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I. HISTORIEK RUIMTELIJKE PLANNEN N HET DORPSCENTRUM 
(“VOORGESCHIEDENIS”) 

 

(a) ACHTERGROND 

Het RUP kern werd in 2014 goedgekeurd en beslaat de volledige woonzone volgens het 
gewestplan. Door de ontwikkeling van de binnengebieden te faciliteren en verdichting in 
het bestaande weefsel mogelijk te maken, zet het RUP kern in op kernversterking.  

In de jaren daarop werden in de dorpskern zelf verschillende dorpspleinen, wegen en 
voetpaden heraangelegd waarbij steeds werd uitgegaan vanuit de gemeentelijke 
vergroenings- en onthardingsvisie. 

In 2016 werd voor het eerst een aanzet gegeven tot een visie op de Lepelstraat. De 
Lepelstraat is een belangrijke toegangsweg tot het dorp, die wordt gekenmerkt als een 
erg gesloten straat met een verouderd gedeelte ter hoogte van de huisnummers 12-36. 
Het project van Nicarom tot het oprichten van een nieuwe meergezinswoning op het 
laatste deel deze locatie, gaf aanleiding om de buurt te herbekijken. Het project werd 
veelvuldig besproken met de gemeentelijke diensten en ook voorgelegd aan de GeCoRo. 
Het project werd uiteindelijk enkel toegestaan op voorwaarde dat een totaalvisie werd 
ontwikkeld (incl. een ondergrondse parking). Deze voorwaarde werd uitgewerkt in de 
GeCoRo, opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen en in de 
uiteindelijke vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. 

Toen vervolgens een andere projectontwikkelaar (Decon) een volgend deel van de 
Lepelstraat wenste te ontwikkelen, diende ook dit project zich in te passen binnen de 
visie op de ontwikkeling van het volledige projectgebied in de Lepelstraat. 

Aangezien de gemeente ondertussen een visie ontwikkelde op een gemeentepark aan 
het gemeentehuis en daaraan gekoppeld de heraanleg van het Marktplein, leidde dit tot 
de opmaak van een eerste Masterplan. Dat Masterplan 
“Markt/Gemeentepark/Lepelstraat” bundelde verschillende deelprojecten:  

• Fase 0 betreft de dorpskernvernieuwing van de voorbije jaren. Het Kerkplein, 
plein Tip en plein Spie werden heraangelegd en de wegen en/of voetpaden in 
Kerkstraat, Cardijnlaan, Mgr. Donchelei, Kuiperstraat en Kempenlaan werden 
consequent in dezelfde materialen aangepakt. De gemeente ontwikkelde een 
vademecum om telkens dezelfde materialen te hanteren.  

• Fase 1 betreft  de woonblok van ontwikkelaar Nicarom in de Lepelstraat naast de 
parking van “Duizendpoot”, die vergund en uitgevoerd werd. 

• Fase 2 betreft de vernieuwing van  de Dageraad van Thomas More, waarbij de 
voorgevel qua kleur en raamindelingen een moderne vertaling is van het klooster 
op de Markt. 

• Fase 3 heeft betrekking op een privaat woonproject met twee woonblokken in de 
Lepelstraat. De private ontwikkelaar heeft de nodige gronden verworven of in 
optie genomen. Het gaat hier om een zuivere private ontwikkeling. Als 
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voorwaarde zal in de vergunning opgelegd worden dat de groene boulevard, die 
nu ook al voor fase 1 ligt, wordt doorgetrokken in de richting van de Markt. 

• Fase 4 houdt een ontharding en vergroening van de ruimte rond het gemeentehuis 
in, met inbegrip van een extra trage weg naar de openbare parking in de 
Nieuwstraat. Op die manier worden de parking alsook het toekomstige 
ontmoetingscentrum en het dienstencentrum beter ontsloten. 

• In fase 5 zal de Markt volledig worden heraangelegd waarbij eveneens de 
vergroening/uitstraling ervan het belangrijkste opzet is en de grootste eis voor de 
ontwerper. 

• Fase 6 verbindt de Markt met de eerdere projecten in de Lepelstraat. Via een PPS-
constructie zal een nieuwe bib en woonblok worden gebouwd waarbij een steens 
plein en het sluitstuk van de groene boulevard voor voetgangers en fietsers 
worden gerealiseerd. 

• Tot slot zullen in Fase 7 de rioleringswerken in de Lepelstraat en Dijkbaan worden 
uitgevoerd. 

 

 

Het Masterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2018.  

In de periode daaropvolgend werd gewerkt aan de uitvoering van het Masterplan. 
Vooreerst werd een rooilijnplan voor de Lepelstraat vastgesteld op de gemeenteraad 
(voorlopig op 30 april 2019 en definitief op 2 juli 2019). Vervolgens werd aan  private 
ontwikkelaar Decon een omgevingsvergunning verleend passend binnen de visie van het 
Masterplan, met name Fase 3. Met Thomas More werd een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en een traject voor een nieuwe bib voorbereid. 
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(b) KNELPUNTEN IN DE SAMENWERKING MET DE PRIVATE PARTNER 

Niettegenstaande Fase 3 en Fase 6 van het Masterplan twee aparte projecten betreffen, 
Fase 3: private ontwikkeling blok A en blok B en Fase 6: PPS (gemeente, Thomas More, 
Congregatie en private Stichting Michiel-zusters van Vorselaar en een private 
ontwikkelaar) bib met woonblok, zijn ze in praktijk met elkaar verbonden aangezien het 
woonblok B uitgang geeft op het publieke plein van Fase 6 en omwille van de 
gemeenschappelijke ondergrondse parking.  Een goede verstandhouding en 
samenwerking was dan ook vereist.  

Struikelblok bleek de verwerving van Lepelstraat 16. De gesprekken tussen de 
projectontwikkelaar en de eigenaars blokkeerden en de aankoop door de private 
ontwikkelaar werd onmogelijk. Om de realisatie van het Masterplan niet in het gedrang te 
brengen en aangezien Lepelstraat 16 een cruciaal perceel hierin vormt (grens tussen Fase 
3 en Fase 6), lukt het de gemeente om een opening te creëren om Lepelstraat 16 te 
verwerven. Dit weliswaar onder de belofte van de toenmalige gesprekspartner en 
zaakvoerder van Decon dat deze kosten zouden worden vergoed aan de gemeente. Na 
de intentieverklaring van de gemeente om het perceel aan te kopen, werd eind 2020 het 
compromis opgemaakt. Na de praktische uitwerking van alle notariële aktes keurde de 
gemeenteraad op 27 april 2021 de aankoop van het eigendom Lepelstraat 16, goed.  

Ondertussen vonden er binnen Decon wijzigingen plaats waardoor een andere 
verantwoordelijke op het project Lepelstraat werd gezet. De contacten met deze nieuwe 
verantwoordelijke liepen veel stroever. Zo werd de eerder gemaakte afspraak over het 
vergoeden van de aankoop van Lepelstraat 16 in vraag gesteld. In augustus 2021 kwam 
daarenboven de omgevingsvergunning van Decon/DPC te vervallen wegens het niet 
tijdig opstarten van de vergunde stedenbouwkundige handelingen. Tenslotte moest 
Decon eind 2021 ook aangemaand  worden om de aanblik, de netheid, veiligheid en 
hygiëne van de site aan te pakken. De site maakt immers een bijzonder vuile en onveilige 
indruk en de technische dienst van de gemeente moest reeds ter plaatse glas en andere 
brokstukken verwijderen.     

 
(c) EVOLUERENDE INZICHTEN 

De gemeente kreeg ondertussen te maken met heel wat beleidsuitdagingen die in de 
richting van de lokale besturen werden gegooid: 

- Klimaat/burgemeesterconvenant en nood aan veel verregaandere acties 
> druk om meer te doen inzake klimaat, groen, collectieve energie 

- Droogte en nood aan meer ontharding 
> druk om meer te doen inzake afkoppeling, vrijwaren open en ontharde ruimte 

- Corona en nood aan voldoende groene / publieke ruimte 
> druk om anders om te gaan met publieke ruimte en meer en sneller in te zetten op 
gezondheidszorg in Vorselaar 
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Ondertussen waren ook een aantal andere planprocessen opgestart die qua visie een 
grote invloed hebben op het initiële Masterplan: 

- Inzichten ruimtelijke ordening in regio Neteland (cf. BRV-project, traject 
geWOONtebreker) en Kempen (AR-TUR dorpse architectuur, droogteplan) 

- Studie in opdracht van Zusters/congregatie en stichting Michiel (waarbij de 
gemeente als partner werd betrokken) 

- Opstart van eigen strategisch ontwerpend onderzoek met RE-ST op basis van 
eerste inzichten van studie voor Zusters/congregatie 

- Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Kempen met Hoppin’punt, elektrische 
deelauto’s Lepelstraat en opstart eigen mobiliteitsvisie i.s.m. IOK en ruimtelijke 
plannings-/participatiebureau PLOT (integratie met groen-/klimaat- en 
duurzaamheidsvisie gemeente) - 2021 

- Herziening RUP Kern met principes meer dorpse architectuur – 2020/2021 
- Haalbaarheidsstudie “Zorgzaam wonen in de groene Kempen” i.s.m. Zonnige 

Kempen, de ARK en provincie Antwerpen 
- Gemeenschappelijke visie met scholen, klooster en stichtingen (“Samen op weg 

naar het duurzaamste scholendomein van Vlaanderen – september 2021” / zie 
bijlage 1) + opstart dossier Blauwgroen netwerk Vorselaar 

Het verval van de omgevingsvergunning van Decon/DPC in augustus 2021 vormde een 
fundamenteel nieuw feit dat de gelegenheid bood om de eerdere visie op de Lepelstraat 
te herdenken en daarbij rekening te houden met de ondertussen fel geëvolueerde visie 
op basis van strategisch ontwerpend onderzoek en consult van verschillende experten. 

 
(d) VOORGESCHIEDENIS IN FORMELE BESLUITEN  

- Dorpskernvernieuwing en planning LT-planning 2011-2018 
- Zaak van de wegen omgevingsvergunning 03/10/2016 - GR 
- Omgevingsvergunning aan Nicarom - CBS 
- Masterplan “Markt/Gemeentepark/Lepelstraat” 19/12/2018 - GR 
- Projectvergadering om toestemming te geven tot het creëren van de functie 

wonen in zone voor gemeenschapsvoorziening 2019 
- Voorlopige vaststelling rooilijnplan 30/04/2019 - GR 
- Definitieve vaststelling rooilijnplan 02/07/2019 - GR 
- Zaak van de wegen omgevingsvergunning 27/08/2019 - GR 
- Omgevingsvergunning aan DPC1 (Decon) 29/08/2019 - CBS 
- Samenwerking Thomas More voor woonblok C en bib 30/06/2020 - GR 
- Eind 2020 RE-ST offerte (en betrokkenheid oefening klooster)  

+ aanstelling van bureau RE-ST 08/02/2021 – CBS  
- Kader en samenwerkingsovereenkomst Thomas More 30/03/2021 - GR 
- Bespreking strategisch ontwerpend onderzoek en RUP kern 10/5/2021 - CBS  
- Weigering verlenging omgevingsvergunning DPC1 (Decon) 09/08/2021 – CBS 
- Bespreking strategisch ontwerpend onderzoek en koppeling met stand van zaken 

Masterplan Markt/Gemeentepark/Lepelstraat 23/08/2021 - CBS  
(stavaza Lepelstraat en blauwgroen netwerk en haalbaarheidsstudie)  
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- Verval van de omgevingsvergunning 29/08/2021  
- Update strategisch ontwerpend onderzoek na verval omgevingsvergunning en 

planologische workshops op 13 en 17 december 2021 en planning visiedocument 
begin 2022 in college, commissievergadering en gemeenteraad 27/12/2021 - CBS  

- Commissievergadering gemeenteraad samen met de GeCoRo over een ruimtelijke 
toekomstvisie voor Vorselaar (die is uitgemond in dit voorliggende visiedocument)  
02/02/2022 - GR 
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II. MOTIEVEN VOOR EEN GEËVOLUEERDE  EN GEWIJZIGDE 
VISIE (“WAAROM”) 

 
(a) EVOLUERENDE INZICHTEN IN DUURZAAMHEID & KLIMAAT 

>> KLIMAAT  

Elke dag opnieuw worden we met de neus op de feiten geduwd: het klimaat is veranderd. 
Denk maar aan de droogteproblematiek, de stijging van de globale temperatuur (en het 
effect voor milieu en landbouw) maar ook de gevolgen ervan: bv. vorig jaar grote 
overstromingen in Wallonië. Bewuster een duurzaam beleid voeren is dus belangrijk.  

Vorselaar is gelukkig een erg groene gemeente waarin klimaat, duurzaamheid, natuur, 
water en groen een rode draad zijn doorheen het gehele beleids- en meerjarenplan, een 
blijvende ambitie en uitdaging. De klimaatverandering, de roep om een meer duurzame 
toekomst, de verantwoordelijkheid die de lokale overheid daarin draagt en de 
dringendheid om dit concreet aan te pakken, zorgt ervoor dat Vorselaar hier echt een 
lans voor wil breken. 

De gemeente Vorselaar ondertekende in het recente verleden de 
Burgemeestersconvenant 2030, keurde als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen 
het lokaal energie- en klimaatplan samen met een geïntegreerd basishemelwater- en 
droogteplan goed en ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Op basis van 
deze plannen willen we het openbaar domein klimaatrobuust (her)inrichten, werk maken 
van groenblauwe netwerken als basis voor klimaatadaptie en private ontwikkelingen 
klimaatrobuust sturen. Deze plannen sluiten naadloos aan bij de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Doelstellingen als ‘goede gezondheid en welzijn’, ‘minder 
ongelijkheid’ of ‘duurzame steden en gemeenschappen’ worden concreet vertaald in deze 
plannen.  

In 2020-2021 volgde Vorselaar samen met de andere Neteland-gemeenten het traject 
“geWOONtebreker”. In dit traject ligt de focus op ontharding en veerkrachtige 
dorpskernen. Vorselaar is eveneens pilootgemeente ontharding en laureaat “Natuur in je 
buurt”. 

Een gemeenschappelijk visietekst ‘het duurzaamste schooldomein van Vlaanderen’, 
opgemaakt i.s.m. scholen, Regionaal Landschap, gemeente, congregatie en stichtingen, 
heeft de ambitie om te komen tot het duurzaamste scholendomein van Vlaanderen (zie 
bijlage 1). Met al de principes en doelstellingen geformuleerd in de plannen en teksten 
willen we rekening houden in een globale beleidsvisie over de dorpskern van Vorselaar. 

 
>> DROOGTEPROBLEMATIEK 

De droogteproblematiek is ook Vorselaar bekend. Meer nog: de gemeente heeft van in het 
begin mee aan de kar getrokken om die problematiek proactief aan te pakken. De 
gemeente was één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een eigen droogteplan had 
en maakte meteen een geïntegreerd basishemelwater- (i.s.m. IMDC en Pidpa/Hidrorio) en 
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droogteplan. De gemeente was samen met Kasterlee en IOK ook de penhouder voor een 
regionaal, Kempens droogteplan. Vorselaar koppelde dat aan een lokaal geïntegreerd 
energie- en klimaatplan. 

Bij de opmaak van het 1e basishemelwater- en droogteplan maakten we gebruik van een 
aantal themakaarten. Dat zit allemaal vervat in een omstandig en geïntegreerd document. 
De watersysteemkaarten van Jan Staes zijn daarbij gebruikt maar ook de kaarten uit het 
klimaatportaal (VMM) die bij de grafische bijlagen te vinden zijn. Daaruit blijkt dat een 
investering in groenblauwe klimaatadaptieve maatregelen in onze urbane zone essentieel 
is om hittestress tegen te gaan, alsook om wateroverlast te vermijden. Uit de inventarisatie 
van die themakaarten kregen we een goed zicht op de mogelijkheden om hemelwater op 
te vangen en te verwerken op het grondgebied van onze gemeente. Met deze kaarten als 
basis deelden we het grondgebied van de gemeente op in een logisch geheel van 18 
concrete deelzones. Voor elk van die deelzones werkten we een aparte visie op maat uit. 
De brongerichte aanpak van de ladder van Lansink was daarbij de leidraad. Voor elke 
deelzone werkten we een fiche uit die de volgende inhoud heeft: 

• Gebiedseigenschappen 
• Toekomstige visie 
• Gerealiseerde projecten 
• Ruimte voor water 
• Tabel met deelzone-specifieke kenmerken 

 
Uit onderstaande kaart (Jan Staes  e.a.) blijkt dat de urbane zone van Vorselaar slecht 
scoort qua waterinfiltratie. 
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De analyses passen volledig in de totaalvisie van ons gemeentelijk beleid: 
• Gebiedsdekkend RUP kern dat gebruikt werd bij de opbouw van de visie. 
• Volledige strateninventaris met langetermijnplanning (tot 2046) vervanging 

riolering en ontharding wegenis. 
• Vademecum ‘(Her)inrichting openbaar domein’ dat ontstaan is om minder ‘ad 

hoc’ te werken en te komen tot een lange termijn aanpak op basis van 
principes om zo een uniform straatbeeld na te streven.  

