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5. BEKNOPTE BESCHRIJVING PLAN 

Voorliggend dossier heeft betrekking op de aanvraag tot het verlenen van een planologisch attest ten 
behoeve van een onderneming gelegen aan de Boudewijnlaan 5 te 2243 Pulle (Zandhoven): Maes NV. 

De aanvraag houdt het consolideren van de bestaande bedrijfsaccommodatie in.  Concreet voorziet 
het plan in het uitbreiden van het vigerende gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s in 
westelijke richting. 

In het kader van deze aanvraag voor een planologisch attest wordt een Plan MER Screening 
uitgevoerd.  De ligging van het project, de huidige activiteiten/bestemming en de geplande wijzigingen 
komen in onderstaande hoofdstukken aan bod. 

 

5.1. NOODZAAK TOT OPMAAK VAN EEN PLANOLOGISCH ATTEST 

De betrokken onderneming ligt volgens het vigerende gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977) 
deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s, deels in een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. 

De groep Maes kent een lange geschiedenis.  Naast het aanleveren, plaatsen en onderhouden van 
industriële verlichting is het bedrijf gespecialiseerd in het aanleveren van materiaal en materieel voor 
het uitvoeren van werken op hoogte. 

Het betrokken bedrijf wenst ook op lange termijn door te gaan met de activiteiten op de site aan de 
Boudewijnlaan.  Gezien een deel van de inrichting zich bevindt binnen de contouren van een 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied dringt een planinitiatief zich op.  De ruimtelijke 
verantwoording voor deze consolidatie is dan ook het onderwerp van de nakende aanvraag voor een 
planologisch attest. 

Ten gevolge van de gewenste ontwikkelingen dienen de virtuele grenzen van de verschillende 
bestemmingszones hertekend te worden.  Hierna is gekwantificeerd welke gevolgen deze bewegingen 
hebben voor elk bestemmingsgebied afzonderlijk. 

 Huidige situatie Gewenste situatie 
Gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100) 34.280 m² 43.465 m² 
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (code 0900)  Minus 9.185 m² 

Tabel 1: Ruimteboekhouding 
 

Zoals de cijfers weergeven zal er een deel van het oorspronkelijke (landschappelijk waardevolle) 
agrarisch gebied van bestemming dienen te wijzigen naar gebied voor ambachtelijke bedrijven en 
KMO’s. 
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5.2. TOETSING MER PLICHT 

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels inzake het 
planologisch attest omschrijft in 10° dat er “documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de 
verplichting inzake milieueffectrapportage” dienen bijgevoegd te worden.  In de handleiding omtrent 
het opstellen van een planologisch attest kan hierover meer duidelijkheid terug gevonden worden. 

3.10. Screening, ontheffing of MER indien vereist 

Het uitvoeringsbesluit planologisch attest stelt dat ook documenten moeten worden toegevoegd “waaruit blijkt 
dat voldaan is aan de verplichtingen inzake milieueffectrapportage”.  In de praktijk is dit relevant indien met de 
aanvraag een zogenaamde korte-termijnvergunning wordt beoogd.  Het attest kan dan immers de basis vormen 
voor een omgevingsvergunning, en komt daarmee binnen de toepassingssfeer van de wetgeving en 
reglementering over milieueffectrapportage.  Concreet: als de aanvrager een korte-termijnvergunning wil, zal de 
aanvraag vergezeld moeten zijn van de screeningsbeslissing van de dienst MER waaruit blijkt dat geen MER vereist 
is (cfr. artikel 4.2.6, §2 DABM), dan wel de ontheffingsbeslissing van de dienst MER (cfr. artikel 4.2.3, §3quater 
DABM) of een door de dienst MER goedgekeurd Plan MER. 

Het is inderdaad de Plan MER-plicht die mogelijks van toepassing is, en niet de Project MER-plicht, omdat het 
planologisch attest geen vergunning is, maar wel – in de mate dat het attest zich gunstig uitspreekt over de korte-
termijnbehoeften – een rechtsgrond voor een vergunning of voor vergunningen. Daardoor is het een “plan of 
programma dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project”, zoals bedoeld in 
artikel 4.2.1 DABM, en beantwoordt het dus aan het toepassingsgebied dat in het DABM wordt gegeven aan de 
mogelijke Plan MER-plicht. 

Voor de inschatting of beoordeling of een Plan MER Screening voldoet, dan wel of een Plan MER moet worden 
opgemaakt of een ontheffing kan worden verkregen, wordt verwezen naar de bepalingen van het DABM en het 
bijhorende uitvoeringsbesluit. 

Indien een Plan MER vereist is, dan is het erg nuttig om bij de inhoudelijke uitwerking ervan te anticiperen op de 
eventuele Project MER-plicht die zal gelden bij de aanvraag van de zogenaamde kortetermijnvergunning.  Het 
rapport moet wel beantwoorden aan de vereiste inhoud van een Plan MER (cf. artikel 4.2.8, §1 DABM), maar de 
redactie gebeurt best zo dat onderdelen kunnen worden hergebruikt bij de opmaak van het Project MER dat de 
latere vergunningsaanvraag voor de korte-termijnbehoeften desgevallend zal begeleiden. 

