlakte woongebied is vooral veroorzaakt door de gewestplancor-

recties in de randen, waar gedeelten van tuinzones omgezet worden naar bestemming wonen. Het RUP 

verhoogt, t.o.v. het gewestplan, de juridische voorraad niet, er worden geen bijkomende woonpercelen 

gecreëerd.  
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8 Register van percelen waarop een bestem-
mingswijziging gebeurt die aanleiding kan 
geven tot planschade, planbaten of compen-
satie 

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorge-
voerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenhef-
fing, 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 regis-
ter houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een ver-
goeding 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 bestemmingswij-
ziging 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.  

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

D 354 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 G 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 G 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 359 F /2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 359 F /2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 357 N 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 357 X 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 357 D 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 357 D 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 357 R 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 360 A 3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 X Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 252 B 4 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 G 3 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 G 2 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 385 V Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 

Planschade 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

natuur 

D 382 E 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 382 B 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 380 B Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 391 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 G 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 357 W 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

G 389 N /3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 E 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 317 C 6 Artikel 3.01 
school 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 324 E Artikel 3.01 
school 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 336 C Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 284 L Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 525 L Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 547 A Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 528 R Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

belang 

G 526 A 3 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 287 N Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 287 P Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 287 M Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 K 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 Z 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 462 C Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 460 G Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 459 N 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 461 C Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 388 G Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 395 V Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 398 H Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

G 398 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 392 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 X Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 S Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 A 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 H Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 390 Z Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 389 P /3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 412 B Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 278 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 S 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 R 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 X 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 W 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 B 2 Gebied voor 
gemeen-

schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

G 41 A 3 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 A 3 Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

G 44 M Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 N 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 K 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 58 X 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 45 P Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

G 45 P Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

G 65 C 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 65 A 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 65 Z Gebied voor 
gemeen-

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

G 64 R 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 63 F Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 61 F Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 62 W Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 62 R Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 W 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 S 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 98 S Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 58 C 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

C 354 M Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 354 C Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 452 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 450 G Gebied voor 

ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 451 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 447 P Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

D 252 E 4 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 K 3 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 D 3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 H 3 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 F 4 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 P Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 K Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 H Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 565 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 522 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 522 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 408 M Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 408 P Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 480 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

C 514 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 555 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 551 Y Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 551 A 2 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 550 K Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 511 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 471 A 2 Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 470 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 478 G Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 549 A 2 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 472 E Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 472 E Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 475 F Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 475 F Woongebied Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 35 C 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 58 C Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 62 R Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 59 D Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 95 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 P 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

E 108 K Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 46 B Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 36 D Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 509 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 549 T Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 408 G Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 505 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 97 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 96 B /2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 354 B Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 351 F 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 495 T Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 34 V Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 355 A 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

C 355 A 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 467 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 35 B 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 35 X Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 112 M Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 
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G 98 M Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 468 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

G 512 F Landschappe-

lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 S 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 58 S 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 96 C /2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 107 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 354 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 408 L Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 36 C Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 35 E 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 G Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 502 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 501 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 521 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 Y Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 506 A Woongebied Wonen Landbouw Planschade 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

D 357 S 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

C 477 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 388 B Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 317 X 6 Artikel 3.01 
school 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 472 C Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 472 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 551 Z Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 P 3 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 45 H Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

C 553 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 38 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 B 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 395 A 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 363 P Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 363 R Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 102 N 3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 499 L Woongebied Wonen Landbouw Planschade 
mogelijk 

G 387 X Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 558 D Agrarisch Landbouw Wonen Planbaten 
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gebied mogelijk 

G 391 E 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 527 P Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 459 G 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 Z 2 Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

G 527 L Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 M 2 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 34 Z Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 E 3 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 396 Y Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 40 V Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

C 551 D 2 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 D 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 C 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 M 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 F 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