• Concreet rioleringsmeerjarenprogramma tot 2028. 
• Maximaal verharding uitbreken waar mogelijk (Vorselaar ambassadeur). 
• Een geïntegreerd klimaat-, droogte- en basishemelwaterplan, unaniem 

goedgekeurd door de gemeenteraad! 
 
In de toekomstvisie van ons basishemelwater- en droogteplan worden onder meer 
volgende plaatsen/straten uitdrukkelijk benoemd: 

• Schooldomein: ontharden van speelplaatsen  
• Lepelstraat-Dijkbaan: ontharden, vergroenen, infiltreren in functie van 

eventuele aanwezige wateroverlast, vertraagd afvoeren 
• Omgeving Merellaan: infiltreren in functie van eventuele aanwezige 

wateroverlast 
• Omgeving Schranshoeve: ruimte voor openbare waterberging 

 
➔ Deze zones vormen groenblauwe longen die Noord-Zuid en Oost-West 

het centrum dooraderen om letterlijk lucht en verkoeling te bieden aan 
het dorpscentrum.  

 
→ Vorselaar wil mee verantwoordelijkheid nemen voor meer waterinfiltratie en was 
daarom één van de pilootprojecten in Vlaanderen inzake ontharding (2019-2022). De 
gemeente kreeg een belangrijke subsidie om op een heel zichtbare plaats, aan de Markt 
en omgeving, te ontharden. Met dat project werd Vorselaar provinciaal laureaat in een 
wedstrijd van ANB (2019) en werd Vorselaar officieel ambassadeur in ontharding. De 
gemeente zal dit jaar haar centrale marktplein autovrij maken, ontharden en vergroenen. 
Ze zal naast het groener heringerichte plein een grotere, trage en groene verbinding 
creëren. Naar aanleiding daarvan werd het ontharden definitief verankerd in een 
meerjarenplan en een vademecum openbaar domein.  

Naast het traject “geWOONtebreker” is Vorselaar eveneens kandidaat om in een 
ambitieus Vlaams programma verder te ontharden en een echt blauwgroen netwerk te 
creëren waarin meer waterinfiltratie (regenwater - blauw) en meer groenvoorzieningen 
(biodiversiteit, planten en bomen – groen) hand in hand gaan. In dat dossier gaat het over 
een investering van 1,6 mio euro. 

→ Het is dus duidelijk dat ontharding een uiterst belangrijke toetssteen zal worden in elk 
nieuw bouwproject in het dorp. Er werd een extra toets voorzien in het droogteplan. 
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(b) EVOLUERENDE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT / LESSEN UIT CORONA 

 
>> NATUUR ALS GENEESMIDDEL 
 
Het gaat niet goed met onze gezondheid. Oververmoeidheid, allergieën, 
attentiestoornissen, kanker, chronische ziekten, burn-out en depressie zijn wijdverbreid. 
Vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat we ouder worden, maar het aantal gezonde 
levensjaren neemt af. Is dat wat we willen? De extra levensjaren ziek doorbrengen? In 
alle debatten over gezondheid blijft dé topgeneesheer onbevraagd: natuur. ‘De natuur zal 
meer levens redden, beter zijn voor je gezondheid en geneeskrachtiger zijn dan de gehele 
gezondheidssector’, zegt prof. Jonathan Patz, directeur van het Global Health Institute. 
 
De aanwezigheid van groen in de buurt doet bewegen en kan zo bijdragen tot een 
vermindering van stress. Geregeld in de natuur zijn, verbetert de fysieke en geestelijke 
gezondheid en draagt bij aan de ontwikkeling van het immuunsysteem bij kinderen. 
Natuur verlaagt ook de kans op tal van gezondheidsklachten, mildert de effecten van fijn 
stof en beschermt tegen zomerse hitte. 
 

 
Wist je dat dokters hun patiënten alsmaar meer doorverwijzen naar de natuur? Of dat 
kinderen op een groene speelplaats minder ruzie maken? Dat werknemers met uitzicht 
op natuur tot meer creatieve ideeën komen? Onderzoek bewijst al lang de heilzame 
effecten op onze gezondheid. Vanuit gezondheidsbevordering is het dus verstandig om 
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te investeren in meer toegankelijke, bereikbare, functionele natuur die gekoppeld wordt 
aan nuttige en aantrekkelijke voorzieningen die belangrijk zijn voor mensen.  
 
Natuur maakt geen onderscheid tussen arm, rijk, jong en oud. Sterker nog, steeds meer 
onderzoek toont aan om deze gezondheidsongelijkheid onder andere via de omgeving 
aan te pakken. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot bereikbare, toegankelijke 
en functionele natuur is ook hier een ‘health in all policies’-aanpak, waarbij verschillende 
beleidsdomeinen samenwerken en investeren in gezondheid. 
 
Dat was ook de reden voor het “2022: het jaar van de preventieve gezondheidszorg” in 
Vorselaar en de gezondheidswandeling die op 29 januari 2022 werd georganiseerd. 
 
 
>> CORONA 

De coronacrisis heeft die inzichten versterkt. Ook in onze regio heeft covid-19 grote 
gevolgen gehad: maatschappelijk, in diverse sectoren van de samenleving, puur medisch 
maar ook inzake de organisatie van de zorg. Er waren in onze gemeente en regio heel wat 
overlijdens te betreuren, niet in het minst in de woonzorgcentra.  

Zowel in ons woonzorgcentrum (Hof Ter Lande), gezinsvervangend tehuis voor personen 
met een beperking (De Troon) als het complex met dienstencentrum (Sprankel!) & 
serviceflats (De Schittering) waren er besmettingen en overlijdens. In onze gemeente 
alleen al waren er in juni 2020 al 14 overlijdens geregistreerd. 

Tijdens de zogenaamde tweede golf (start eind juli 2020) werd onze regio ook niet 
gespaard. De crisis werd wel op een erg sterke manier aangepakt binnen ons 
samenwerkingsverband Neteland. De nauwe samenwerking maakte dat er geen tijd 
verloren werd met structuren, nadenken met wie er werd overlegd … De samenwerking 
bracht heel wat mooie dingen met zich mee: een zeer automatische werking van de 
crisiscel, samenwerking met huisartsenkring en ziekenhuis, een aantal sterke projecten 
waarmee we het verschil maken in de verre regio.  

In de tweede golf nam de eerstelijnszone Middenkempen een grotere rol op. Die 
eerstelijnszone is een nieuwe format om de partners op niveau van de eerstelijns 
gezondheidszorg beter te laten samenwerken. De vijf gemeenten van Neteland maken 
integraal deel uit van die eerstelijnszone, die gaat inzake woon- en gezondheidszorg een 
belangrijke rol blijven spelen in de nabije toekomst. Corona zal hopelijk ook een 
doorbraak betekenen in een nauwere samenwerking tussen woonzorg en 
gezondheidszorg, eerstelijns- en tweedelijnsactoren, zorg en welzijn. Lokale besturen 
kunnen en willen daarin een netwerk- en regisseursrol opnemen. 

Al tijdens de eerste golf werd lokaal maar ook op niveau van Vlaamse en federale 
overheid nagedacht over een evaluatie van de crisis, de nazorg en het herstel. 

Tijdens de crisis was er op veel plaatsen een capaciteitstekort. Forfaitaire 
huisartspraktijken bleken robuuster te zijn dan de individuele huisarts die op 
prestatie/honorarium werkt want die laatste categorie viel grotendeels zonder inkomsten 
omdat de praktijken verplicht moesten sluiten. Artsen zouden veel meer ondersteuning 
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kunnen gebruiken. Dat kan door een efficiëntere scheiding van de echt essentiële 
medische handelingen en beoordelingen (die door de arts dienen te gebeuren) versus 
heel wat zaken die uit handen kunnen worden gegeven. Goed opgeleide 
verpleegkundigen (cf. bijvoorbeeld de opleiding verpleegkundigen in huisartspraktijken – 
UA) kunnen daarin soelaas bieden. De meerwaarde bleek trouwens al in de crisis (zo 
werden die verpleegkundigen actief mee ingezet bij testing, triage en online 
hulpverlening). Innovatie in de zorg is dus erg van belang.  

Zorginnovatie blijft echter niet beperkt tot enkel e-health en technische snufjes maar 
gaat ook over innovatie in de organisatie van de zorg: eerder een samenwerkingsmodel 
i.p.v. concurrentie, goede verpleegkundigen die in de eerste lijn een eerste triage doen, 
één elektronisch patiënten dossier in een netwerk, … Op die manier kan echt werk 
worden gemaakt van een zorgcontinuüm/zorgpad met zorgtrajecten. Nu is er al te vaak 
een breuk middenin die zorgtrajecten, iets wat nog meer van belang is nu er meer en 
meer chronische ziektes zijn. 

Een samenwerkingsmodel moet in de plaats komen van de schotten, verzuiling, 
verkokering en de te grote focus op specialisatie en corporatisme. Meer verknoping en 
verbinding tussen 1ste lijn en 2de lijn alsook tussen welzijn en zorg (woonzorg, 
gezondheidszorg) moet het leidmotief zijn voor de toekomst. Samenwerken wil ook 
zeggen dat de zorgverstrekker kan veranderen bij pieken (bv. in corona ook veel mensen 
in werkloosheid terecht gekomen terwijl er elders noden waren). Het betekent definitief 
kiezen voor multidisciplinair werken, de brug ook tussen wonen, leven, medische en 
geestelijke gezondheidszorg. 
 

>> PIOEN 

Die inzichten sloten erg nauw aan bij het concept van PIOEN: een nieuwe 
multidisciplinaire gezondheidspraktijk die al voor Corona in de steigers stond.  

De gezondheidszorg in Vorselaar is erg problematisch door de pensioneringsgolf van een 
hele generatie huisartsen. De jongste jaren is het aanbod in de gemeente teruggevallen 
van 6 huisartsen en 3 tandartsen naar nog één actieve huisarts en geen tandarts meer. 
De veroudering van de bevolking beklemtoont die nood. Jongere artsen zien de oplossing 
eerder in een groepspraktijk dan in individuele solo-praktijken. Dat geeft meer ruimte om 
de job te combineren met de thuissituatie en betekent ook een ontzorging. Ook in 
Corona-periode blijkt dat eens te meer.  

Een multidisciplinaire aanpak (met ook een rol voor verpleegkundigen cf. supra) in 
nauwe verbinding met het lokaal bestuur en andere zorgverstrekkers kan het verschil 
maken en zorgen voor meer verbinding tussen gezondheidszorg en welzijn.  

Toegankelijkheid betekent dat een multidisciplinaire huisartsenpraktijk best niet buiten 
de gemeentegrenzen wordt georganiseerd want dat zorgt voor zowel een psychologische 
als fysieke drempel, zeker bij de meest kwetsbaren en ouderen (vervoersarmoede). Dat 
bleek ook heel sterk uit het ouderenbehoeftenonderzoek dat het lokaal bestuur door de 
universiteit van Brussel liet uitvoeren.  
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Die drempels naar een buitendorpse praktijk leiden naar minder gebruik van toch 
noodzakelijke gezondheidszorg. Voor een iets meer kwetsbaar deel van de bevolking 
zorgt een fysieke afstand voor minder participatie en consumptie en dus uitstel van 
essentiële zorg, die dan op termijn toeneemt en duurder wordt.   

Er is grote nood aan een multidisciplinaire groepspraktijk van huisartsen, tandartsen en 
verpleegkundigen op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg, met veel 
samenwerking en snelle toeleiding naar de juiste zorgen. De noden werden nog meer 
tastbaar in de coronacrisis. Er werd gekeken naar het lokaal bestuur om een regierol op 
te nemen. Het raakt immers ook de dienstverlening aan de burgers. Er is een doorbraak 
nodig: het is nu hét moment. Het lokaal bestuur wil het voortouw nemen en dé 
eerstelijnspraktijk van de toekomst realiseren.  

Het gemeentebestuur reikt de hand aan partners in de eerste en de tweede lijn om een 
netwerk op te bouwen en om een innovatief netwerk op te zetten. De ruimtelijke 
inplanting van de praktijk moet zich situeren in een groen woon- en zorglint in het 
centrum, nabij de dienstverlening (sociaal huis) en openbaar vervoer. De inrichting 
vertrekt van een visie op vergroening (mentaal en fysiek welzijn) en realisatie van 
kwalitatieve openbare ruimte (ontmoeting).  

Het project heeft ook al een naam: PIOEN. De Pioen is een mooie roos en staat in China 
symbool voor liefde, gezondheid en geluk. De term “gezondheidshuis” maakt duidelijk 
waarvoor het staat: namelijk mensen gezond houden, eerder dan ze te genezen: meer 
preventief en integraal werken d. 

 
→ PIOEN werd ondertussen geselecteerd als één van de zes pilootprojecten in 
Vlaanderen waarin de nieuwe, brede eerstelijnspraktijken van de toekomst worden 
uitgedacht. PIOEN wordt verplicht versneld opgericht, door toedoen van corona. Daarom 
werd ondertussen al een tijdelijke locatie vastgelegd op het Marktplein.  

Door de nauwe samenwerking tussen lokaal bestuur en PIOEN, is het belangrijk om de 
definitieve huisvesting in de nabijheid van de dienstverlening, welzijns- en woonzorg te 
huisvesten. Daartoe werd een oefening gemaakt met een clustering van functies in de 
gemeente. Ook dat geeft een andere kijk op het Masterplan 
“Markt/Gemeentepark/Lepelstraat” van enkele jaren geleden. 
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(c) TOEKOMSTOEFENING ZUSTERS/KLOOSTER 

Ondertussen werd een heel andere oefening, zeer belangrijk voor de toekomst, opgestart 
vanuit de Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar (en haar Private 
Stichting Michiel). Doel was om een ruimtelijke oefening te maken over een deel van het 
domein van de zusters, meer bepaald in eerste instantie voor de woningen in de 
Kerkstraat, gelegen tegen het kloostergebouw zelf.  

De studie werd door de stichting aanbesteed aan bureau RE-ST.  

 
De gemeente werd in het denkproces betrokken omdat het klooster, Marktplein, 
schooldomein en Lepelstraat/dorpscentrum natuurlijk één en ondeelbaar zijn. De studie 
bracht meteen heel wat zinvolle inzichten naar voor die ook een aantal denkkaders en 
plannen voor de gemeente nieuwe voeding geven. De gemeente werd gevraagd om zelf, 
aansluitend op de studie van de stichting, een studie te doen voor het ruimere bouwblok. 
De gemeente voorzag daarvoor in het budget de nodige middelen en bevestigde later die 
opdracht aan RE-ST. 

 
Volgend uit die oefening werd kritisch gekeken naar de veel vroeger uitgewerkte 
ontwikkeling in Lepelstraat. Op het moment van de goedkeuring van dat initiële plan leek 
er een juist evenwicht en een duidelijk publiek belang aanwezig maar er werd volgens 
RE-ST wel onvoldoende rekening gehouden met de eigenheid van het klooster, het 
schooldomein, de leesbaarheid en toekomst van het ganse domein, de opportuniteiten 
die daar zijn om functies te huisvesten in de toekomst (en ook enkele 
stedenbouwkundige en architecturale overwegingen).  

In verschillende workshops werd de focus van de studie verbreed in een totaalvisie: 
onder meer op 13 en 17 december 2021 en ook samen met de gemeenteraad en 
GeCoRo op 2 februari 2022.  