Het is evenzeer nuttig dat de opmaak van de aanvraag tot planologisch attest hand in hand gaat met het 
onderzoek naar de milieueffecten, zodat in de inhoudelijke voorstellen in de aanvraag de negatieve milieueffecten 
zo veel mogelijk vermeden of getemperd kunnen worden, en de eventuele milderende maatregelen al 
opgenomen zijn in die inhoudelijke voorstellen.  

Als er een Plan MER-screeningsbeslissing, een Plan MER of een ontheffingsbeslissing toegevoegd werd, dan hoeft 
de gemeentelijk ambtenaar die voor het ontvankelijkheidsonderzoek niet inhoudelijk na te zien: ze moeten 
immers goedgekeurd of verleend zijn door de dienst MER.  Een eventueel Plan MER is uiteraard inhoudelijk wel 
mee bepalend voor de latere uitspraak over de aanvraag tot planologisch attest. 

De komende aanvraag voor een planologisch attest vormt niet het kader voor de toekenning van een 
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het Project MER besluit van 10 
december 2004 en is dus screeningsgerechtigd. 

 

 



Plan MER Screening  8/26 

6. BEDRIJFSACTIVITEITEN 

De groep Maes werd in 1976 opgericht door Albert Maes en zijn echtgenote.  Destijds bestond de 
enige activiteit uit het hangen van feestverlichting.  Het aanbrengen van deze feestverlichting door 
middel van ladders was niet enkel tijdrovend maar ook zeer belastend voor de knieën.  Dat was dan 
ook meteen de reden dat er vrij snel een eerste hoogwerker werd aangeschaft.  Het hangen van 
feestverlichting is een activiteit die zich situeert in de maanden november, december en januari.  De 
overige maanden kon de hoogwerker verhuurd worden.  Dit was de aanzet tot een mooi verhaal. 

Vandaag de dag omvat de groep Maes verschillende bedrijfsvormen en bedrijfsactiviteiten die echter 
allen – op de één of andere manier – met elkaar verband houden. 

1. Maes NV 
2. Maes Industriële Verlichting NV 
3. Trans Elektro NV 
4. Maes International NV 
5. Maes Logistics NV 

De onderneming Maes NV is zowat te beschouwen als het moederbedrijf en bevat voornamelijk het 
patrimonium.  Maes Industriële Verlichting NV is gespecialiseerd in het het aanleveren, plaatsen en 
onderhouden van industriële verlichting allerhande.  Dit kan gaan van het bestendig aanstralen van 
monumenten tot het tijdelijk aanstralen van grootschalige evenementen.  Trans Elektro NV is de 
bedrijfsafdeling die actief is in het aanleveren, plaatsen en onderhouden van generatoren.  Maes 
International NV en Maes Logistics NV zijn gespecialiseerd in het aanleveren van materiaal en 
materieel voor het uitvoeren van werken op hoogte. 

Naast de inrichting aan de Boudewijnlaan te Pulle beschikt de groep Maes nog over de volgende 
inrichtingen: 

Beverlosesteenweg 100 te 3580 Beringen 

Hier bevinden zich de ondernemingen Montaco NV en Maes Hoogwerkers NV die enkel en alleen actief 
zijn met het aanleveren van materiaal en materieel voor het uitvoeren van werken op hoogte. 

 Hoogbuul 18 te 2250 Olen 

 Moortelstraat 22, 9160 Lokeren 

 Rue de l’Avenir 10, 5140 Sombreffe 

Voornaam om weten is dat enkel de inrichting in Wallonië momenteel potentieel biedt naar het 
effectief uitbreiden van de bedrijfsaccommodatie.  Alle overige inrichtingen – inclusief de inrichting 
aan de Boudewijnlaan – zijn quasi volledig volzet. 

Anno 2018 stelt het bedrijf een 180tal voltijdse arbeidskrachten te werk.  Het gros van deze 
werknemers komen uit de onmiddellijke regio. 

Op het bestaande bedrijfsterrein aan de Boudewijnlaan zijn de volgende constructies aanwezig en ze 
worden als volgt gebruikt: 
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Figuur 1: Luchtfoto van de inrichting met aanduiding van de bedrijfsonderdelen (niet op schaal) 
Bron: www.geopunt.be + eigen bewerking 

1 Voorgelegen Boudewijnlaan + centrale toegangsweg 
2 Burelen 
3 Bedrijfsloods 
4 Bedrijfsverharding 
5 Tankplaats 

Zoals hoger reeds vermeld is het doel van de voorliggende aanvraag om het naastgelegen 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied om te schakelen naar een gebied voor ambachtelijke 
bedrijven en KMO’s.  Deze beweging is een louter virtueel gegeven.  Immers het bedrijf plant geen 
fysieke ruimte-uitbreiding op korte of middellange termijn. 