G 6 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 549 Y Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 N 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 359 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 545 C Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 546 L Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 Z 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 549 C 2 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 546 W Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 549 B 2 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 548 D Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 D 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 359 E /2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 357 M 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 360 B 3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 Z 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 363 S Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 E 2 Woongebied Wonen Bos, overig 

groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 
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D 389 K Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 252 R 3 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 Z 3 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 383 V Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 385 W Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 383 T Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 391 F Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 550 H Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 514 E Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 512 G Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 392 G Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 H 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 357 G 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

G 317 R 6 Artikel 3.01 
school 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 317 P 6 Artikel 3.01 
school 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 288 F Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

E 288 H Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 288 K Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 527 N Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 R Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 528 H Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 515 C 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 283 V Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 283 T Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 287 R Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 460 C Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 462 D Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 B 3 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 A 3 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 
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G 490 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 461 A Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 459 P 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 460 H Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 460 F Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 466 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 Y Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 398 F Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 Z Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 C 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 390 A 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 390 W Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 395 W Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 415 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 411 Landschappe-
lijk waardevol 

agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

G 412 A Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 288 G Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 42 G Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 42 F Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 Y 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 41 V Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 D 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 P 2 Gebied voor 
gemeen-

schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 72 S Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 65 B 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 V 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 
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zieningen en 
openbaar nut 

G 63 G Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 60 D Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 62 V Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 X 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 V 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 T 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 R 2 Gebied voor 

gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 58 N 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 112 N Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 354 N Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

C 354 P Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 447 G Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 450 L Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 450 L Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 449 H Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 449 N Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 447 S Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 447 S Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 447 K Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 447 K Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

D 252 G 4 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 K 4 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 252 L 4 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 360 C 3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 389 L Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 
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D 389 L Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 382 D 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

C 506 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 506 B Woongebied Wonen Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 356 B Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

C 356 A Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

C 500 R Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 502 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 L Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Landbouw Planbaten 
mogelijk 

C 497 L Woongebied Wonen Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 523 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 452 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 469 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 469 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 552 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 550 P Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 550 L Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 549 Z Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 471 B 2 Gebied voor Bedrijvigheid Wonen Planbaten 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

mogelijk 

C 472 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 549 W Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 475 H Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 478 H Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 477 F Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 549 R Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 46 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 36 G Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 34 M Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 35 D 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 58 D Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 58 E Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 62 W Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 62 S Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 59 C Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 102 W 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 34 P Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 36 F Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 36 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 35 Z Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

C 475 G Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 486 B Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 473 Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 503 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 39 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 96 D /2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 96 A /2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 459 R 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 494 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Landbouw Planbaten 
mogelijk 

C 500 N Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 N Woongebied Wonen Landbouw Planschade 
mogelijk 

C 449 T Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Landbouw Planschade 
mogelijk 

E 34 R Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 64 T 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 M Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 M Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 500 M Woongebied Wonen Landbouw Planschade 
mogelijk 

D 360 E 3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 477 E Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

D 393 F Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 317 C 7 Artikel 3.01 
school 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 472 D Gebied voor 
ambachtelijke 
Bedrijvigheid 
en kmo's 

Bedrijvigheid Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 W Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 97 W Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

E 97 A Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 L 2 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 Z 2 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 V 2 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 R 3 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 B 3 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 45 N Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

C 552 F Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 398 M Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 451 D Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

C 451 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

C 354 S Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 354 L Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 F Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 390 E /3 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 515 A 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 395 F 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 395 B 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 363 N Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 564 C Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 395 H 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 58 W 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 58 W 2 Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

C 562 H Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 557 G Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 391 F 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 67 L Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 485 A Agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 526 S Agrarisch 
gebied met 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

ecologisch 
belang 

G 396 X Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 40 N Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planschade 
mogelijk 

G 526 N 2 Agrarisch 
gebied met 
ecologisch 
belang 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

C 479 G Agrarisch 
gebied 

Landbouw Bedrijvigheid Planbaten 
mogelijk 

G 459 S 2 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 C 3 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 456 D 3 Landschappe-
lijk waardevol 
agrarisch 
gebied 