 
→ Die visies geven een andere kijk op o.a. Masterplan Markt/Gemeentepark/Lepelstraat, 
en duidt de noodzaak van een dorps project op maat van Vorselaar dat nieuwe publieke 
ruimte maakt en voorziet in collectieve groene ruimte voor toekomstige bewoners en 
gebruikers. 
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(d) VERSCHILLENDE PLANPROCESSEN ZORGEN VOOR VERNIEUWDE VISIE OP 
RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN 

 
>> RUIMTELIJKE ORDENING IS EVOLUTIEF 
 
Ruimtelijke Ordening of ruimtelijke planning is het proces waarbij de leefruimte met een 
groot aantal spelregels planmatig wordt benut en ingericht. De reglementering is vrij 
complex en moet naar aanleiding van evoluerende inzichten regelmatig worden 
aangepast. Door klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke 
veranderingen neemt de vraag naar ruimte toe, terwijl de oppervlakte van onze 
gemeente dezelfde blijft. Om voldoende ruimte te behouden om op een duurzame en 
kwaliteitsvolle manier te wonen, te werken en te leven, is het noodzakelijk de 
evoluerende inzichten inzake ruimtelijke ordening te vertalen in planprocessen. Sinds de 
goedkeuring van het eerste RUP kern in 2014 hebben verschillende planprocessen, 
masterplannen en debatten geleid tot de herziening van het RUP kern. 
 

>> GEBIEDSDEKKEND RUP KERN 
 
Op 7 augustus 2014 verleende de deputatie van de Provincie Antwerpen goedkeuring 
aan het gemeentelijk RUP Kern Vorselaar (publicatie BS 26/09/2014). Dit RUP betreft 
een gebiedsdekkend RUP waarbij stedenbouwkundige voorschriften gelden voor 
verschillende zones binnen de woonkern van de gemeente. Deze stedenbouwkundige 
voorschriften gelden als toetsingskader voor vergunningsaanvragen binnen het 
plangebied van het RUP. Het RUP legt in gedetailleerde voorschriften de mogelijkheden 
vast per zone binnen het RUP. De verordenende voorschriften werden ook toelichtend 
gemotiveerd. 

Sinds de goedkeuring van het plan werden op basis van dit RUP reeds heel wat 
vergunningsaanvragen beoordeeld. Op sommige momenten werden echter een aantal 
knelpunten vastgesteld met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de 
stedenbouwkundige voorschriften. Er werd een lijst bijgehouden van alle opmerkingen 
over het RUP die aan het licht kwamen naar aanleiding van aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen en omgevingsvergunningen. Bovendien boden 
gerealiseerde projecten ook zicht op al dan niet correcte vertaling van de intentie van het 
RUP naar de voorschriften ervan. Wordt de ruimtelijke visie voldoende precies vertaald 
in de stedenbouwkundige voorschriften of zijn bijkomende toetskaders nodig waaraan 
ontwikkelingsaanvragen kunnen worden afgetoetst? Tijdens de beleidscolleges en de 
overlegmomenten van de gemeentelijke dienst ruimte & omgeving en de GECORO en 
het duurzaamheidsoverleg worden realisaties besproken en in vraag gesteld. 

Tenslotte is het wenselijk om het hele RUP tegen het licht van de huidige tijdsgeest en de 
in opmaak zijnde beleidsplannen te houden.  
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>> BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN (BRV) 
 
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een 
overzicht van beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De 
Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en 
aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. 

Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de 
doelstellingen van de strategische visie van het BRV in de praktijk uit te rollen. De 
strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met de 10 kernkwaliteiten 
een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving: 

• Gedeeld en meervoudig gebruik 
• Robuustheid en aanpasbaarheid 
• Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving 
• Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap 
• Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit 
• Klimaatbestendigheid 
• Energetische aspecten 
• Gezondheid 
• Inclusief samenleven 
• Economische vitaliteit 

Bij de herziening van het RUP kern wordt rekening gehouden met deze 10 
kernkwaliteiten. Er is nagegaan of er uit deze kernkwaliteiten nog zaken vloeien die 
onvoldoende of geen vertaling in het RUP kregen en waar in functie van de herziening 
van het RUP nog wijzigingen konden worden aangebracht. 
 

>> PILOOTPROJECT BRV VORSELAAR: STRATEGISCH RUIMTELIJK DENKEN 
 
Geruggesteund door het pilootproject heeft het lokaal bestuur in 2019 een meer 
strategisch ruimtelijk beleid opgezet door de diverse deelplannen en heel wat studie- en 
doewerk op mekaar af te stemmen. Het pilootproject was de start voor de herziening van 
het RUP kern, een beeldkwaliteitsplan met bijhorend strategisch ontwerpend onderzoek 
over de dorpskern van Vorselaar en tot slot ook diverse masterplannen (vb. vernieuwd 
marktplein en groen gemeenteplein). Het oprichten van een uitgebreide en 
multidisciplinaire GECORO was een eerste stap, het uitvoeren van het handhavingsplan 
met aangepast prioriteitenkader is het sluitstuk. Daartussen bevinden zich 
masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, het klimaat- en energieplan, het geïntegreerde 
basishemelwater- en droogteplan, het vademecum over de aanleg van het openbaar 
domein en ook een brede samenwerking binnen het samenwerkingsverband Neteland. 
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>> PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE ANTWERPEN (PBRA) 
 
Ook de provincie werkt aan een Beleidsplan Ruimte met enerzijds een strategische visie 
voor de lange termijn en anderzijds een set van beleidskaders die op middellange termijn 
zorgen voor de uitvoering van die visie. De strategische visie vormt de basis van de 
beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke principes: 

1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte; 
2. veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst; 
3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook 

duurzaam verplaatsen; 
4. eigenheid, want de ene plek is de andere niet. 

De 3 beleidskaders zijn sterke netwerken, levendige kernen en verdichten en ontdichten 
van de ruimte. Het beleidskader “sterke netwerken” gaat over ruimte en mobiliteit, om de 
samenhang tussen verschillende plekken te bewaren en te versterken tot sterke 
netwerken. Dit beleidskader geeft criteria voor multimodale vervoersknopen en hoe je de 
impact van een activiteit op de ruimte kunt bepalen. 

Het beleidskader “levendige kernen” wil komen tot een netwerk van dorps- en 
stadskernen rond multimodale verkeersknopen met aandacht voor levenskwaliteit. 
Kwalitatieve, multifunctionele kernen maken de leefomgevingen duurzaam en bieden de 
verschillende uitdagingen het hoofd. Meer doen met dezelfde ruimte, dat is de uitdaging. 
Het doel van de provincie is om bijkomende bebouwing en functies vooral op te vangen 
in de kernen die multimodaal ontsloten zijn en voldoende voorzieningen hebben. Zo wil 
men de versnippering van de open ruimte stoppen en de bestaande open ruimte bewaren 
of zelfs versterken. 

Het versterken van de kernen heeft tot doel: 

• de levenskwaliteit van bewoners en gebruikers te verhogen; 
• de veerkracht te bevorderen; 
• de eigen identiteit en het karakter van elke kern te versterken. 

De 'levendigheid' van kernen betekent niet altijd hetzelfde. Het gaat om maatwerk met 
oog voor de omgeving en de identiteit van de kern. De basis voor het goed functioneren 
van kernen ligt in kernversterking en het verweven van wonen, werken, groen, 
ontspanning, energie en winkelen. 

Het beleidskader “verdichten en ontdichten van de ruimte” zet in op het efficiënter 
gebruiken van de bebouwde ruimte om de open ruimte te versterken en versnippering 
tegen te gaan. Hierdoor vermindert de druk op de open ruimte en werkt de provincie 
mee aan de Vlaamse ambitie om tegen 2040 het dagelijks bijkomend ruimtebeslag tot nul 
te herleiden. Men wil instrumenten en methodieken aanreiken om te komen tot zuinig 
ruimtegebruik in de bebouwde én in de open ruimte.  

Dit beleidskader geeft de beschikbare open ruimte alle kansen om onbebouwd te blijven 
en laat ze vrij voor de ontwikkeling van openruimtefuncties door: 
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• kwalitatief te verdichten (de reeds bebouwde ruimte efficiënter gebruiken); 
• te ontdichten (extra open ruimte voorzien door bebouwing of verharding te 

verwijderen). 
 

>> GEWOONTEBREKER 
 
Samen met de 4 andere Netelandgemeenten neemt Vorselaar ook deel aan het 
provinciale participatieproject geWOONtebreker. Het traject is een participatief 
veranderingsproces (beleidsmakers, ambtenaren, experten én burgers) waarin we op zoek 
gaan naar een duurzame gedragsverandering op vlak van wonen, wat resulteert in de 
bouwsteen legger voor een duurzaam en toekomstgericht lokaal woonbeleid. De 
toekomst brengt immers heel wat woonuitdagingen. Schaarse open ruimte, 
mobiliteitsproblematiek en vergrijzingskwesties zijn zaken die op ieders pad komen. Ook 
ons woonideaal moet daarom aangepakt worden. De focus van het traject is “Neteland: 
Groen voelbaar tot in elke woonkern, waar het aangenaam (be)leven is!” Er zijn 3 acties: 

• haalbaarheidsonderzoek en draaiboek voor de aanleg van (semi-) publiek domein 
• voortuinontharding met een Neteplantdag en Tegelwippen 
• pop-up participatiefiets om te sensibiliseren, kennisdelen, motiveren en verbinden 

De omgevingsambtenaren van Olen, Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar 
werken in het verlengde van de eerste actie nauw samen rond wonen, ruimtelijke 
ordening en handhaving. We onderzoeken hoe we als Neteland de woonbehoefte het 
best kunnen opvangen. Hebben de landelijke kernen nog een verdichtingsopdracht? Of 
zal het (historische) stadscentrum van Herentals die taak op nemen? 
 

>> HERZIENING RUP KERN 
 
De voorgaande gewijzigde inzichten in de ruimtelijke ordening, de studies, de 
overlegmomenten, de doorlopen trajecten, resulteerden in de herziening van het RUP 
kern. De werkelijkheid en de gewijzigde inzichten halen de voorschriften immers in. In de 
nota van de gemeentelijke omgevingsambtenaar werd de probleemstelling geschetst. 
Deze nota werd goedgekeurd in het schepencollege van 10 mei 2021. 

(1) Volgende niet-limitatieve opsomming van knelpunten en aandachtspunten die 
werden vastgesteld sinds de goedkeuring van het RUP kern werden tijdens de procedure 
van de herziening behandeld: 

• Binnen de dorpskern (artikel 3) zijn meergezinswoningen als bouwtypologie 
toegelaten. De woonkwaliteit van de woongelegenheden in de 
meergezinswoningen en de inpassing in het bestaande weefsel worden nog te 
weinig vertaald in de voorschriften. Een bijkomende beoordeling naar inpassing in 
de omgeving en toets aan de goede ruimtelijke ordening dringt zich op. 

• Naast deze algemene verfijning van de voorschriften vormen twee soorten 
locaties een adequater toetskader, met name de percelen gelegen langs (smalle) 
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wegen binnen de dorpskern en de percelen gelegen aan de grens met een 
aanpalende bestemmingszone.  

o Sommige wegen binnen de dorpskern lijken omwille van hun specifieke 
kenmerken (breedte, beeldkwaliteit,…) minder geschikt voor (grootschalige) 
meergezinswoningen. Een (grootschalige) meergezinswoning is niet altijd 
harmonieus inpasbaar in het dorpse straatbeeld. Een duidelijker 
beoordelingskader met meer garanties om het dorpse karakter van deze 
straten te behouden wordt ingevoegd. 

o Binnen de dorpskern (artikel 3) zijn meergezinswoningen toegelaten. Waar 
deze zone grenst aan een aanpalende bestemmingszone met minder 
mogelijkheden voor meergezinswoningen mag de relatie met de 
aanpalende zone niet worden bemoeilijkt. Ook hier werd het 
beoordelingskader verfijnd. 

• In alle woonzones van het RUP moet meer aandacht zijn voor het behoud van de 
typische ‘dorpsarchitectuur’. Dit wordt verduidelijkt met tekst en afbeeldingen en 
er wordt bijkomend verwezen naar de publicatie “Toolbox dorpse architectuur” 
van AR-TUR in de Kempen die als inspiratie kan dienen. 

• De bepalingen over private en collectieve buitenruimten bij meergezinswoningen 
en bijzondere projecten worden uitgebreid en verfijnd zodat voldoende 
kwaliteitsvolle buitenruimten voorzien worden bij projecten. 

In het RUP zijn voor verschillende onderdelen (bouwdiepte, hoogte,…) maximale limieten 
opgenomen. Het betekent echter niet dat een project enkel aan deze maximale limieten 
dient te worden getoetst, maar dat ook de plaatselijke toestand mee in rekening dient te 
worden gebracht. 

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent het verdichten op plaatsen waar 
het ruimtelijk het best geschikt is. Binnen het RUP Kern Vorselaar wordt dit vooral 
toegepast door in de dorpskern (artikel 3) de meeste kansen op verdichting te geven door 
het voorzien van de mogelijkheid voor de realisatie van meergezinswoningen. Het RUP 
laat dat generiek toe in het volledig artikel, terwijl de lokale situatie niet overal dezelfde is 
en geval per geval moet worden beoordeeld. 

Het toelaten van meergezinswoningen in artikel 3 kan de indruk wekken dat op elke 
mogelijke locatie binnen het artikel de bouw van een meergezinswoning kan toegelaten 
worden. Het al dan niet wenselijk zijn van een meergezinswoning op een bepaalde plaats 
dient te worden beoordeeld op het moment van het indienen van de 
omgevingsvergunningsaanvraag op basis van de plaatselijke toestand en de goede 
ruimtelijke ordening. De ‘goede ruimtelijke ordening’ werd voor een gedeelte reeds 
vastgelegd bij de opmaak van het RUP door het bepalen van de stedenbouwkundige 
voorschriften in elke zone. Het RUP, dat een groot gebied beslaat, heeft echter nooit de 
bedoeling gehad om de plaatselijke toestand niet meer mee te laten tellen in de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen. 

In het bestaande RUP zijn reeds een aantal kwalitatieve elementen opgenomen, waarbij 
ook de relatie met de omgeving sterk wordt benadrukt. 
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Dit betekent dus dat indien een aanvraag aan alle kwantitatieve maatvoering van het 
RUP beantwoordt, het project alsnog omwille van het ontbreken van een harmonieuze 
inpassing in de omgeving of het straatbeeld, negatief kan worden beoordeeld. De 
plaatselijke toestand is bij elke aanvraag nog van belang en dient te worden beoordeeld.  

Daarom moet in alle woonzones van het RUP meer aandacht zijn voor het behoud van de 
typische ‘dorpsarchitectuur’. Hiervoor verwijzen we ook in het RUP naar de publicatie 
“Toolbox dorpse architectuur” van AR-TUR in de Kempen. 

Bij meergezinswoningen of andere woonvormen (vb. gestapelde woningen, co-hou-
sing,…) biedt het herziene RUP eveneens meer ruimte om kwalitatieve collectieve 
buitenruimtes te voorzien waardoor de private buitenruimtes op het gelijkvloers kleiner 
mogen zijn. Het voorzien van een collectieve buitenruimte voor alle bewoners van deze 
woongelegenheden biedt immers meer mogelijkheden voor grotere groengehelen en 
versnippert de ruimte minder. Dit biedt meer mogelijkheden om grotere bomen te 
integreren, meer ruimte te creëren voor hemelwater en biodiversiteit,…. De collectieve 
buitenruimte moet wel voor alle bewoners van de meergezinswoning toegankelijk zijn via 
een gemeenschappelijke ruimte en voor de woongelegenheden op het gelijkvloers ook 
via de private buitenruimte. Op die manier biedt de collectieve buitenruimte voor alle 
bewoners een voordeel en kan het voor de gelijkvloerse woongelegenheden als een 
verlengstuk van hun buitenruimte worden gezien. Het voorzien van een collectieve 
buitenruimte in ruil voor beperktere private buitenruimtes op het gelijkvloers mag echter 
niet gebruikt worden als ruimtebesparende maatregel, maar heeft als doel het realiseren 
van een kwalitatief woonproject. De collectieve ruimte mag ook niet worden gebruikt in 
functie van vb. parkeerplaats, maar moet ten dienste staan van alle bewoners van het 
gebouw of andere woonvormen met meerdere woongelegenheden. Een groenplein met 
BBQ en picknicktafel is hiervan een voorbeeld. Een gemeenschappelijke niet-bruikbare 
groenzone in de voortuin gelegen bij meergezinswoningen in de dorpskern, valt niet 
onder de collectieve buitenruimte. Bijzondere projecten kunnen een heel andere 
inplanting hebben, waardoor hier evt. wel een collectieve buitenruimte in de voortuin 
mogelijk is. Maar ook bij de bijzondere projecten moet de collectieve en/of publieke 
buitenruimte een groter aandeel van het projectgebied innemen. 