 
Figuur 2: Luchtfoto van de inrichting met aanduiding van de gewenste ontwikkeling (niet op schaal) 
Bron: www.geopunt.be + eigen bewerking 
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7. SITUERING VAN HET PLAN  

7.1. GEWESTPLAN 

De bedrijfssite is volgens het bij KB dd. 30 september 1977 vastgesteld gewestplan ‘Turnhout’ deels 
gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s, deels in een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. 

In noordelijke richting sluit het terrein aan op een relatief klein parkgebied (±4.5ha) gelegen rond het 
Driehoekhof.  In zuidoostelijke richting sluit het terrein aan op het ruime woongebied rondom de  
deelgemeente Pulle. 

 
Figuur 3: Gewestplan met aanduiding van de inrichting (niet op schaal)                                                                                                                                    
Bron: www.geopunt.be 
 

7.2. BPA-APA 

De betrokken onderneming is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg (BPA) of binnen de grenzen 
van een goedgekeurd algemeen plan van aanleg (APA) 

 

7.3. VERKAVELINGEN 

Het bedrijf is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde verkaveling.  
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7.4. VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNGEBIED 

Het betrokken terrein situeert zich niet binnen (de perimeter van) een vogel- of habitatrichtlijngebied 
zoals de wetgeving terzake deze voorzien.  

Een eerste habitatrichtlijngebied – meer bepaald ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen 
(BE2100017)’ – bevindt zich ongeveer 1.25km westwaarts van het betrokken bedrijf.  Het betreft een 
omvangrijk boscomplex wat zich uitstrekt in noord-zuid richting. 

 
Figuur 4: Kaart van het Natura 2000 project met aanduiding van de inrichting (niet op schaal)                                                                                                                                    
Bron: www.geopunt.be 
 

7.5. VEN/IVON 

De site is niet gelegen binnen de grenzen van een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)   

Het dichtstbijzijnde gebied bevindt zich ten noorden van de inrichting op ongeveer 100m.  Het betreft 
de zuidelijke uitloper van een Grote Eenheid Natuur (GEN) meer bepaald ‘De Vallei van de Molenbeek 
en Tappelbeek (gebiedsnummer 317)’ 
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Figuur 5: Kaart met weergave van de VEN/IVON gebieden met aanduiding van de inrichting (niet op schaal)                                                                                                                                    
Bron: www.geopunt.be 
 

7.6. OVERSTROMINGSGEBIED 

Zoals onderstaande figuur weergeeft ligt het grootste deel van het betrokken bedrijfsterrein binnen 
een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (MOG)  Dit MOG gaat verderop westwaarts over in een 
effectief overstromingsgevoelig gebied. 

 
Figuur 6: Kaart met weergave van de overstromingsgevoelige gebieden met aanduiding van de inrichting (niet op schaal)                                                                   
Bron: www.geopunt.be 
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7.7. BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART 

 
Figuur 7: Biologische waarderingskaart (niet op schaal)                                                                                                                                    
Bron: www.geopunt.be 

De biologische kwaliteit van de bodem van het betrokken terrein is minder waardevol.  Dit is in 
overeenstemming met de feitelijke toestand ter plaatse in die zin dat er zich geen biologisch 
waardevolle elementen op het bedrijfsterrein bevinden. 

De gronden aan de westzijde zijn biologisch waardevoller, ondanks het feit dat dit terrein in het 
verleden herhaaldelijk gebruikt werd voor recreatieve doeleinden (motorcross) 

 

7.8. ERFGOED 

De aanvraag herbergt geen beschermd monument.  Het betreft evenmin gebouwen die zijn 
opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.  Het terrein als dusdanig is niet gelegen in 
de nabijheid of het gezichtsveld van een beschermd monument, een beschermd dorpsgezicht of een 
beschermd landschap.   

Aan de overzijde van de weg bevindt zich een uitgestrekte ankerplaats.  Eén van de waardevolle 
erfgoedelementen in deze zone betreft het landhuis ‘Driehoekshof’, een landhuis uit het einde van de 
19de eeuw dat worden omgeven door een beboomde tuin.  Dit laatste erfgoedelement is evenzeer 
geïnventariseerd als bouwkundig erfgoed (ID4574) 
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7.9. GEVOELIGE LOCATIES 

Binnen een straal van 250m rondom de site komen geen gevoelige locaties voor zoals daar kunnen zijn 
scholen, ziekenhuizen, kinderopvang, rusthuizen…   

In het centrum van Pulle bevindt zich wel een kinderopvang, een kleuterschool en een lagere school. 

 

7.10. LANDSCHAP 

Het betrokken goed is gelegen aan de Boudewijnlaan te Pulle, deelgemeente van Zandhoven in de 
provincie Antwerpen.  De Boudewijnlaan betreft een technisch voldoende uitgeruste, door middel van 
beton verharde tweebaansvak die de lokale verbinding vormt tussen het centrum van Pulle in het 
zuidoosten en het centrum van Pulderbos in het noordwesten. 

Het betrokken bedrijventerrein – Ambachtelijke zone Pulle – beslaat in totaal een oppervlakte van om 
en beide 3.6ha.  De onderneming Maes NV betreft het meest omvangrijkste bedrijf van in totaal een 
zestal bedrijven. 