Landbouw Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 40 W Woongebied Wonen Gemeen-
schaps- en 
nutsvoorzie-
ningen 

Planbaten 
mogelijk 

G 7 E 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 7 B 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 550 A Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

A 289 B 2 Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 357 P 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 
natuur 

Planschade 
mogelijk 

D 357 T 2 Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 357 T 2 Woongebied Wonen Bos, overig 
groen of 
reservaat en 

Planschade 
mogelijk 
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Perceelnr. Bron Bronbestemming Doelbe-
stemming 

 

natuur 

G 98 R Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 546 R Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

D 358 N Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 43 Y 2 Gebied voor 
gemeen-
schapsvoor-
zieningen en 
openbaar nut 

Gemeenschaps- en nutsvoorzieningen Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 546 T Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 6 C Bosgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 548 B Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 549 V Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

G 548 G Natuurgebied Bos, overig groen of reservaat en 
natuur 

Wonen Planbaten 
mogelijk 

 

Perceelsdelen waar: 

– geen vergunnings- en meldingsplichtige werken toegelaten zijn, zie groene 
overdrukzone, artikel 0 

– en/of deel uitmaken van een verkaveling waarvan de verkavelingsvoorschriften 
worden opgeheven door het RUP, zie volgende bladzijden 

– en/of waarop een interpretatie mogelijk is op basis van een lijndikte/projectiefout 
van het gewestplan, zie 2 – Afbakening van de kern & begrenzing 

– kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling op planbaten.  

 

Dit register wordt grafisch weergegeven in bijlage. 
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9 Op te heffen voorschriften 

Bestemmingen 

Binnen de grenzen van het RUP worden volgende bestemmingen met bijhorende 
voorschriften opgeheven: 

– Gewestplan Herentals-Mol (1978) 

– Woongebieden (0100) 

– Woonuitbreidingsgebieden (0105) 

– Woongebieden met landelijk karakter (0102) 

– Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (0200) 

– Bosgebieden (0800) 

– Natuurgebieden (0701) 

– Agrarische gebieden (0900) 

– Agrarische gebieden met ecologisch belang (0910) 

– Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (0901) 

– Ambachtelijke bedrijven en kmo’s (1100) 

– BPA Sportcentrum (1974) 

– Artikel 1: plaatsen bestemd voor aaneengesloten bebouwing 

– Artikel 2: plaatsen bestemd voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing 

– Artikel 3: plaatsen bestemd voor openbare gebouwen en/of gebouwen met 

publieke bestemming 

Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan zelf voorziet in een grafisch plan en bijhorende ste-
denbouwkundige voorschriften. Art. 2.2.2. §1. 5° van de VCRO voorziet in voorko-
mend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn 
met het ruimtelijke uitvoeringsplan en die opgeheven worden. 

In casu worden alle verkavelingsvoorschriften van de  verkavelingen en verkave-
lingswijzigingen – voor wat betreft de delen die zich binnen het plangebied bevinden 
– opgeheven en zullen vervangen worden door de stedenbouwkundige voorschrif-
ten van het RUP kern, op basis van volgende overwegingen: 

– De verkavelingsvoorschriften verschillen per verkaveling 

– De verkavelingsvoorschriften zijn op het vlak van duurzaamheid vaak achter-
haald 

– De verkavelingsvoorschriften beperken en/of verhinderen de realisatie van de 
gewenste verdichtingsstrategie: namelijk het opsplitsen van eengezinswoningen 
naar tweegezinswoningen. 

Zie grafisch verordenend plan 2 met aanduiding van ‘op te heffen verkavelingsvoor-
schriften op aangeduide verkavelingen’’ en onderstaande tabel, volgende bladzij-
den. 
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