De herziening van het RUP moet garanderen dat in de toekomst eventuele 
verdichtingsprojecten op een kwaliteitsvolle manier gebeuren en dat het dorpse karakter 
van Vorselaar bewaard blijft. Volgende aanpassingen en/of aanvullingen aan de 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP kern moeten daarbij helpen (niet-
limitatieve opsomming): 

• Het begrip goede ruimtelijke ordening wordt toegevoegd bij de algemene bepalingen. 
Verordenend wordt opgenomen: “Ingrepen en wijzigingen mogen de draagkracht van 
de omgeving niet overschrijden. De goede ruimtelijke ordening mag in toepassing van 
de algemene en de bijzondere bepalingen van dit RUP op geen enkele manier 
geschaad worden.” 
Toelichtend wordt hierbij vermeld: “Een goede ruimtelijke ordening moet steeds aan 
de basis liggen bij de beoordeling van bepaalde ingrepen en wijzigingen. Het RUP legt 
voorschriften vast waarmee aanvragen kunnen worden beoordeeld in het kader van 
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de goede ruimtelijke ordening met betrekking tot de elementen die besproken 
worden in het RUP zelf. De draagkracht van de omgeving mag hierbij echter niet 
overschreden worden. De goede ruimtelijke ordening dient te worden beoordeeld aan 
de hand van volgende aandachtspunten en criteria: de functionele inpasbaarheid, de 
mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-
vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op 
hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. De schaal, 
het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen vinden hun 
vertaling in het behoud van het dorpse karakter van het plattelandsdorp Vorselaar.” 

• Bij de specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofdgebouw als 
meergezinswoning worden verordenend en/of toelichtend opgenomen: 
• “de schaal en de draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. Elk 

project dient op harmonieuze wijze in de omgeving worden ingepast, rekening 
houdend met de plaatselijke toestand. De goede ruimtelijke ordening mag in 
toepassing van de algemene en de bijzondere bepalingen van dit RUP op geen 
enkele manier geschaad worden.” 

• “Het louter toepassen van het maximaal toegestane gabarit zoals beschreven in de 
voorgaande paragrafen voor de voorschriften voor de hoofdgebouwen zonder 
rekening te houden met de schaal en de draagkracht van een omgeving kan niet. 
Het gebouw moet steeds rekening houden met de omgeving en zich in deze 
omgeving inpassen.” 

• In de dorpskern van Vorselaar zijn bepaalde straten (vb. Kabienstraat, Guldenpad, 
Keizershofstraat) eerder smal en zijn hoofdzakelijk ingenomen door kleinschalige 
bebouwing met voornamelijk eengezinswoningen. Het voorzien van 
(grootschalige) meergezinswoningen lijkt hier niet op zijn plaats. In deze smalle 
straten lijken eerder kleinschalige bebouwing, met beperkte mobiliteitsgeneratie 
wenselijk. Een aftoetsing aan de draagkracht van de omgeving en het voorzien van 
een harmonieuze inpassing dient op deze plaats zeker volwaardig rekening te 
houden met de plaatselijke toestand. 

• “om maximaal in het dorpse karakter van Vorselaar in te passen en het uitzicht van 
rijwoningen te behouden, dienen bij oprichting van een nieuwbouw met een 
gevelbreedte van meer dan 10 m, minstens volgende elementen in rekening 
worden gebracht: 

o Bestaande afwisselende perceelsbreedtes worden maximaal behouden. Het 
is niet de bedoeling om meerdere percelen te herverkavelen naar even 
brede percelen en deze dan door te vertalen in de gevelarchitectuur. 

o Indien de aanpalende woningen over verschillende kroonlijsten beschikken 
is het wenselijk 1 of geen van beide kroonlijsthoogten te gebruiken. Een 
verspringing van kroonlijst binnen het project is enkel noodzakelijk bij 
grotere projecten die uitgerust worden met meerdere dorpsvriendelijke 
gevels. In dergelijke projecten is het wenselijk een kroonlijstverspringing te 
voorzien. 

o Werken met verspringing van dakdelen. 
o Het is niet de bedoeling om oude architectuur te kopiëren, maar eerdere de 

gevelarchitectuur hedendaags te benaderen. Ritmiek van gevelvlakken, 
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kroonlijsten en geveldoorbrekingen kunnen op een moderne architecturale 
wijze ingebed worden in het bestaande dorpsweefsel.” 

• “Om het kleinschalige dorpskarakter te vrijwaren is het van belang dat bij 
nieuwbouw een aantrekkelijk front wordt gemaakt via een dorpsvriendelijke 
voorgevel. Hieronder wordt verstaan dat er aandacht moet zijn voor de landelijke 
morfologie en baksteenarchitectuur. Het typerende aan een dorpsvriendelijke 
voorgevel in een rijwoningenwand is de speelse ritmiek van gevelvlakken, 
kroonlijsten en geveldoorbrekingen. De publicatie “Toolbox dorpse architectuur” 
van AR-TUR in de Kempen gaat hier nog verder op in en kan inspiratie bieden bij 
het ontwerp.” 

(2) Daarnaast werden bijzondere woonvormen, met name zorgwonen en compacte 
woonvormen onderzocht en onderworpen aan extra voorschriften. Om de visie van het 
RUP Kern te versterken en tegemoet te komen aan de noden rond zorgwonen, wil de 
gemeente blijven inzetten op de mogelijkheden voor zorgwonen. 

In de eerste plaats biedt het huidige RUP daar in belangrijke mate een oplossing voor, 
met name door het inpandig zorgwonen mogelijk te maken in alle woningen. De keuze 
voor inpandig zorgwonen heeft het grote voordeel dat er een nabijheid is tussen de 
zorgvrager en de zorgverlener. Het is bovendien een duurzame en kwalitatieve vorm van 
(zorg)wonen met een compact ruimtegebruik waarbij eveneens geen al te grote 
aanpassingen zoals bijkomende nutsleidingen, verhardingen e.d. moeten worden gedaan. 

Het voorzien van zorgwoningen in de tuin, in de vorm van een mobiele woonunit, een 
wooncontainer of in een vaste constructie (woningbijgebouw) is vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke inpassing in eerste instantie niet zomaar wenselijk op alle plaatsen. De visie 
die in het RUP is ingeschreven rond het plaatsen van bijgebouwen blijft van toepassing. 
Het is niet wenselijk om bovenop wat in het RUP voorzien is nog bijkomend permanente 
vrijstaande bijgebouwen te voorzien. 

Binnen de toegelaten ruimte beschikbaar voor woninghoofdgebouwen conform het RUP 
kan een woning reeds verbouwd en/of uitgebreid worden in functie van een inpandige 
zorgwoning. De mogelijkheden die geboden worden door de toekomstige regelgeving 
zullen ook in Vorselaar kunnen worden benut. Ten eerste zal het plaatsen van een 
tijdelijke mobiele zorgwoning mogelijk zijn. Wanneer de tijdelijke termijn beëindigd is, en 
de constructie volgens de melding moet verwijderd worden, kan een definitieve 
oplossing enkel mogelijk zijn indien ze voldoet aan de bepalingen voor bijgebouwen die 
reeds voorzien zijn in het RUP. Ten tweede zal het omvormen van een bestaand vergund 
bijgebouw naar een zorgwoning en het bouwen van een nieuw bijgebouw voor 
zorgwonen eveneens mogelijk zijn, opnieuw rekening houdend met de bepalingen voor 
bijgebouwen die reeds voorzien zijn in het RUP. 

In het RUP is echter opgenomen dat wonen in bijgebouwen niet toegelaten is. Dit blijft 
de visie van de gemeente. De functie wonen kan echter wel toegelaten worden in het 
kader van zorgwonen. 

Wat de compacte woonvormen betreft wordt het voorzien van een compacte woonvorm 
als constructie ter vervanging van een traditionele woning binnen de woonkern van 
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Vorselaar als ruimtelijk minder inpasbaar beschouwd. Deze bouwtypologie wijkt heel 
sterk af van de traditionele bouwvormen, waardoor het niet evident is om dit type van 
‘woonentiteit’ overal in te passen. Bovendien rijst de vraag hoe in deze gevallen zal 
worden omgegaan met bergruimte voor afval, fietsen, tuinmateriaal,... Dit type 
woonentiteit zal moeilijk permanent kunnen bewoond worden (gebrek aan bergruimte) 
en komt bovendien zeer zelden in aanmerking komen om een domicilie op te vestigen. 
Tenslotte wordt deze vorm van compact wonen momenteel verkozen door bewoners die 
op een meer duurzame en ecologische manier willen gaan leven, niet zelden midden in de 
natuur. De nadruk moet blijven liggen op de keuze van de bewoners om op deze manier 
van wonen. Er moet over worden gewaakt dat het niet louter gaat om een keuze van 
ontwikkelaars om de woningen of woongelegenheden te verkleinen, louter en alleen 
omdat kleinere woningen de bouwkostprijs kunnen drukken. De gemeente Vorselaar wil 
wel mogelijkheden bieden aan projecten waarbij een aantal tiny-houses worden 
samengebracht om op die manier een vorm van gemeenschappelijk wonen (co-housing) 
te krijgen. De gemeente is van oordeel dat binnen de woonkern van Vorselaar hiervoor 
reeds ruimte wordt geboden door de toepassing van een bijzondere aanvraag. 

Door deze tiny-houses als een collectief geheel te zien, met inbegrip van een collectieve 
ruimte, wordt het ook mogelijk om een aantal problemen rond het individueel plaatsen 
van tiny-houses op te lossen. De woonunits hebben een zeer beperkte oppervlakte, maar 
als compensatie kunnen gemeenschappelijke functies worden geïntegreerd. Niet elke 
locatie is geschikt voor gemeenschappelijk wonen in tiny houses. Een project met tiny 
houses wijkt af van het klassieke bouwpatroon, straatbeeld en dorpsstructuur. Elke 
aanvraag zal daarom steeds op maat van de specifieke locatie en projectinhoud 
beoordeeld moeten worden. De toetsing aan de goede ruimtelijke ordening geldt 
onverkort. Een goede inpassing in de omgeving (ruimtelijk, sociaal, functioneel,…) is 
noodzakelijk voor een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling. De ruimtelijke kwaliteit moet 
vanaf de aanvang van het ontwerpproces meegenomen worden. 

Bij de locatiekeuze dienen bestaande landschapselementen en natuurwaarden binnen het 
projectgebied maximaal worden behouden of geïntegreerd, zoals voor alle bijzondere 
aanvragen geldt. Bij de bijzondere projecten is in de voorschriften van het bestaande 
RUP (art. 1 en art. 2) echter specifiek opgenomen dat de korrelgrootte moet afgestemd 
zijn op die van de omgeving. Dit betekent, strikt genomen dat een kwalitatief en 
duurzaam project met kleinere woonvormen hierdoor mogelijks als afwijkend kan worden 
gezien en daardoor niet onder de voorschriften valt. Duurzame projecten, zelfs met 
kleinere of grotere constructies moeten (onder voorwaarden) echter mogelijk zijn. De 
term ‘korrelgrootte’ is in het bestaande RUP voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat 
te grootschalige projecten, die niet in verhouding staan tot de omgeving konden 
vermeden worden. Projecten met een compactere woonvorm en een meerwaarde voor 
de omgeving, vb. grotere groene collectieve ruimte moeten echter wel steeds mogelijk 
zijn. In de voorschriften van het RUP kern wordt dit verduidelijkt.  

(3) Tenslotte bood de herziening van het RUP de kans om het RUP nog eens onder de 
loep te nemen en af te stemmen op de huidige inzichten met betrekking tot een leefbare 
kern, het verhogen van het ruimtelijk rendement met respect voor de kwaliteit van de 
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woon- en leefomgeving en op plaatsen waar ze in de omgeving verantwoord is. Het 
bewaren van het dorpse karakter is hierbij bijgevolg doorslaggevend. Het louter verhogen 
van de densiteit op zich is onvoldoende als vertaling van het verhogen van het ruimtelijk 
rendement. 

In het oorspronkelijk RUP kern Vorselaar werden reeds een aantal principes ingebouwd 
die een verhoging van het ruimtelijk rendement mogelijk maken: 

- Oprichten tweegezinswoningen 
In de woonkern van Vorselaar werden in alle woonzones mogelijkheden gecreëerd om 
tweegezinswoningen op te richten. Dit betekent enerzijds dat nieuwe 
tweegezinswoningen kunnen worden opgericht en anderzijds dat bestaande woningen 
kunnen worden omgevormd tot een tweegezinswoning, in beide gevallen indien ze 
aan de voorwaarden voldoen. Dit betekent een verhoging van het ruimtelijk 
rendement. 

- Perceelsbreedtes 
In het RUP wordt gerekend met perceelsbreedtes voor open en halfopen bebouwing 
die afwijken van wat vroeger gangbaar door de gemeente als breedte werd toegepast. 
Zo wordt voor halfopen bebouwing gerekend met 9m perceelsbreedte in plaats van 
10m en voor open bebouwing wordt gerekend met 13m i.p.v. 15m. Hierdoor is een 
grotere woningdichtheid mogelijk. 

- In het RUP zijn eveneens minimale woondichtheden of richtcijfers voor 
woningdichtheid opgenomen. Dit kan gebruikt worden bij bijzondere aanvragen. 

- Het instrument ‘bijzondere aanvraag’ werd ingevoerd waarbij meer mogelijkheden 
worden geboden voor projecten die in het teken staan van de verhoging van het 
ruimtelijk rendement.  

Sinds de eerste versie van het RUP zijn er al heel veel projecten met 
meergezinswoningen gerealiseerd. Binnen allerlei belendende planprocessen, 
toekomstbeelden, haalbaarheidsstudies en strategisch ontwerpend onderzoek in 
Vorselaar wordt nadrukkelijk gewezen op de effecten van meergezinswoningen, zeker 
die met een grote dichtheid, op het dorpse karakter van de gemeente. Ook de oefening 
inzake duurzaam wonen in de regio Kempen (cf. publicatie over dorpse architectuur i.s.m. 
AR-TUR en IOK) bevestigen dat daar meer aandacht voor moet zijn. Diverse experten, 
planologen, afgelopen en lopende planprocessen wijzen daar voortdurend op, maar ook 
binnen GECORO leeft dat debat sterk.  
 

→ De inzichten in ruimtelijke ordening evolueren continu. De herziening van het RUP is 
alvast een belangrijk nieuw momentum om die evoluties te capteren en mee te nemen 
in de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. Dat kan betekenen dat het soms 
ook over een verlaging van de densiteit kan gaan t.o.v. eerdere projecten en 
beoordelingen, zeker waar het dorpse karakter van het plattelandsdorp Vorselaar in 
gedrang kan komen. 
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III. INHOUD VAN DE (VERNIEUWDE) RUIMTELIJKE VISIE VOOR 
VORSELAAR (“WAT”) 

 

(a) EEN INTEGRALE, SAMENHANGENDE TOTAALVISIE 

Heel wat de bovenstaande grondstromen / sluimerende evoluties zorgen voor een 
groeiend inzicht dat we kritischer moeten omgaan met ruimtelijke ontwikkelingen in het 
dorpscentrum. Deze nota wil daarin een nieuw momentum creëren.  

We hebben nood aan een integratie van de verschillende planprocessen: het strategisch 
ontwerpend onderzoek van RE-ST, de haalbaarheidsstudie van Zonnige Kempen en 
provincie, de inzichten vanuit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het regionale 
geWOONtebreker-project, … worden gesynthetiseerd in deze nota en moeten vanaf nu 
de basis zijn van de beoordeling van nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen. De 
gemeente zal daartoe ook meteen een bijkomend planologisch initiatief nemen om het te 
verankeren. 