Inzake landschap is het centrum van Pulle het meest beeldbepalend.  Deze dorpskern sluit rechtstreeks 
aan op het bedrijventerrein om zich vervolgens verder uit te strekken in zuidoostelijke richting.  Pulle 
als dusdanig betreft een typisch dorp met een sterk residentiële functie, regelmatig doorsneden met 
complementaire functies zoals daar kunnen zijn handel, ambacht, openbare voorzieningen en 
dergelijke meer. 

Aan de westzijde van het betrokken bedrijfsterrein bevindt zich een relatief klein, groen fragment.  
Zoals hoger reeds vermeld wordt dit terrein regelmatig aangewend voor recreatieve activiteiten.  De 
perceelgrenzen van het terrein zijn voorzien van een dichte bomenrij.   

De overzijde van de Boudewijnlaan is opnieuw beeldbepalend voor het landschap in die zin dat zich 
hier de hoger omschreven ankerplaats bevindt.  Deze omgeving wordt gedomineerd door bospartijen, 
afgewisseld met natte weilanden.    

De zuidwestzijde van de inrichting is uitgesproken agrarisch van aard.  De concentratie aan bebouwing 
is hier dan ook minder hoog.  Het gros van de ruimte wordt ingenomen door percelen grond die 
gecultiveerd worden voor landbouwdoeleinden.   

Her en der komen nog kleine tot middelgrote (groene) landschapselementen voor.  

Globaal gezien ligt het terrein vlak ten aanzien van de voorgelegen weg en ten aanzien van de 
belendende percelen. 
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7.11. GLOBALE LIGGING 

Globaal gezien betreft de gemeente Zandhoven een eerder landelijke gemeente in het buitengebied 
van de provincie Antwerpen. 

De twee voornaamste lijninfrastructuren betreffen de autosnelwegen E34 en E313, respectievelijk op 
3.75km en 3.2km van de inrichting verwijderd.  Evenwijdig aan de autosnelweg E313 bevindt zich het 
Albertkanaal. 

De gemeente Zandhoven bestaat uit meerdere deelgemeenten.  Pulle is hier één van. 

Lokaal gezien bevindt het bedrijf van Maes NV zich aan de Boudewijnlaan, de plaatselijke 
verbindingsweg van Pulle met een andere deelgemeente, Pulderbos. 

Binnen een straal van 5km rondom het plangebied bevinden zich geen SEVESO bedrijven. 

De afstand tot de (gewest)grenzen is vrij ruim.  De inrichting bevindt zich ongeveer 25km ten aanzien 
van de rijksgrens met Nederland.   

 

8. VERGUNNINGSTOESTAND 

8.1. OVERZICHT MILIEUVERGUNNINGEN 

Op 23 oktober 1989 werd er door de gemeente Zandhoven een eerste milieuvergunning verleend aan 
de NV Maes voor het uitbaten van een onderhoudsatelier.  Deze basisvergunning bevatte onder meer 
het stallen van vrachtwagens, het houden van 41.000 liter mazout, 1.000 liter motorolie en 1.000 liter 
hydro-olie. 

De meest markante beslissing betreft echter deze van 05 juni 2008.  De Deputatie besliste toen tot het 
hernieuwen van de milieuvergunning (referentie provincie Antwerpen MLAV1/07-529)  Door het 
verlenen van deze milieuvergunning werden de eerder verleende vergunningen opgeheven. 

Samengevat is de vergunningshistoriek de volgende: 

Nr Datum Onderwerp Overheid 

1 23 oktober 1989 Uitbaten van een onderhoudsatelier CBS 

2 03 september 1990 Uitbaten van een wasplaats CBS 

3 22 december 1994 Verandering door uitbreiding BD 

4 10 november 1997 Verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging CBS 
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5 24 april 2008 Melding van overname CBS 

6 05 juni 2008 Uitbreiding en hernieuwing BD 

7 31 maart 2009 Rechtzetting opslagtank stookolie BD 

Tabel 2: Overzicht milieuvergunningen 

 

8.2. OVERZICHT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

Op de bedrijfssite zijn de volgende stedenbouwkundige vergunningen gekend: 

Nr Datum Onderwerp Overheid 

1 13 februari 1989 Bouwen van een bedrijfscomplex CBS 

2 17 april 1989 Aanvulling bouwvergunning CBS 

3 27 april 1992 Bouwen van een loods CBS 

4 14 november 1994 Uitbreiden van een magazijn CBS 

5 06 juni 1995 Bouwen van een kantoorgebouw CBS 

6 19 juli 2004 Bouwen van een afdak CBS 

7 19 januari 2005 Bouwen van een kantoorgebouw CBS 

8 25 januari 2012 Aanbouwen uitbreiding aan bestaande burelen CBS 

9 13 december 1999 Bouwen van een zendstation CBS 

Tabel 3: Overzicht stedenbouwkundige vergunningen 
 

Opmerkelijk in dit overzicht is de stedenbouwkundige vergunning van 27 april 1992 voor het bouwen 
van een loods.  Deze loods bevindt zich namelijk integraal binnen de contouren van het landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied.  Het (uitzonderlijk) wettelijk kader voor het verlenen van deze vergunning 
werd destijds gevormd door het zogenaamde ‘minidecreet’ van 28 juni 1984. 
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9. MOGELIJKE EFFECTEN VAN HET PLAN OP DE OMGEVING 