Duurzaamheid, klimaatrobuustheid, meer rekening houden met water en circulariteit, 
andere woonvormen, dorpse architectuur, eigenheid van Vorselaar, dorpse functies in 
verwevenheid met het wonen van de toekomst … dat zijn de uitgangspunten voor de 
toekomst. Dit document geeft verder invulling aan de ‘HOE’ voor de toekomst. 

→ De elementen die daar deel van uitmaken zijn het resultaat van de voorbije jaren: 

- Pilootgemeente ontharding Marktplein en laureaat “Natuur in je Buurt” 
- Opstart rioleringswerken dorpscentrum (inzichten over mobiliteit, Hoppin’punt)  
- Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Kempen met Hoppin’punt, elektrische 

deelauto’s Lepelstraat + start eigen mobiliteitsvisie ism IOK en PLOT - 2021 
- Ontwerpend onderzoek en studie RE-ST voor Stichting Michiel / Congregatie 

Zusters der Christelijke Scholen – 2020 en nadien eigen strategisch ontwerpend 
onderzoek gemeente met RE-ST 2020/2021 

- Haalbaarheidsstudie “Zorgzaam wonen in de groene Kempen” i.s.m. provincie 
Antwerpen en Zonnige Kempen/de ARK - 2020/2021 

- Traject ontharding / Thuis in de Toekomst / GeWOONtebreker i.s.m. Neteland en 
provincie Antwerpen - 2020/2021  

- Visie op Neteland inzake RO (vragen bij verdichting, bv. Olen > Herentals 
verdichten = samen visie ontwikkelen – visietraject ism geWOONtebreker 2022) 

- Goedkeuring lokaal energie- en klimaatplan en geïntegreerd basishemelwater- en 
droogteplan Vorselaar - 2021  

- Vergunning die vervallen is, is een belangrijk nieuw feit > project terug herijken 
- Switch aanspreekpunt Decon/DPC1 + verwaarloosde toestand Lepelstraat 

(asbest, ratten, kraak, brokstukken) – 2020/2021 
- Besprekingen met klooster na kapittel i.f.v. toekomst klooster & congregatie 
- Inzichten Corona over publieke ruimte en groen, impact op de gezondheid 
- PIOEN al sneller cf. Corona en elders gehuisvest (Marktplein) – 2020/2021 
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- Campusvorming i.f.v. de functies in Vorselaar (Kinder- en Jongerencampus, 
Sportcentrum/Evenementenzaal, Sociale campus, Schooldomein) 

- Dossier blauwgroen netwerk – begin 2021  
- Gemeenschappelijke visietekst domein i.s.m. scholen, Regionaal Landschap, 

gemeente en congregatie en stichtingen Donche/Michiel: “Samen op weg naar het 
duurzaamste scholendomein van Vlaanderen – september 2021” (zie bijlage 1) 

- Al veel realisaties met meergezinswoningen en toenemende kritiek op dense 
appartementisering en hoogbouw (cf. GeCoRo vraag tot monitoring) + project 
BRV 

- Evoluerend inzicht in ruimtelijke ordening in Vorselaar (bv. op basis van 
proefproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waar Vorselaar een piloot was): 
densiteit, ontharding, groen, verknoping en verweving functies, circulair en 
toekomstgericht bouwen, energie- en klimaatvraagstuk (bv. collectieve warmte-
infrastructuur) 

- Aanpassingen/opstart herziening RUP kern > opstart herziening RUP kern 
- Publicatie dorpse architectuur (streekplatform Kempen, AR-TUR) 
- Invloed van bevindingen uit het strategisch ontwerpend onderzoek voor het 

kloosterdomein/Kerkstraat (studie iov Zusters/congregatie/stichting Michiel) 
- Workshop met experten RE-ST - 13 december 2021 
- Workshop haalbaarheidsstudie Zonnige Kempen/VMSW - 17 december 2021 
- Besprekingen in college en diensten - december 2021 + januari 2022 
- Gemeenteraad januari 2022 informele toelichting en bespreking 
- Eind 2020 RE-ST offerte (en betrokkenheid oefening klooster) en aanstelling van 

RE-ST 08/2/2021 - CBS 
- Bespreking strategisch ontwerpend onderzoek en RUP kern 10/5/2021 - CBS  
- Bespreking strategisch ontwerpend onderzoek en koppeling met stand van zaken 

Masterplan Markt/Gemeentepark/Lepelstraat 23/08/2021 - CBS (stavaza 
Lepelstraat en blauwgroen netwerk en haalbaarheidsstudie)  

- Update strategisch ontwerpend onderzoek na verval omgevingsvergunning en 
planologische workshops op 13 en 17 december 2021 en planning visiedocument 
begin 2022 in college, commissievergadering en gemeenteraad 27/12/2021 - CBS  

- Workshop/commissie met gemeenteraad en GeCoRo – 02/02/2022 – GR 

 

→ Tijdens een commissievergadering op 2 februari 2022 werden de principes besproken. 
Dit document betekent het momentum om de komende periode heel erg kritisch te 
kijken naar elke omgevingsvergunningsaanvraag en ondertussen de beleidsmatig 
gewenste principes (zie verder) ook echt in een Masterplan te verankeren. 

In 2022 zal daartoe een planologische opdracht worden gegeven, samen met de andere 
publieke / social profit-partners en betrokkenen in het dorpscentrum. 

Volgende principes staan daarin centraal: 

- Duurzaamheidsprincipes, meer oog voor gezondheid klimaat en energie  
- Circulair bouwen, duurzaam bouwen  
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- Eventueel ook extra mogelijkheden via ook coöperatieve formules  
- Een andere visie op wonen  
- Een andere visie op publieke ruimte en groen 
- Een clustering van dorpsfuncties in Vorselaar 
- Een slimme verknoping van wonen, publieke functies en groen 
- Een totaalvisie voor de toekomst van het dorp op langere termijn 
- Een opschaling zodat we meer collectief kunnen handelen in het (algemeen) 

belang van Vorselaar en haar inwoners. 

Inhoudelijk staan het dorpse karakter, collectiever denken, levenslang wonen, 
duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal. Dat betekent op grotere schaal 
denken (incl. klooster, onderwijsdomein, Kerkstraat, woon- en zorgas in de Nieuwstraat, 
Lepelstraat e.a.) en eventueel -voor sommigen- al een omslag in de manier van denken: 
inkopen van “wonen”, “energie” en “mobiliteit” als diensten, eerder dan een huis of een 
auto in eigendom. Dat duidt op een meer collectieve gedachte. De meest duurzame 
woning is de woning die je niet bouwt en de beste energie is diegene die je niet hoeft te 
gebruiken. Maar daarvoor heb je oplossingen op grotere, dus collectieve schaal nodig. 
Energieslimme oplossingen zoals warmte-technologie zijn enkel haalbaar op een grotere 
schaal (bv. collectieve energie via een warmtenet of energiegemeenschappen via grote 
KWO-opslag of delen van zonne-energie). Die schaal biedt trouwens ook de beste 
waarborg om flexibel in te spelen op toekomstige noden én om sociaal te corrigeren. 

Ook meer groene en publieke ruimte bewaren en creëren is een opdracht bij elke 
ontwikkeling. Zeker nu uitstaande middelen zelfs geld kosten i.p.v. opbrengen, is het 
verwerven van gronden een strategische optie (zie ook toelichtingen bij thesauriebeleid 
van de gemeente en consequent budget voor strategische verwervingen in het 
meerjarenplan de voorbije jaren). 

Met de eigenheid van het dorp voor ogen, is het de plicht om expliciet rekening te 
houden met de bestemming van het klooster in de toekomst. Dat is immers 
(beeld)bepalend en belangrijk voor het dorp. De gemeente kan ook mee mogelijk maken 
om het schooldomein een bredere toekomst te geven. Nu is het een gebied dat na 16u 
op slot gaat. Nochtans kan het een dorp in de school zijn waar ook ’s avonds, in het 
weekend en in schoolvakanties allerlei functies (incl. wonen, publieke functies zoals bib of 
ontmoetingsplaats, kantoorruimte cf. thuiswerk + trage wegen) mogelijk kunnen worden. 

Ook circulair bouwen duidt op de blik naar de toekomst. Functies moeten inwisselbaar 
zijn (afhankelijk van de steeds veranderende noden in de toekomst: bv. verschillende 
woonvormen, doelgroepen, begeleid wonen, sociale huur/koop, betaalbaar wonen, 
verschillende groottes, eventueel ook zorg inkopen om het zelfstandig wonen in 
thuisomgeving langer mogelijk te maken. Verweving en verknoping zijn een doel op zich: 
voor een betere mix maar ook als interessante optie om het wonen kwalitatiever te 
maken en een aangenaam dorp te creëren.  
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(b) VISIE OP WONEN 

 
>> LEVENSLANG WONEN 
 
De bevolkingspiramide en de demografische analyses en trends liegen er niet om. Er staat 
een periode van vergrijzing en gezinsverdunning voor de deur. De gemeente wenst 
hierop te anticiperen. Niet alleen bieden de stedenbouwkundige voorschriften van het 
RUP kern een grote ontwerpvrijheid en mogelijkheden om een woning te bouwen die 
flexibel kan meegroeien met de woonwensen, ook zorgwonen is overal in de woonkern 
mogelijk. Het profiel laat enerzijds toe om compact en eenvoudig te bouwen en 
anderzijds om op een eenvoudige manier uit te breiden of terug in te krimpen. Die 
flexibiliteit is gericht op de keuzevrijheid van de bouwheer. De bouwheer kan op maat 
van budget en gedrag bescheiden bouwen en later uitbreiden tot een ruimere aangepaste 
woning of zorgwoning of … 

 

Hedendaagse benadering van de Vlaamse woonwens 

De Vlaamse woonwens ‘Eigen huis – Eigen tuin’ is misschien voor planologen reeds 
achterhaald, maar voor heel wat burgers nog niet, hoewel we hierin ook verandering zien. 
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 schaarste qua aanbod en wordt er aan 
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ruimtelijke ordening gedaan op basis van een duurzaam stedelijk- en buitengebiedbeleid 
(RSV,GRS), evoluerend naar metropool Vlaanderen (BRV). Het RUP kern benadert sinds 
2014 de Vlaamse woonwens reeds 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 ten opzichte van 
het centrum en de te realiseren woonkwaliteit. Nieuwe woonprojecten moeten bijdragen 
aan een kwalitatieve groenere woonomgeving. Het RUP laat toe in projectgebieden 
nieuwe landelijke woonvormen te implementeren. 

De jongste jaren zien we echter ook hierin reeds een verschuiving naar een meer 
collectieve vorm van wonen, mobiliteit, werkplekken, energie, … onder de vorm van 
deelauto’s, collectieve woonvormen, … Het kan dus stilaan ook een omslag betekenen: 
van een “huis” of “auto” (in termen van eigendom) richting “wonen”, “energie”, “zorg” en 
“mobiliteit” inkopen (functies/diensten inkopen zodat mensen ontzorgd kunnen leven). 

 
>> ZORGWONEN 
 
De vergrijzing zal vanzelfsprekend ook invloed hebben op het woonzorgbeleid van de 
gemeente. 

Woonzorg moet wel benaderd worden in de brede zin van het woord, het betreft niet 
enkel de zorg voor ouderen. Deze differentiatie dient zich ook te vertalen in een 
gedifferentieerd woonzorgbeleid. Er moet ruimte zijn voor zorgbehoevenden die 
zelfstandig kunnen wonen en diegenen die in een zorgcentra de nodige zorg en bijstand 
verkrijgen. Voor zorgbehoevenden die zelfstandig kunnen wonen is het blijven wonen in 
eigen buurt erg belangrijk, voor sommigen is het verhuizen naar een woonzorgcentra dan 
weer gevoelig (te hoge sociale drempel).  

Het centrumgebied, met haar centrumvoorzieningsniveau, wordt in het RUP kern 
behandeld als een woonzorgzone. Er wordt hier ingezet op woonzorgcentra en 
geïntegreerde aangepaste woningen in het bestaande woonweefsel. Op deze manier zijn 
zorgdiensten altijd in de nabijheid en wordt het werkingsgebied van de zorgverlener 
efficiënt afgebakend. 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 verplicht het RUP 
kern om de gelijkvloerse woongelegenheden in meergezinswoningen in te richten als 
aangepaste of aanpasbare woningen. 

Bij de herziening van het RUP kern is een extra onderzoek gevoerd naar zorgwonen. De 
aanleiding hiervoor is de gewijzigde Vlaamse regelgeving die zorgwonen via melding 
mogelijk maakt, niet alleen als ondergeschikte wooneenheid in een bestaande woning, 
maar ook in een mobiele woonunit (beperkt in de tijd) of in een bestaand 
woningbijgebouw. Het lokaal bestuur wil het zorgwonen promoten, maar schuift de meer 
duurzame vorm in de bestaande woning voorop, zonder de mogelijkheid van de tijdelijke 
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mobiele zorgunit of zorgwonen in het woningbijgebouw uit te sluiten. Dergelijke tijdelijke 
units kunnen op een grotere schaal immers ook een tijdelijk doorschuifsysteem mogelijk 
maken waardoor inwoners sneller kunnen schakelen qua woon- en/of zorgbehoefte. 
 

>> SOCIAALWONEN 
 
Corona gaf niet enkel inzichten op vlak van het belang van publieke ruimte en groen voor 
de fysieke en mentale gezondheid / woonkwaliteit. Tevens werden de noden in welzijn 
en zorg duidelijk. Dat is ook een duidelijk verankerd thema in het beleidsplan van het 
lokaal bestuur. Vorselaar wil daarin mee pionieren op basis van het beleidsplan, de 
inzichten uit de corona-periode én ook de vraag van de Vlaamse overheid om in het licht 
van het pilootproject ontharding (Marktplein) een visie te creëren op een blauwgroene 
oost-west as in het centrum. In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij 
Zonnige Kempen en het provinciebestuur van Antwerpen startte de gemeente een 
haalbaarheidsstudie op over een woonzorgas in een blauwgroen netwerk tussen het 
gemeentehuis via Sprankel! en de Diamantstraat tot aan de Schranshoeve. 

Die haalbaarheidsstudie overlapt sterk met de visie van RE-ST en geeft ook andere 
inzichten op enkele ambities en functies die in het initiële Masterplan 
Markt/Gemeentepark/Lepelstraat waren voorzien.  

De sociale huisvestingsmaatschappijen toonden al heel wat interesse om hierin en 
partner te zijn voor de gemeente. De ééngemaakte woonactor Neteland-Zuiderkempen 
komt op dat vlak ook op het juiste moment. We kunnen sneller schakelen tussen dossiers 
voor sociaal verhuurkantoor (SVK), sociale huur en koop, met inbegrip van het volledige 
palet aan woonopties: CADO, assistentiewoningen, kangoeroe, zorgwonen, ... (zie supra).  

 
>> COÖPERATIEF WONEN 
 
Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een maatschappelijke uitdaging die ook gerealiseerd 
kan worden via het principe van coöperatief wonen. Dat kan een extra mogelijkheid, 
naast de klassieke eigendom, bieden voor mensen die daarvoor open staan. 

In een wooncoöperatie koop je geen bakstenen, maar aandelen van een coöperatieve 
vennootschap die de eigenaar is van een of meerdere gebouwen. De aandelen geven het 
recht om een woning te huren van de coöperatie, m.aw. bewoners huren bij zichzelf. Als 
je uit de coöperatie stapt, krijg je je inleg, verhoogd met een beperkt rendement en 
meerwaarde, terug.  