9.1. DISCIPLINE LUCHT 

Volgens de kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij met weergave van de actuele 
luchtkwaliteitsgegevens en jaargemiddelden scoort de luchtkwaliteit ter hoogte van de Boudewijnlaan 
‘Uitstekend’.  Deze selectie gebeurt op basis van vaste meetstations en is bijgevolg vrij accuraat. 

Het voorliggende plan zal geen aanzienlijke invloed hebben op deze uitstekende, lokale luchtkwaliteit 
om de eenvoudige reden dat er geen grote, luchtvervuilende bronnen terug te vinden zijn op het 
niveau van de inrichting.  Potentiele luchtverontreiniging kan er enkel zijn vanwege: 

- De stookinstallaties in de kantoor-en bedrijfsgebouwen 
- De uitstoot van verbrandingsgassen van de betrokken voertuigen 

Alle andere activiteiten en bewegingen –bijvoorbeeld het statisch opslaan van (verlichtings)materieel– 
betreffen geurloze activiteiten en bewegingen.  Het betrokken materieel wordt immers niet bewerkt, 
ter plaatse vinden er geen spuitactiviteiten (met lak en dergelijke) plaats.  Ale afval wordt 
oordeelkundig en separaat opgeslagen. 

De aanwezige stookinstallaties in de desbetreffende gebouwen zijn van een gangbare, aanvaardbare 
grootte en worden jaarlijks gecontroleerd conform de vigerende wetgeving. 

Alle voertuigen op de site staan ofwel geparkeerd ofwel staan ze in behandeling in de garage.  De 
positie van de poorten is standaard gesloten.  Langdurig stationair draaien van de voertuigen is totaal 
overbodig en wordt niet getolereerd.   

Het volledige terrein is verhard door middel van beton.  Op deze manier wordt stofhinder naar de 
buurt vermeden.  In deze zin geldt er ook een snelheidsbeperking van 20km/h op de site, voor alle 
voertuigen.  Ook deze maatregel zal de stofhinder naar de buurt – zeker in drogere perioden – ten 
goede komen.  Het betrokken bedrijfsterrein wordt bovendien regelmatig machinaal schoon geveegd. 

De activiteiten op het terrein met betrekking tot de voertuigen beperken zich tot het stallen, 
onderhouden, wassen en tanken. De onderhoudsactiviteiten van de voertuigen vinden integraal indoor 
plaats. In de werkplaats is een scherm voorzien om te voorkomen dat het stof zich zal verspreiden naar 
andere gedeelten van de loods.  

Zoals hoger reeds vermeldt wordt het terrein regelmatig proper gehouden om stof, ongedierte en 
onnodige vervuiling te vermijden.  Her en der verspreid over het terrein zijn groenelementen 
aangeplant.  Deze groene elementen hebben een absorberende functie naar de belendende percelen.  
De elementen worden regelmatig onderhouden via een onderhoudscontract. 

Naar aanleiding van de geplande planingreep zal de dagelijkse werking van he bedrijf niet wijzigen ten 
aanzien van de huidige situatie.   

Er worden geen significante effecten op de luchtkwaliteit verwacht. 
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9.2. DISCIPLINE BODEM EN WATER 

De bodem ter hoogte van het bedrijf betreft een natte zandleembodem met textuurklasse code S.  Hij 
is niet erosiegevoelig te noemen, niet infiltratiegevoelig maar wel zeer gevoelig voor 
grondwaterstroming. 

Volgens de meest recente overstromingskaarten (anno 2017)  is het terrein geselecteerd als zijnde 
mogelijk overstromingsgevoelig.  Het betrokken MOG betreft een uitloper van een groter geheel aan 
overstromingsgevoelige gebieden, gelegen tussen de kernen van Pulle en Pulderbos. 

Aan de overzijde van de voorgelegen Boudewijnlaan bevindt zich de Hulsloop.  Aan de westzijde 
bevindt zich de kleinere Cauwenbergloop die ter hoogte van de inrichting onder de rijweg aansluit op 
de Hulsloop.  Door de verwezenlijking van het plan worden deze waterlopen in hun normaal gebruik 
niet gehinderd.   

Volgens de kaarten van de VMM is de site gelegen in een centraal gebied.  Ter plaatse is er een 
uitgerust, gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. 

Algemeen gesteld wordt de inrichting zorgvuldig en vakkundig bedreven.  Alle bedrijfsgebouwen en 
aanhorigheden worden in een goede, hygiënisch verantwoorde toestand gehouden. 

Alle bedrijfsactiviteiten vinden plaats op een verharde ondergrond.  Immers alle bedrijfsruimten zijn 
voorzien van een vloeistofdichte, betonnen vloer.  Er vinden geen activiteiten plaats boven niet 
verharde ondergrond. 

De verschillende bovengrondse en ondergrondse diesel- en mazouttanks zijn dubbelwandig en 
voorzien van een lekdetectie en een overvulbeveiliging conform VLAREM.  Alle opslagtanks worden 
twee-/driejaarlijks gekeurd.   

De gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen op lekbakken.  De 
capaciteit van de lekbakken wordt gerespecteerd.  Na het gebruik van de verschillende oliën worden 
de recipiënten terug op de lekbak geplaatst.  Er zijn steeds absorberende korrels aanwezig die 
aangewend kunnen worden in geval van calamiteit. 

Het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater – afkomstig van de wasplaats van de 
voertuigen/machines en van de tankpiste – worden geloosd op de openbare riolering.  De KWS 
scheiders worden driemaandelijks gecontroleerd en, indien nodig, schoongemaakt.  Alle controles 
worden bijgehouden in een logboek.  

Het hemelwater wordt deels opgevangen en hergebruikt voor het wassen van de verschillende 
voertuigen en machines.  Het overige hemelwater kan natuurlijk infiltreren aan de rand van de 
verharding of kan worden afgeleid naar de gracht. 

De verschillende afvalstoffen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde containers en afgevoerd 
naar erkende verwerkers.  

Er werd recent nog een bodemattest uitgereikt op 07 mei 2014. 
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Samengevat kan gesteld worden dat zowel het oppervlaktewater, het bodem- als het grondwater niet 
vervuild zullen worden door de activiteiten op het bedrijf. 

Bronbemaling, waarbij grondwater wordt opgepompt, zal in het voorliggende plan niet noodzakelijk 
zijn.  Er worden immers geen nieuwe werken gepland die een dergelijke bronbemaling behoeven. 

Samengevat kan gesteld worden dat er geen significante effecten op de bodem en het water worden 
verwacht. 

 

9.3. DISCIPLINE LANDSCHAP 

Het bedrijf is gelegen in het traditioneel landschap ‘Centrale Kempen’, meer bepaald ‘Land van 
Herentals-Kasterlee’. 

Het gewenste planinitiatief legt geen onaanvaardbare claim op deze omgeving.  Het betreft immers de 
consolidatie van een bestaande, vergunde toestand.  De uitbreiding van de bedrijvenzone bevindt zich 
aansluitend aan de bestaande bedrijvenzone, binnen de contouren van de bestaande 
eigendomsgrenzen.  De omliggende functies (residentiële functies, agrarische functies…) worden in 
deze zin niet geschaad.  Er dienen geen hoogstammige bomen of andere natuurlijke elementen 
verwijderd te worden. 

De opstelling van de verschillende bedrijfsonderdelen in het plangebied is doordacht en logisch.  
Vanuit visueel oogpunt vormen de bestaande bedrijfsgebouwen één geconcentreerd geheel.  Op deze 
manier wordt de aansnijding van de open ruimte beperkt.   

De bouwlijnen van de diverse bedrijfsonderdelen verhouden zich grotendeels orthogonaal ten 
opzichte van elkaar, wat de globale ordening van het geheel enkel maar ten goede komt.  Door een 
verzorgde aanleg en de nodige groenelementen blijft de visuele kwaliteit van de omgeving 
gevrijwaard. 

Qua materiaalgebruik is er voor de diverse bedrijfsonderdelen steeds geopteerd voor voldoende 
esthetisch verantwoorde materialen.  De voorgelegen kantoorgebouwen zijn hoogwaardig afgewerkt, 
de grote loodsen zijn voorzien van gangbare, industriële materialen met een neutrale, grijze kleur. 

Er kan dan ook gesteld worden dat het plan geen afbreuk doet aan de bestaande schoonheidswaarden 
van het landschap.    

Er worden geen significante effecten verwacht naar landschap. 

 

9.4. DISCIPLINE GELUID 

Voorliggend plan heeft betrekking op een site waar voornamelijk onderhoudswerkzaamheden plaats 
vinden.  Ernstige geluidsbronnen zijn er gewoonweg niet.   
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Inzake geluidsemissie kan (intern) transport als grootste bron aanzien worden.  Het aantal transporten 
door het voorziene plan zal niet stijgen en is nog van een aanvaardbare aard (zie 9.5 Discipline 
mobiliteit)  Er worden dan ook geen significante effecten inzake geluid verwacht. 

 

9.5. DISCIPLINE MOBILITEIT 

9.5.1 STRUCTURELE VOORZIENINGEN 

Gezien de aard van de activiteiten van de onderneming Maes NV zijn de structurele voorzieningen 
met betrekking tot de logistiek danig uitgewerkt. 

Het parkeren van de personenvoertuigen gebeurt vooraan het bedrijf, evenwijdig aan de 
Boudewijnlaan.  Hier zijn een 50tal individuele plaatsen voorzien voor de personeelsleden en een 
aantal gereserveerde plaatsen voor de bezoekers. 