Internationaal bestaan er diverse vormen van coöperatief wonen, met heel wat 
nuanceverschillen. Maar de essentiële bouwstenen zijn: bewoner is vennoot, het wonen 
is een dienst van de coöperatie, niet elke aandeelhouder moet bewoner zijn, naast hun 
woonrecht hebben de bewoners een volwaardige en bij voorkeur evenwaardige stem in 
de organisatie van hun coöperatie. Het rendement in een wooncoöperatie komt niet via 
een maximaal dividend of een meerwaarde bij uitstap, maar vertaalt zich in 
‘doelmaximalisatie’, namelijk duurzaam, kwaliteitsvol en flexibel wonen. 
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Duurzaam wonen, residentiële mobiliteit en statische wooneigendom staan vaak in 
contrast met steeds dynamischere woonnoden. Een verandering van inkomen, 
gezinssituatie of zorgnood vraagt vaak om een aangepaste woning. Wooncoöperaties 
zorgen ervoor dat bewoners steeds zonder kosten binnen de coöperatie kunnen 
verhuizen in functie van hun noden. Wooncoöperaties stimuleren of verplichten (al naar 
gelang de regels van de coöperatie) hun bewoners met meer dan één extra slaapkamer 
dan het aantal gezinsleden, om te kiezen tussen of te wisselen met enkele alternatieve 
appartementen indien deze beschikbaar zijn. De wooncoöperatie staat als eigenaar 
garant voor het beheer van het woonproject. Zo heb je als bewoner, net als in het 
huurmodel, geen bekommernissen over het beheer. Als het dak lekt of de ramen moeten 
vervangen worden, zorgt de coöperatie voor de reparatie door aangestelde bewoners of 
een professioneel team. Dagelijkse en onverwachte kosten worden gedekt door een 
renovatie- en beheerfonds waar iedereen via de huur aan bijdraagt. Zo heeft iedereen 
belang om bij te dragen aan goed onderhoud van de wooncoöperatie. Ook het mede-
eigenaarschap en lange termijn woonrecht vormt een stimulus voor duurzaam onderhoud 
door bewoners.  

In het buitenland variëren deze projecten tussen enkele en duizenden wooneenheden. 
Het schaalvoordeel of de kritische massa van wooncoöperaties maakt verschillende 
kwaliteitsvolle en duurzame diensten mogelijk die vaak onmogelijk zijn voor een 
individueel huishouden zoals duurzame vormen van energie-, warmte- en 
watervoorziening. Een gedeelde was- of vriesruimte, tuin, fietsenberging en bibliotheek 
behoren tot de mogelijkheden.  

Het coöperatieve woonmodel beoogt steeds om betaalbaarheid te garanderen, op lange 
termijn. Ten eerste huren de bewoners aan quasi-kostprijs, die eens de kosten afbetaald 
zijn vaak lager ligt dan het gemiddelde op de huurmarkt. Daarnaast hebben bewoners bij 
uitstap niet de mogelijkheid om een speculatieve waarde van een woning van de 
coöperatie op te eisen. Ze krijgen enkel de waarde van hun initiële inbreng terug, met 
eventueel indexatie of beperkte meerwaarde. Zo wordt wonen ook niet duurder voor de 
toekomstige bewoner.  

De coöperatieve structuur van het model laat toe om ambities te behartigen die verder 
gaan dan de woonbehoefte. Zo kunnen coöperaties zorgverlening, deelsystemen en heel 
wat andere diensten voor bewoners en de buurt integreren in het project.  

→ Meer lezen: ‘Coöperatief wonen in Vlaanderen, Cera, Lieve Jacobs e.a., augustus 2020 
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(c) VISIE OP PUBLIEKE RUIMTE 

Vanuit de evoluerende inzichten voor ruimtelijke ordening en de impact van corona op 
mentale en fysieke gezondheid, is de idee rond behoefte aan kwalitatieve en meer 
publieke open, groene ruimte zeer sterk toegenomen. Vanuit die visie bekijken we ook 
onze publieke ruimte, manier van parkeren ten opzichte van de parkeernoden in ons dorp 
en verweving van private en publieke ruimte.  

De huidige klassiek ingerichte parkeerzones zoals Nieuwstraat, Oostakker, schooldomein, 
winkels, … zijn niet meer aangepast aan de noden en toekomstige verwachtingen rond de 
steeds vermeerderende e-mobility (fietsen, wagens, vrachtverkeer,…), de ruimte voor 
mensen, voor water, biodiversiteit en de combinatie met de visie op de noodzakelijke 

functies doorheen het dorp.  

Nieuwstraat parking 2021   voorbeeld “parkeren in het groen” 

Een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke visie voor het dorp en het centrum wordt 
daarom ook de visie op publieke ruimte, verweving van private in publieke ruimte en 
“parkeren in het groen”. Een duidelijk zicht krijgen op parkeernoden in het dorp om deze 
te vertalen in een masterplan en projectontwikkelingen is onontbeerlijk. Het dorpse 
karakter behouden, inzetten op ontharding en dus ook zoveel mogelijk ondergronds 
parkeren vermijden (betonstructuren en bemalingen die net het tegenovergestelde effect 
teweegbrengen) en diverse functies gebruik laten maken van dezelfde ruimte. Een 
parkeerplaats van de toekomst is er dus niet alleen voor het stallen van auto’s want ook 
meer recreatieve functies kunnen op een parking in het groen. Er zijn al voorbeelden van 
speelruimte, moestuinen in combinatie met garageboxen en parkings, plaats voor 
“buurten”, rijlessen, doorwaadbaar met wandel- en fietsnetwerken, …  

Parkeren in het groen geeft maximale kansen aan infiltratie van regenwater, vermijdt 
hitte-eilanden in het centrum en zorgt voor een aangename groene omgeving. Op vlak 
van onderhoud dient een slimme keuze gemaakt op basis van ervaring en ontwikkeling in 
groene parkings en diversiteit in beplanting. Er bestaan ondertussen al specifieke 
grasmengsels, funderingen en substraten die voor een optimale en snelle groei van het 
gras en beplanting zorgen en een minimaal onderhoud vergen.  Ook dat is een duurzame 
keuze. Een streekeigen mix van bomen, hagen, struiken, bodembedekkers, vaste planten 
en zaden in combinatie met waterbuffers (wadi en infiltratiegrachten) zorgen voor een 
duurzame invulling van de parking. Plaats voor (half verharde) toegankelijke 
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wandelstroken met geleidende en omgevingsverlichting maken het ook veilig en 
toegankelijk om dit terrein niet alleen voor gemotoriseerd verkeer te gebruiken. 

Tegelijkertijd met de duurzamere visie op parkeren in het groen verschuiven mobiliteit en 
energieopwekking meer en meer van “eigen bezit” naar collectieve oplossingen zoals 
gedeelde fietsen (bv. blue bikes), deelauto’s (bv. cambio) en gezamenlijke 
energieproductie met zonnepanelen, warmtenetten, enz. Ook in Vorselaar staan al 
concrete autodeelprojecten op het programma. Het is belangrijk om daarin ook als 
gemeente een regierol op te nemen: communicatie over die systemen, zorgen voor een 
toegankelijk systeem (zo min mogelijk abonnementen, verschillende systemen naast 
mekaar), visie op locaties voor laadpalen, aanvullende systemen van deelauto’s 
(afhankelijk van behoeften: stadsauto versus gezinswagen, bakkersauto, …), eventueel 
sociale correcties, enz. De gemeente stapte daarvoor al in een pilootproject binnen de 
Vervoerregio Kempen en werkt daarin samen met IOK en Autodelen.net.  

De nood daaraan en ook de interesse is groot maar dan is de rol als gemeente groot: in 
de communicatie, in het regisseren van die markt (en niet overlaten aan private 
ontwikkelaars), een visie op de parkeergarages en het aantal auto’s dat een deelsysteem 
vervangt (parkeernorm), enz. 

Op een parking dient ook plaats te zijn voor dergelijke collectieve toepassingen en 
laadpunten, al dan niet gekoppeld aan plaatselijke energieopwekking zoals bv. 
overkapping van zonnepanelen. Een win-win voor energie en droog parkeren van fietsen, 
motors, wagens,… of ontmoetingsruimten (“buurten”). 

 

Gezinnen hebben toenemende noden aan een plaats voor een bedrijfs-, bestel- of 
vrachtwagen die niet zomaar een plaatsje kan vinden op de eigen oprit of langs de straat. 
Meer en meer is er ook vraag naar een (semipubliek) laadpunt omdat dit niet meteen aan 
het eigen huis kan worden voorzien om allerlei praktische redenen (geen eigen oprit, 
tweede (bedrijfs)wagen, …). De uitdaging van ruimtelijke ontwikkeling omvat dus zeker 
ook het vastleggen en begrijpen van parkeernoden om deze op een slimme, duurzame en 
dus toekomstgerichte manier te vertalen in concrete plannen voor ons dorp.  

→ De gemeente wil hierin een regierol opnemen cf. document van Atelier Ruimte 
Kempen en IOK en stapte in dat kader ook al in een pilootproject van de Vervoerregio 
Kempen (i.k.v. labo regiovorming). 
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(d) FUNCTIES CLUSTEREN IN VORSELAAR 

Als kleine gemeente is de uitdaging groot om onze burger zo goed mogelijk te bedienen. 
Anderzijds is onze schaal nét de kracht om dit op een doordachte en efficiënte manier te 
doen.  

Een logische bundeling van functies (jongeren & onderwijs, dienstverlening & welzijn, 
vrije tijd & sport) en de interactie ertussen zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt 
geweest in het meerjarenplan (actie AC000287: A3 Langetermijnvisie voor het patrimonium) 
. Historisch zijn een aantal functies op zeer verschillende plaatsen in Vorselaar 
georganiseerd. Een totaaloverzicht en denkoefening over het hele patrimonium heen 
draagt bij tot een visie op lange termijn. Centralisatie en logische clustering (ook vanuit 
de burgers bekeken) moet de richting aangeven voor een win-win van efficiëntie en 
toegankelijke dienstverlening.  

In het verlengde daarvan willen we voor het hele patrimonium een integraal 
gebouwenbeheer en energiezorgplan opstarten. Dat is een prima basis voor een 
doordacht en professioneel gebouwenbeheer- en beleid in de toekomst. 

Het Markt- en Kerkplein vormen het kloppend hart van onze woonkern. Het Kerkplein 
werd inmiddels verfraaid en vergroend, de herinrichting van het Marktplein vangt aan in 
2022.  

De 3 campussen (sociale campus, school- en jongerencampus en vrijetijdscampus) 
omarmen als het ware dit Marktplein en in het bijzonder het ‘monumentale 
Kloostergebouw’ dat de link vormt tussen Markt- en Kerkplein. 

 

>> SOCIALE CAMPUS (centraal in een woonzorg-as) 

Het gemeentehuis bevindt zich aan de Markt in het kloppend hart van de gemeente. Het 
moet een sociaal huis zijn waarin alle burgers zich thuis kunnen voelen en terecht 
kunnen. Toegankelijkheid van zo’n publieke gebouwen is van belang. Gekoppeld aan een 
langetermijnvisie willen we deze site meer open stellen en ontsluiten (cf. project 
gemeentepark) en inbedden als een sociale campus (cf. sociale dienstverlening, 
dienstencentrum, ontmoetingscentrum, serviceflats, sociale woningen, zorginfrastructuur, 
enz.) waar we ook de sociale winkels (sociale kruidenier, strijkatelier, 
tweedehandswinkeltje, …) willen samenbrengen. 

Op deze manier willen we onze dienstverlening clusteren en integraal aanbieden aan de 
burger: het toegankelijke gemeentepark verbindt reeds de serviceflats en 
dienstencentrum Sprankel! met het gemeentehuis (sociale dienst, wijkpolitie, 
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gemeentelijke diensten). Daarnaast worden de komende jaren nog nieuwe ‘sociale’ 
functies toegevoegd: strijkatelier (i.s.m. dienstenbedrijf ’t Gerief), de sociale kruidenier, de 
fietsbieb (i.s.m. Beweging.net) en het tweedehandswinkeltje (i.s.m. welzijnsschakel ’t 
Kiertje).  

Het geheel ligt centraal in een te ontwikkelen woonzorgas. Het project PIOEN zou ook 
een mooie plaats kunnen krijgen binnen deze sociale campus en zorgas, dit kan verder 
onderzocht worden d.m.v. strategisch ontwerpend onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALE CAMPUS (centraal in een woonzorg-as) 
SCHOOL- EN JONGERENCAMPUS 
VRIJETIJDSCAMPUS 
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>> KINDER- EN JONGERENCAMPUS 

Heel kenmerkend en centraal in ons dorpscentrum ligt het grote scholendomein. Het 
klooster is daarin de baken. Het gebied omvat het volledige domein van 8 ha, begrensd 
door Goorbergenlaan, Mgr. Donchelei, Kerkstraat, Markt en Lepelstraat.  

Aansluitend ten noorden, aan de andere zijde van de Kerk in de Cardijnlaan, zijn de 
werken gestart van de nieuwe gemeenteschool met infrastructuur die aansluiting vindt 
op de bestaande kinderopvang. 

Het project in de Cardijnlaan wordt gebouwd volgens het concept van de “brede school” 
waarbij we de beschikbare ruimte en het patrimonium zo polyvalent en efficiënt mogelijk 
gebruiken. Alles wat kinderen en jongeren betreft, wordt daar bijeen gebracht: voor- en 
naschoolse kinderopvang, huis van het kind, school, jeugdverenigingen, jeugdhuis, 
deeltijds kunstonderwijs, speelpleinwerking, enz. 

>> VRIJETIJDSCAMPUS 

Ook vrijetijdsfuncties liggen centraal in ons dorp. Heel wat vrijetijdsaanbod vindt plaats in 
de nieuwe school- en jongerencampus (jeugdhuis, speelpleinwerking, jeugdcentrum) dat 
aansluiting vindt op de kasteelomgeving met daarin het mooi gelegen sportcentrum. 

Voor het containerpark (recyclagepark), momenteel gelegen in deze site, is nog geen 
gepaste oplossing gevonden. Mogelijks kan hier een toekomstvisie groeien in 
samenwerking met IOK en de buurgemeenten. 

>> CAMPUS GEMEENTELIJKE WERKPLAATS  

Deze site is anders dan de andere sites net buiten het dorpscentrum gelegen, de 
toegankelijkheid voor de burger speelt hier niet. Vooral de centrale ligging in de 
gemeente en de bereikbaarheid voor aan- en afvoer zijn hier cruciaal. In eerdere 
planningsprocessen werd de huidige ligging, goed bereikbaar en nabij kmo-zone, 
weerhouden. De gemeentelijke werkplaats is gelegen op het kruispunt van de Molenbaan 
en de weg naar de Veertien Kapellekens. De site is de voorbije jaren al uitgebreid (extra 
grond, nieuwe werkhal), energie technisch aangepast (aanleg gas, aanpassingen 
verwarming) en verbouwd. 
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IV. IMPACT OP BESTAANDE RUIMTELIJKE PLANNEN & VISIES 
(“HOE”) 

 

(a) VISIES AFSTEMMEN & NIEUWE AANVRAGEN ENTEN OP DE NIEUWE PRINCIPES 

De hierboven vermelde evoluties nopen tot het anders omgaan met nieuwe 
omgevingsvergunningsaanvragen. Daartoe wordt in dit document een visie uitgeschreven 
(visiedocument met een ruimtelijke toekomstvisie voor Vorselaar op vlak van wonen, 
zorg en publieke functies) en wordt tevens het RUP kern herzien in februari 2022.  

De herziening van het RUP kern zet sterk in op de kwalitatieve voorschriften. De toetsing 
aan de goede ruimtelijke ordening wordt expliciet opgenomen bij de 
meergezinswoningen en de bijzondere projecten. De goede ruimtelijke ordening dient te 
worden beoordeeld aan de hand van volgende aandachtspunten en criteria: de 
functionele inpasbaarheid, de mobiliteits-impact, de schaal, het ruimtegebruik en de 
bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het 
bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het 
algemeen. De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke 
elementen vinden hun vertaling in het behoud van het dorpse karakter van het 
plattelandsdorp Vorselaar. Hiervoor kan de publicatie ‘Toolbox dorpse architectuur’ van 
AR-TUR in de Kempen inspiratie bieden. 

 
→ uittreksel uit studie RE-ST  
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Er wordt extra belicht dat er geen onderscheid of prioriteit is tussen de kwantitatieve en 
de kwalitatieve voorschriften. Nieuwe en lopende projecten en processen zullen cf. de 
veranderde inzichten (bv. dorpse en kleinschalige karakter van het dorp, duurzaam 
wonen, meer oog voor klimaat, groen, publieke ruimte en ontharding, …) anders worden 
beoordeeld na invoering van het herziene RUP. Dit kan bij bijzondere aanvragen en bij 
meergezinswoningen inderdaad leiden tot een strengere beoordeling naar dichtheid en 
woningkwaliteit in vergelijking met de vorige versie van het RUP. Dit kan zelfs leiden tot 
een verlaging van de densiteit t.o.v. eerder projecten en beoordelingen, zeker waar het 
dorpse karakter van het plattelandsdorp Vorselaar in het gedrang kan komen. Ook het 
nieuwe energie en klimaatactieplan en het geïntegreerd basishemelwater- en 
droogteplan met de deelzonefiches vormen een toetskader voor nieuwe 
ontwikkelingsprojecten.  