Het parkeren van de bedrijfsvoertuigen gebeurt centraal op het terrein, ter hoogte van de bestaande, 
betonnen bedrijfsverharding.  Het gros van de bedrijfsvoertuigen staat geparkeerd op de binnenkoer.  
In mindere mate wordt er geparkeerd langsheen de zuidelijke en de westelijke perceelgrens. 

Het stallen van fietsen kan gebeuren in de daartoe bestemde, overdekte fietsenstalling links vooraan 
de bedrijfsgebouwen. 

Alle voorzieningen met betrekking tot de vervoersactiviteiten zijn vlot bereikbaar, te noemen het 
tankstation vooraan, de wasplaats achteraan en de werkplaatsen binnen de bestaande loods. 

De bestaande bedrijfsverharding is op te vatten als een multifunctionele werkvloer waar alle soorten 
activiteiten op kunnen plaats vinden die verband houden met de normale exploitatie van het bedrijf.  
Zo bijvoorbeeld het parkeren van voertuigen, het laden en lossen van voertuigen, het opslaan van 
materiaal en materieel allerhande, de nodige manoeuvreerruimte… 

De ontsluiting van de site wordt gegarandeerd door twee rechte toegangswegen aan de voorzijde van 
het terrein.  De hoofdtoegang bevindt zich centraal in het midden en heeft een breedte van 15m.  Hij is 
voorzien van een verkeerslicht en een detectielus aan de zijde van het bedrijf.  Deze ruim uitgeruste 
toegang is bedoeld voor alle aankomende verkeer.  Voor vertrekkend verkeer wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenvoertuigen.  Vertrekkend vrachtverkeer mag 
gebruik maken van de centrale toegang.  Door de detectielus worden de verkeerslichten geactiveerd 
en kan het vrachtverkeer de site in veilige omstandigheden verlaten.  Vertrekkende 
personenvoertuigen mogen enkel gebruik maken van de smallere uitgang zijdelings het terrein (5m) 

Beide toegangswegen zijn uitgevoerd in beton met ruim voldoende draagvermogen.   

De voorgelegen Boudewijnlaan betreft een tweebaansweg, aangelegd in beton met een breedte van 
7m.  Aan de overzijde van de straat is een afgeschermd fietspad voorzien.  De maximum snelheid ter 
hoogte van onderneming Maes NV bedraagt 70km/h. 
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9.5.2 BEREIKBAARHEIDSPROFIEL 

Het bedoelde bedrijf is zeer vlot bereikbaar voor werknemers, leveranciers en bezoekers. 

Met de auto of de vrachtwagen zijn er meerdere aanrijroutes mogelijk (zie verder punt 9.5.3)  De 
meest veilige en de meest comfortabele route is via de voorgelegen Boudewijnlaan verderop 
noordwestwaarts tot op de gewestweg N14 met verdere aansluiting op de A13 (E313) 

Ook met de fiets is de voorgelegen Boudewijnlaan de meest aangewezen route.  Zij  is immers voorzien 
van een afzonderlijk, afgeschermd fietspad aan één zijde.   

Ook voetgangers gebruiken bij voorkeur deze route.  Feit is wel dat de Boudewijnlaan niet uitgerust is 
met een afzonderlijk voetpad. 

Het openbaar vervoer voorziet twee haltes in de omgeving, allebei in de richting van Pulle centrum, 
langsheen de Boudewijnlaan. 

Over de aangewezen aanrijroute bevindt zich zelden of nooit filevorming.   

Samengevat kan gesteld worden dat het bedoelde bedrijf vlot tot zeer vlot bereikbaar is vanuit de 
omgeving.   

Enkel voor voetgangers en fietsers gaat de stelling op dat het omschreven traject structurele gebreken 
vertoont inzake veiligheid/bereikbaarheid voor de betrokkenen.   

 

9.5.3 ONTSLUITING 

Zoals hoger reeds omschreven is de meest aangewezen ontsluiting van de onderneming via de 
voorgelegen Boudewijnlaan over een afstand van 2.900m noordwestwaarts tot op de gewestweg N14 
(Liersebaan)  Deze laatst genoemde bezit na ongeveer 4.400m zuidwestwaarts over een rechtstreekse 
aansluiting op de A13/E313 (autosnelweg Antwerpen/Hasselt) 

Een eerste alternatieve ontsluiting geschiedt via diezelfde gewestweg N14 (Liersebaan) in de 
tegenovergestelde richting naar de E34 (autosnelweg Antwerpen/Eindhoven) 

Een tweede alternatieve ontsluiting kan eventueel via het centrum van Pulle en Grobbendonk tot aan 
het afrittencomplex van Herentals-West op de A13/E313 (autosnelweg Antwerpen/Hasselt) 

Samengevat kan gesteld worden dat 95% van het vrachtverkeer gebruik maakt van de eerst genoemde 
ontsluiting.  Logisch in die zin dat dit de meest moderne, meest aangepaste en meest vlotte ontsluiting 
is. 
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9.5.4 MOBILITEITSPROFIEL 

De onderneming Maes NV biedt tewerkstelling aan een 180tal vaste arbeidskrachten.  Deze verhouden 
zich in ongeveer 70 bedienden en 110 arbeiders.  De groep van bedienden bezet de voorgelegen 
kantoorgebouwen en komt dagelijks toe met een personenwagen.  Het bedrijfsbeleid zet sterk in op 
carpoolen wat loont. 