Het huidige masterplan van de Lepelstraat-Markt werd eind 2018 goedgekeurd door de 
gemeenteraad. De visie om hoge woonblokken haaks op een verbrede Lepelstraat in te 
planten, strookt niet meer met het behoud van de dorpse identiteit van Vorselaar. Uit het 
onderzoek van RE-ST blijkt dat het vergroenen van de Lepelstraat een positief element is, 
maar dat het nieuwe, deels overdekte plein weinig allure heeft van een dorpsplein. Het 
lijkt bijgevolg aangewezen om ook de reeds genomen beslissing voor het verbreden van 
de Lepelstraat, en het daarbij horende verleggen van de rooilijn, te herzien en de 
Lepelstraat opnieuw te vernauwen tot de huidige breedte of beperkt breder. 

De voorgestelde woonblokken in het masterplan overstijgen eveneens de dorpse maat. 
Ook hiervoor moet een nieuwe visie verder worden uitgewerkt. Een nieuw ontwerp 
moet vanzelfsprekend worden afgetoetst aan het herziene RUP kern waarin extra nadruk 
wordt gelegd op de dorpse architectuur, de inpasbaarheid in de omgeving van projecten 
in het algemeen en meergezinswoningen in het bijzonder en de woonkwaliteit van alle 
woongelegenheden. 

Een gewijzigde visie op de projectzone in de Lepelstraat heeft ook gevolgen voor de 
locatie van de medische groepspraktijk en de bibliotheek. Is het nog opportuun om een 
nieuwe constructie te bouwen voor een bibliotheek die gezamenlijk door de scholen en 
de gemeente kan worden gebruikt? Het strategisch ontwerpend onderzoek van RE-ST 
onderzocht alvast de mogelijkheden van een bibliotheek in het klooster. Zwerf-
/restruimtes en onderbenutte ruimtes in de bestaande gebouwen in het klooster- en 
schooldomein kunnen worden onderzocht op de mogelijkheid tot het huisvesten van 
dergelijke functies. 

→ Naast het herzien van het RUP kern en het creëren van een nieuw momentum met dit 
visiedocument “Toekomst van wonen, zorg en publieke functies in het dorpscentrum van 
Vorselaar” (met daarin een synthese van de geëvolueerde inzichten) wordt dit jaar ook nog 
initiatief genomen om de nieuwe visie op het dorpscentrum samen met de GeCoRo en de 
gemeenteraad verder te concretiseren in een uitgewerkt Masterplan. Ondertussen wordt de 
goede ruimtelijke ordening mede vorm gegeven op basis van deze kernprincipes die in lijn 
liggen met de 10 kernkwaliteiten (BRV), het dorpse karakter van de gemeente en de hier 
vermelde uitgangspunten van duurzaamheid.  
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(b) SPECIFIEK VOOR HET VOORMALIG MASTERPLAN MARKT/GEMEENTEPARK EN 
LEPELSTRAAT  

De gemeente heeft de voorbije jaren altijd heel loyaal en consequent gehandeld in 
functie van het Masterplan Markt/Gemeentepark/Lepelstraat en meer specifiek voor de 
ontwikkeling van de Lepelstraat. Niettegenstaande de ruimtelijke inzichten in die jaren 
veranderden, toonde de gemeente zich steeds loyaal om de afgeleverde 
omgevingsvergunning in Fase 3 van het Masterplan te respecteren.  

Het feit dat deze omgevingsvergunning wegens het niet tijdig opstarten van de werken 
eind augustus 2021 verviel, creëerde onverwacht een game-changer. 

Ondertussen hebben de andere planprocessen die hierboven staan vermeld, ook wel 
andere inzichten en mogelijkheden gecreëerd om de ambities in de Lepelstraat op een 
andere, meer duurzame en toekomstgerichte manier, in te vullen: bv. met wonen en 
vervlechting van functies op een veel langere termijn, met het duurzaam perspectief op 
bouwen en verbouwen in de toekomst, met het vrijwaren en zelfs beklemtonen van de 
erfgoedwaarde van het kloosterdomein, met meer groen en collectieve ruimte, eventueel 
zelfs coöperatieve ideeën, …  

In de gesprekken met de partners op het klooster- en schooldomein, bureau RE-ST, 
ruimtelijke planners van Ruimte Vlaanderen en VMSW, enz. werd meer en meer een visie 
ontwikkeld op grotere schaal van het dorpscentrum in zijn geheel: inclusief de woon- en 
zorgas en het klooster- en schooldomein, eventueel ook het buurthuis (Oostakker). 
Uiteindelijk moeten al de ambities en functies ergens een plaats krijgen in het grotere 
geheel.  

De blauwgroene, duurzaamheids- en circulariteitsinzichten en het belang van de 
toekomst van het dorp werden daarin expliciet voor ogen gehouden. Bureau RE-ST kreeg 
een opdracht om via strategisch ontwerpend onderzoek die toekomstvisie verder uit te 
werken. Ook het plan voor de Lepelstraat werd op 2 februari 2022 al gepresenteerd. 

→ Ook het nieuwe toekomstplan voor de Lepelstraat werd op 2 februari gepresenteerd.  
Het voorliggende visiedocument overschrijft het oude Masterplan. In het licht van de 
nieuwe planprocessen en evoluties was dat oude plan immers niet meer up-to-date (zie 
bijlage 2). 
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BIJLAGEN 

 
→ Bijlage 1: Visietekst en intentieverklaring over schooldomein  

→ Bijlage 2: Evaluatie (door RE-ST) van het oude Masterplan en verwerken van 
evoluerende inzichten in een ruimtelijke beoordeling van dat eerdere Masterplan  

→ Bijlage 3: Strategisch ontwerpend onderzoek RE-ST voor 
Lepelstraat/schooldomein/centrum 
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kleinere types voor 

alleenstaanden en senioren 

enkel wooneenheden op het gelijkvloers zijn aangepast, waarom niet alle 

wooneenheden voor levenslang wonen? 

 betaalbare wooneenheden? worden allemaal als luxueus aangeboden 

groenruimte overmatige schaduwvorming: onderlinge tussenafstand (14m) is op plaatsen kleiner 

dan de hoogte van nieuwe blok(ken) (17,7m), 45°-regel wordt niet gerespecteerd 

 hoge V/T index en enorme ondergrondse parking hindert beplanting en afwatering  

Openbare Ruimte Lepelstraat 

Breder straatprofiel Verlies van verkeersremmende functie door smal straatprofiel, flessenhals 

 Verlies van poortfunctie smal straatprofiel als toegangs tot de dorpskern van Vorselaar 

 Verlies van kleinschalige oorspronkelijke bebouwing (Ferrariskaart)  

plaats voor voetgangers   

plaats voor fietsers  

plaats voor openbaar vervoer  

Plaats voor groen Hoge parkeernorm, hoge densiteit en keuze vr ondergrondse parking hinderen 

beplanting en afwatering 

 beperkt groen bouwblok 1: paaltjes ipv struiken, geen sprake van groene vingers, 

strenger toezicht op uitvoering 

 3 verharde inritten naast bouwblok 1 (parking+fietspad+inrit): kan gebundeld en 

onthard worden 

 steens bibliotheekplein 

plaats voor ontmoeting verblijfskwaliteit steens bibliotheekplein? Onder gebouw, veel schaduw, geen groen, 

geluidshinder en vervuilde lucht door aanwezigheid inrit parking en bushalte   

doorzichten Voelt nauw aan door hoogte gebouwen en schaduw 

Bibliotheek  

Gezamelijke bibliotheek voor 

scholieren en Vorselaar 

Locatie: bestendigt de ongelukkige inplanting van het gebouw van Thomas More, is 

erg ingesloten door de hoge gebouwen van Thomas More en de nieuwe 

appartementen: lichttoetreding?  

 Moet het een nieuwe bibliotheek zijn? Zijn er andere locaties onderzocht (binnen het 

bebouwde patrimonium? 

Samenwerking scholen en 

gemeente 

Thomas More heeft al een eigen bibliotheek en ontmoetingsruimte 

Mix van publiek en functies  

Combinatie met 

ontmoetingsruimte 

 

bibliotheekplein donker, volledig verhard, omringd door een inrit voor de ondergrondse parkeergarage 

en een bushalte: onaantrekkelijk als verblijfsplek en biedt geen kwalitatief zicht vanuit 

de ontmoetingsruimte 

- Bij het zoeken naar de locatie voor de bibliotheek is het huidige gebouwde patrimonium niet onderzocht.  

- De functie van een bibliotheek en ontmoetingsruimte is relatief eenvoudig in te passen in een gebouw met 

voormalige andere functie, zoals een school, een klooster, …  

Datum 11.01.2022 Project 228LEPE 
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- Het klooster moet ten alle tijden de noden van de congregatie kunnen dienen, maar omwille van verhuisbewegingen, 

beperkte mobiliteit van de zusters en verminderde activiteiten wordt een deel van de ruimte niet optimaal benut.  

- De voormalige refter van de zusters wordt zelden gebruikt, is één van de grootste, meest gedecoreerde zalen en heeft 

aansluitingsmogelijkheden met het dorp en met andere onderbenutte ruimtes in het klooster. 

- Een zachte nevenbestemming voor het klooster is een kans en zal op termijn een noodzaak worden voor de 

congregatie en de gemeente.  

- De congregatie kan op deze manier noodzakelijke middelen voor onderhoud en gebruik blijven genereren met 

behoud van eigendom, terwijl de gemeente een bibliotheek kan aanbieden mét erfgoedwaarde voor scholieren, 

inwoners én bezoekers. 

Parking 

Gezamenlijke 

parkeeroplossing uit het 

zicht 

Ondergrondse oplossingen zijn duur, slecht voor de bodem en afwatering, niet 

flexibel/herbestembaar, staan gezien opkomende alternatieven meer en meer leeg 

 door hoge V/T index en enorme ondergrondse parking is infiltratie op eigen domein 

onmogelijk, gewestelijke hemelwaterverordening kan niet gevolgd worden, hinder 

beplanting 

 hoge parkeernorm, werkt weinig motiverend voor alternatieven, geen verplichting of 

stimulans deelwagens 

- locatie alternatieven te bekijken: bovengronds verspreid geclusterd parkeren, parkeren in het groen, parkeren op de 

petanquebaan, ... 

- samen bekijken met parkeren ivf zorgcluster: haalbaarheidstudie alternatief parkeren 

 

Publieke Ruimte

Deel uit de nota: uitgangspunten vs. uitwerking programma Renders huidig voorstel



Alternatief
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Driehoekig Pleintje

Deel uit de nota: uitgangspunten vs. uitwerking programma Ferraris kaart (18e E)



Alternatief
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Driehoekig Pleintje
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Referentie
Granby winter garden, Liverpool
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BVBA 

RE-ST architectenvennootschap BV BVBA 

z/a Torenplein 2/13 3500 Hasselt 
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STUDIO 

Kersbeekstraat 21/7 2060 Antwerpen 

+32 3 345 15 45 

info@re-st.be – www.re-st.be  

Nota  
 

Terecht/positief  Onterecht/negatief 

Woonproject Lepelstraat 

verdichting in de kern te hoge dichtheid: 65 we/6500 ha = 100 we/ha  

vs. gemiddelde stedelijke dichtheid van 35 we/ha 

 gebouwen zijn niet dorps of op maat van Vorselaar 

kleinschaligheid van oorspronkelijke bebouwing mag inspireren om volumes op te 

delen op maat van het dorp 

 in tegenspraak met RUP kern p 51:  

"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 de toekomstige ontwikkelingen hanteren." en andere passages 

 door hoge V/T index en enorme ondergrondse parking is infiltratie op eigen domein 

onmogelijk, gewestelijke hemelwaterverordening kan niet gevolgd worden 

volumetrie zoekt aansluiting 

in de omgeving 

te hoge bouwhoogte: gebouw Thomas More is geen referentie, want andere functie en 

uitzonderlijke hoogte in het dorp, 45°-regel wordt niet gerespecteerd 

 Plat dak van Thomas More is een uitzondering, hellende daken met een nok parallel 

aan de straat zijn kenmerkend 

materiaalgebruik zoekt 

aansluiting in de omgeving 

schoolgebouwen zijn geen referentie, want andere functie: materiaalgebruik van 

woningen eigen aan Vorselaar, bv. kleurgebruik en ornamentiek gevel rectorwoning,  

kan inspireren 

meergezinswoningen  woonkwaliteit? eenzijdig georiënteerd, geen doorzontypes, de helft van de 

wooneenheden is noordgeoriënteerd (is voor VMSW ontoelaatbaar)  

 kleine terrassen, weinig buitenruimte met verblijfskwaliteit op het gelijkvloers 

 gemeenschappelijke faciliteiten? deelwagen, logeerkamer, berging, wasplaats, … 

Project 228LEPE 

Lepelstraat 

Vorselaar 

 
Datum 11.01.2022 

Nota NOTA 

feedback projectvoorstel 

Lepelstraat 

Datum 11.01.2022 Project 228LEPE 
 

 

 2 / 3    

kleinere types voor 

alleenstaanden en senioren 

enkel wooneenheden op het gelijkvloers zijn aangepast, waarom niet alle 

wooneenheden voor levenslang wonen? 

 betaalbare wooneenheden? worden allemaal als luxueus aangeboden 

groenruimte overmatige schaduwvorming: onderlinge tussenafstand (14m) is op plaatsen kleiner 

dan de hoogte van nieuwe blok(ken) (17,7m), 45°-regel wordt niet gerespecteerd 

 hoge V/T index en enorme ondergrondse parking hindert beplanting en afwatering  

Openbare Ruimte Lepelstraat 

Breder straatprofiel Verlies van verkeersremmende functie door smal straatprofiel, flessenhals 

 Verlies van poortfunctie smal straatprofiel als toegangs tot de dorpskern van Vorselaar 

 Verlies van kleinschalige oorspronkelijke bebouwing (Ferrariskaart)  

plaats voor voetgangers   

plaats voor fietsers  

plaats voor openbaar vervoer  

Plaats voor groen Hoge parkeernorm, hoge densiteit en keuze vr ondergrondse parking hinderen 

beplanting en afwatering 

 beperkt groen bouwblok 1: paaltjes ipv struiken, geen sprake van groene vingers, 

strenger toezicht op uitvoering 

 3 verharde inritten naast bouwblok 1 (parking+fietspad+inrit): kan gebundeld en 

onthard worden 

 steens bibliotheekplein 

plaats voor ontmoeting verblijfskwaliteit steens bibliotheekplein? Onder gebouw, veel schaduw, geen groen, 

geluidshinder en vervuilde lucht door aanwezigheid inrit parking en bushalte   

doorzichten Voelt nauw aan door hoogte gebouwen en schaduw 

Bibliotheek  

Gezamelijke bibliotheek voor 

scholieren en Vorselaar 

Locatie: bestendigt de ongelukkige inplanting van het gebouw van Thomas More, is 

erg ingesloten door de hoge gebouwen van Thomas More en de nieuwe 

appartementen: lichttoetreding?  

 Moet het een nieuwe bibliotheek zijn? Zijn er andere locaties onderzocht (binnen het 

bebouwde patrimonium? 

Samenwerking scholen en 

gemeente 

Thomas More heeft al een eigen bibliotheek en ontmoetingsruimte 

Mix van publiek en functies  

Combinatie met 

ontmoetingsruimte 

 

bibliotheekplein donker, volledig verhard, omringd door een inrit voor de ondergrondse parkeergarage 

en een bushalte: onaantrekkelijk als verblijfsplek en biedt geen kwalitatief zicht vanuit 

de ontmoetingsruimte 

- Bij het zoeken naar de locatie voor de bibliotheek is het huidige gebouwde patrimonium niet onderzocht.  

- De functie van een bibliotheek en ontmoetingsruimte is relatief eenvoudig in te passen in een gebouw met 

voormalige andere functie, zoals een school, een klooster, …  

Deel uit de nota: uitgangspunten vs. uitwerking programma

Woonproject
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Dorpse architectuur Publieke ruimte maken Collectieve ruimte maken Woonkwaliteit

Woonproject
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Dorpse architectuur
Programma

Niet overal bouwen
 - open ruimte versterken
 - zichtassen vrijlaten
	 -	flirten	met	de	rooilijn

Ruimte maken voor ontmoeting 
 - doorprikken met trage wegen
 - buitenruimte delen
 - rustplekken voorzien
 - meer buurten, minder rijden

Drempels maken tussen publiek en privaat
 - achterom lopen
 - binnenkomen via gedeelde buitenruimte
 - beschut binnenkomen
 - verzachten van eigendomsgrenzen
 - verlevendigen van dorpsplinten 

Ruimte laten voor wooncultuur
 - toe-eigening mogelijk maken
	 -	fietsinclusief	ontwerpen
 - deelplekken toevoegen
	 -	diversifiëren	van	woontypes

Niet onbezonnen afbreken
	 -	erfgoederen	integreren
 - dorpse bakens herprogrammeren

Verder bouwen aan het dorpsweefsel
 - maat houden
 - buitensequenties schrijven
	 -	dorpse	functies	verweven

Verder werken aan het dorpse straatbeeld 
 - daken doen dansen
 - detailleren op ooghoogte
 - streekeigen materialen toepassen 
	 -	poëzie	van	dorpse	archetypes
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Dorpse architectuur
Programma
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Programma
Collectieve ruimte maken
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Alternatief
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Wilsele Putkapel
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Referentie
Termien Genk
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Deel uit de nota: uitgangspunten vs. uitwerking programma

Datum 11.01.2022 Project 228LEPE 
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kleinere types voor 

alleenstaanden en senioren 

enkel wooneenheden op het gelijkvloers zijn aangepast, waarom niet alle 

wooneenheden voor levenslang wonen? 

 betaalbare wooneenheden? worden allemaal als luxueus aangeboden 

groenruimte overmatige schaduwvorming: onderlinge tussenafstand (14m) is op plaatsen kleiner 

dan de hoogte van nieuwe blok(ken) (17,7m), 45°-regel wordt niet gerespecteerd 

 hoge V/T index en enorme ondergrondse parking hindert beplanting en afwatering  

Openbare Ruimte Lepelstraat 

Breder straatprofiel Verlies van verkeersremmende functie door smal straatprofiel, flessenhals 

 Verlies van poortfunctie smal straatprofiel als toegangs tot de dorpskern van Vorselaar 

 Verlies van kleinschalige oorspronkelijke bebouwing (Ferrariskaart)  

plaats voor voetgangers   

plaats voor fietsers  

plaats voor openbaar vervoer  

Plaats voor groen Hoge parkeernorm, hoge densiteit en keuze vr ondergrondse parking hinderen 

beplanting en afwatering 

 beperkt groen bouwblok 1: paaltjes ipv struiken, geen sprake van groene vingers, 

strenger toezicht op uitvoering 

 3 verharde inritten naast bouwblok 1 (parking+fietspad+inrit): kan gebundeld en 

onthard worden 

 steens bibliotheekplein 

plaats voor ontmoeting verblijfskwaliteit steens bibliotheekplein? Onder gebouw, veel schaduw, geen groen, 

geluidshinder en vervuilde lucht door aanwezigheid inrit parking en bushalte   

doorzichten Voelt nauw aan door hoogte gebouwen en schaduw 

Bibliotheek  

Gezamelijke bibliotheek voor 

scholieren en Vorselaar 

Locatie: bestendigt de ongelukkige inplanting van het gebouw van Thomas More, is 

erg ingesloten door de hoge gebouwen van Thomas More en de nieuwe 

appartementen: lichttoetreding?  

 Moet het een nieuwe bibliotheek zijn? Zijn er andere locaties onderzocht (binnen het 

bebouwde patrimonium? 

Samenwerking scholen en 

gemeente 

Thomas More heeft al een eigen bibliotheek en ontmoetingsruimte 

Mix van publiek en functies  

Combinatie met 

ontmoetingsruimte 

 

bibliotheekplein donker, volledig verhard, omringd door een inrit voor de ondergrondse parkeergarage 

en een bushalte: onaantrekkelijk als verblijfsplek en biedt geen kwalitatief zicht vanuit 

de ontmoetingsruimte 

- Bij het zoeken naar de locatie voor de bibliotheek is het huidige gebouwde patrimonium niet onderzocht.  

- De functie van een bibliotheek en ontmoetingsruimte is relatief eenvoudig in te passen in een gebouw met 

voormalige andere functie, zoals een school, een klooster, …  

Datum 11.01.2022 Project 228LEPE 
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- Het klooster moet ten alle tijden de noden van de congregatie kunnen dienen, maar omwille van verhuisbewegingen, 

beperkte mobiliteit van de zusters en verminderde activiteiten wordt een deel van de ruimte niet optimaal benut.  

- De voormalige refter van de zusters wordt zelden gebruikt, is één van de grootste, meest gedecoreerde zalen en heeft 

aansluitingsmogelijkheden met het dorp en met andere onderbenutte ruimtes in het klooster. 

- Een zachte nevenbestemming voor het klooster is een kans en zal op termijn een noodzaak worden voor de 

congregatie en de gemeente.  

- De congregatie kan op deze manier noodzakelijke middelen voor onderhoud en gebruik blijven genereren met 

behoud van eigendom, terwijl de gemeente een bibliotheek kan aanbieden mét erfgoedwaarde voor scholieren, 

inwoners én bezoekers. 

Parking 

Gezamenlijke 

parkeeroplossing uit het 

zicht 

Ondergrondse oplossingen zijn duur, slecht voor de bodem en afwatering, niet 

flexibel/herbestembaar, staan gezien opkomende alternatieven meer en meer leeg 

 door hoge V/T index en enorme ondergrondse parking is infiltratie op eigen domein 

onmogelijk, gewestelijke hemelwaterverordening kan niet gevolgd worden, hinder 

beplanting 

 hoge parkeernorm, werkt weinig motiverend voor alternatieven, geen verplichting of 

stimulans deelwagens 

- locatie alternatieven te bekijken: bovengronds verspreid geclusterd parkeren, parkeren in het groen, parkeren op de 

petanquebaan, ... 

- samen bekijken met parkeren ivf zorgcluster: haalbaarheidstudie alternatief parkeren 

 

Bibliotheek



Alternatief

- 24 -

nieuwbouw strategie

?

Nieuwbouw Bibliotheek:

- naast Thomas More
- binnen woonproject
- locatie zorgcluster 
- locatie scholensite
- ...
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niet-bouw strategie

de winst van het niet-bouwen zwerfruimte Tien sleutelgeboden

Vlugschriften en boek met RE-ST strategie

Niet-Bouw Bibliotheek:

- klooster
- scholen
- ...
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BEHOEFTEN RUIMTE

 
Patrimonium index

Zaal de Vrede
BKO St. Jozef
Kerk St. Jozef
Pastorie St. Jozef
Sociaal Huis
Politiepost
OLV Kerk
OLV Pastorie
Sporthal
Werkhal OLV
Boekelhuis
BKO Keizershofstraat
Hoofdbibliotheek
Sportterreinen Buul
Werkhal Hoogbuul
Komie geire
Pastorie Olen Centrum
Kerk Olen-Centrum
uitleenpost Bib
Gemeentehuis
BKO Teunenberg
Natuurwerk Teunenberg
Opslag verhuurdienst
Toneelgroep Het Vierde Oor

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Referentie
Patrimoniumstudie Olen
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Patrimoniumstudie Gingelom
Referentie

BEHOEFTEN RUIMTE
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Referentie
Scholenscan - Klein Seminarie Hoogstraten
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BLAUW - KASTEELSTRAAT

GENERAAL JUNGBLUTHLAANT
A

R
W

E
S

T
R

A
A

T

P
A

R
K

L
A

A
N

FoodBox

VOLDOENDE (40-60%)

ZEER GOED (80-100%)

ONVOLDOENDE (20-40%)

GOED (60-80%)

ZEER ONVOLDOENDE (0-20%)

SCORE

072
SPORTHAL

OPSLAGRUIMTE

OPSLAGRUIMTE

DOUCHERUIMTE

TOILETTEN

OPSLAGRUIMTE

TOILETTEN

DOUCHERUIMTE

DOUCHERUIMTE

OPSLAGRUIMTE

GEEN TOEGANG

071
SPORTHAL

DOUCHERUIMTE

ONDERHOUDSLOKAAL

DOUCHERUIMTE

ONDERHOUDSBERGING

TOILETTEN

TOILETTEN

ANDERE

INKOMHAL

TOILETTEN

REFTER

OPSLAGRUIMTE

TOILETTEN

OPSLAGRUIMTE

KEUKEN NIET DIDAC

KEUKEN NIET DIDAC

TAC

HOOGSPANNING

BUREAU

LIFT

OPSLAGRUIMTE

TOILETTEN

OPSLAGRUIMTE

TOILETTEN

DIRECTEUR

ADJ. DIRECTEUR

LERAARSKAMER

 DIRECTRIE SECRETARIAAT

SECRETARIAAT

SECRETARIAAT

LIFT

SECRETARIAAT

BUREAU HUISMEESTER

RECEPTIE

BUREAU TA

INKOMHAL

BUREAU

070
LOKAAL ZORGSECTOR

069
KLASLOKAAL

068
KLASLOKAAL

067
KLASLOKAAL

065
OPSLAGRUIMTE

063
DIDACTISCHE KEUKEN

061
ZIJLOKAAL KEUKEN

TOILETTEN

059
KLASLOKAAL

058
KLASLOKAAL

057
KUNSTLOKAAL

OPSLAGRUIMTE

053
DIDACTISCHE KEUKEN

051
ZIJLOKAAL KEUKEN

050
OPSLAGRUIMTE

049
PRAKTIJKLOKAAL

OVERDEKTE SPEELPLAATS HSO

FEESTZAAL

CONFERENTIEZAAL

OVERDEKTE SPEELPLAATS LSO
FIETSENSTALLING

OPSLAGRUIMTE

OPSLAGRUIMTE

HOOFD-
INGANG

INGANG
FIETSENSTALLING

OVERDEKTE
DOORGANG

SPEELPLAATS

055

Theorielokaal Opp. (m2) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bijkeuken 49,9 51
Bijkeuken 50,1 61
Toerisme / taal 99,63 110
Biologie 100,60 112
CVO lokaal 100,40 130
Theorielokaal 49,33 140
Theorielokaal 100,41 206
Theorielokaal 100,51 207
Theorielokaal 100,49 209
Theorielokaal 100,38 210
Theorielokaal 49,67 212
Theorielokaal 50,06 213
Theorielokaal 75,40 214
Theorielokaal 75,27 215
Theorielokaal 75,12 216
Theorielokaal 77,27 234
Theorielokaal 77,34 235
KADEE 2 136,93 300
Theorielokaal 100,41 307
Theorielokaal 75,00 308
KADEE 1 151,75 310
Theorielokaal 100,38 311
Theorielokaal 100,51 313
Theorielokaal 75,40 314
Theorielokaal 75,27 315
Theorielokaal 75,12 316
Theorielokaal 100,29 317
Theorielokaal 100,56 329
Theorielokaal 100,28 330
Theorielokaal 100,46 331
Theorielokaal 76,65 334
Theorielokaal 75,97 336
Theorielokaal 101,46 342
ELC 103,37 344
Theorielokaal 75,19 345

Praktijkokaal Opp. (m2) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kunstlokaal 133,6 49
Did. Keuken 103,8 53
Kunstlokaal 75,6 57
Computeratelier 103,3 58
Kunstlokaal 75,5 59
Did. keuken 103,3 63
Techniek lokaal 75,6 67
Techniek lokaal 103,7 68
Techniek lokaal 75,3 69
Kunstlokaal 135,88 100
Kunstlokaal 101,73 106
Architectuur 101,64 107
Kunstlokaal 101,31 109
Chemie 152,71 116
Kunstlokaal 100,99 124
Haartooi 121,43 134
Haartooi 95,96 136
Haartooi 98,53 144
Haartooi 74,03 146
Haartooi 124,75 151
Haartooi 124,01 153
Kunstlokaal 136,93 200
Mode atelier 124,50 228
Mode atelier 100,53 229
Schoonheidsv. 129,63 237
Schoonheidsv. 101,64 242
Schoonheidsv. 49,95 244
Schoonheidsv. 101,70 245
Mode atelier 123,36 328
Atelier etalage 99,61 333
Atelier etalage 127,84 340

Computerlokaal Opp. (m2) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Computerlokaal 100,29 217
Computerlokaal 100,57 223
Computerlokaal 100,28 230
Computerlokaal 100,46 231
Computerlokaal 99,69 233
Computerlokaal 101,11 323

Turnzaal 397,4 71
Turnzaal 196,7 72

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Theorielokaal Opp. (m2) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Theorielokaal 100,41 206 86%
Theorielokaal 100,49 209 83%
Theorielokaal 100,51 313 81%
Theorielokaal 100,46 331 81%
Theorielokaal 75,19 345 81%
Toerisme / taal 99,63 110 78%
Theorielokaal 75,40 214 78%
Theorielokaal 75,27 215 78%
Theorielokaal 75,27 315 78%
Theorielokaal 100,28 330 78%
Theorielokaal 49,67 212 75%
Theorielokaal 75,12 316 72%
Theorielokaal 100,56 329 72%
Theorielokaal 50,06 213 69%
Theorielokaal 75,12 216 69%
Theorielokaal 100,38 311 69%
Theorielokaal 77,34 235 67%
Theorielokaal 100,41 307 67%
Theorielokaal 76,65 334 67%
Theorielokaal 75,97 336 67%
Theorielokaal 100,51 207 64%
Theorielokaal 100,29 317 64%
Theorielokaal 101,46 342 64%
Theorielokaal 75,40 314 61%
ELC 103,37 344 61%
Bijkeuken 49,9 51 56%
Theorielokaal 49,33 140 56%
Theorielokaal 75,00 308 56%
KADEE 1 151,75 310 53%
Theorielokaal 100,38 210 50%
Theorielokaal 77,27 234 50%
Biologie 100,60 112 44%
KADEE 2 136,93 300 44%
Bijkeuken 50,1 61 11%
CVO lokaal 100,40 130 0%

Praktijkokaal Opp. (m2) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Computeratelier 103,3 58 89%
Kunstlokaal 133,6 49 81%
Kunstlokaal 101,31 109 81%
Haartooi 95,96 136 81%
Kunstlokaal 136,93 200 81%
Haartooi 98,53 144 78%
Haartooi 74,03 146 75%
Atelier etalage 127,84 340 75%
Kunstlokaal 75,5 59 69%
Techniek lokaal 103,7 68 69%
Haartooi 124,75 151 69%
Techniek lokaal 75,6 67 67%
Mode atelier 123,36 328 67%
Mode atelier 124,50 228 64%
Schoonheidsv. 129,63 237 64%
Haartooi 124,01 153 61%
Techniek lokaal 75,3 69 58%
Kunstlokaal 101,73 106 58%
Architectuur 101,64 107 58%
Did. keuken 103,8 53 56%
Kunstlokaal 135,88 100 56%
Chemie 152,71 116 56%
Schoonheidsv. 101,64 242 50%
Schoonheidsv. 49,95 244 50%
Schoonheidsv. 101,70 245 50%
Atelier etalage 99,61 333 39%
Haartooi 121,43 134 36%
Kunstlokaal 75,6 57 28%
Mode atelier 100,53 229 22%
Kunstlokaal 100,99 124 11%
Did. keuken 103,3 63 11%

Computerlokaal Opp. (m2) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Computerlokaal 100,29 217 94%
Computerlokaal 99,69 233 81%
Computerlokaal 101,11 323 75%
Computerlokaal 100,46 231 69%
Computerlokaal 100,28 230 58%
Computerlokaal 100,57 223 33%

Turnzaal 397,4 71 94%
Turnzaal 196,7 72 56%

Referentie
Scholenscan - Ensorinstituut Oostende
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566m2

387m2

De feestzaal van het Klooster werd als refter gebruikt en wordt nu enkel sporadisch gebruikt.  Luchfoto van het Klooster met aanduiding van de feestzaal en de omliggende vleugels, 
samen goed voor een oppervlakte van 953 m2. 

Nevenbestemming	Kloosterrefter
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Nevenbestemming	Kloosterrefter

Foto’s van het klooster met de feestzaal op de hoek van de Kerkstraat en de Markt.
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Referentie
Bibliotheek Mechelen Predikheren
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Referentie
Architectuurbibliotheek Gent
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Referentie
Klein Seminarie Hoogstraten