De groep arbeiders is op te splitsen in een 60tal arbeiders die dag in dag uit werken op de inrichting 
aan de Boudewijnlaan en een 50tal arbeiders die werken op locatie.  Deze laatste groep van arbeiders 
vertrekt vanaf zijn of haar woonadres rechtstreeks naar de externe werkplaats.   

De activiteit van de onderneming is niet seizoensgebonden.  Bijgevolg wordt er ook gewerkt in 
winterse perioden. 

Het gros van de vervoersbewegingen ten gevolge van de exploitatie van de inrichting zijn de eigen 
vervoerbewegingen van hoogwerkers, bestelwagens en kraanwagens.  Hier dient men rekening te 
houden met gemiddeld 100 bewegingen per dag. 

De toelevering aan de inrichting van goederen betreft voornamelijk wisselstukken, poststukken, 
brandstoffen… 

Overige vervoersbewegingen kunnen ontstaan door het bezoek van leveranciers, installateurs, 
vertegenwoordigers, bezoekers allerhande… 

Onderstaand mobiliteitsprofiel geeft een inzicht in de omvang en de aard van het verkeer dat door de 
exploitatie van het bedrijf wordt gegenereerd.  In voorliggend geval geldt dit zowel voor het 
personenverkeer als voor het goederenverkeer. 

Het mobiliteitsprofiel wordt vastgesteld op basis van de elementen die worden weergegeven in de 
onderstaande tabel (zie tabel 4) 

MOBILITEITSPROFIEL 
EXPLOITATIE Maes NV - Functie bedrijvigheid 
Verkeersproductie en -attractie per dagdeel Zaakvoerders  

Werknemers  
Eigen bewegingen 
Goederen  
Bezoekers 

4 
260 
200 
50 
20 

Totaal aantal verplaatsingen per dag  534 
Keuze van vervoerswijze Auto  

Vrachtwagen 
Openbaar vervoer 
Fiets 
Voetganger 

53 
46 
0 
1 
0 

Totaal  100% 
Tabel 4: Mobiliteitsprofiel 
 

De verkeersproductie en de verkeersattractie verwijzen naar het aantal verplaatsingen dat vertrekt, 
respectievelijk aankomt op de projectlocatie.  In voorliggend geval is er een onderscheid gemaakt 
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tussen zaakvoerders, werknemers, bewegingen eigen aan de bedrijfsactiviteiten, goederen en 
bezoekers. 

De zaakvoerders komen ’s morgens toe op de inrichting en verlaten ze na de dagtaak (4 bewegingen 
per etmaal)   

De arbeidskrachten op hun beurt zijn goed voor 260 bewegingen per dag.  De groep van bedienden vat 
elke werkdag aan omstreeks 08.00h à 08.30h en eindigt rond 17.00h.  De werktijden van de arbeiders 
zijn flexibeler in die zin dat sommige arbeiders hun dagtaak al aanvat omstreeks 05.00h à 06.00h.  Deze 
flexibele werkuren komen de globale spreiding van het vervoer eerder ten goede in die zin dat er geen 
werkelijke piekmomenten zijn. 

Per dag zijn er gemiddeld een 25tal leveringen te verwachten.  Deze leveringen kunnen uiteenlopend 
zijn bijvoorbeeld leveringen van brandstof, leveringen van wisselstukken, ophalen van afval… 

In de weergave van de keuze van vervoerswijze wordt het aantal verplaatsingen procentueel verdeeld 
over de verschillende vervoerswijzen.   

Verplaatsingen via de fiets of de brommer zijn eerder uitzonderlijk in het geval van Maes NV.  
Verplaatsingen te voet of verplaatsingen aan de hand van het openbaar vervoer zijn er zelden of nooit.  
Eén en ander heeft te maken met de gebrekkige voorzieningen (zie hoger)   

De parkeerbehoefte hangt uiteraard af van het aantal vervoersbewegingen en de verblijftijd van de 
voertuigen.  In het geval van Maes NV is de verblijftijd voor de personenwagens steeds één dag.  Voor 
de vrachtwagens en toevallige bezoekers is dit ongeveer twee uur.  Alle personenwagens en 
vrachtwagens kunnen zonder enig probleem gestald worden ter plaatse van de bestaande 
bedrijfsverharding.  

Voor de fietsen en bromfietsen is er een afzonderlijke stalplaats voorzien. 

Met betrekking tot de parkeerbehoefte kunnen we onomwonden stellen dat er ten gevolge van de 
exploitatie van het bedrijf Maes NV geen enkele parkeerdruk is ten aanzien van de omgeving. 

 

9.6. DISCIPLINE FAUNA EN FLORA 

De inrichting is niet in een speciale beschermingszone (SBZ) of in een VEN-gebied gelegen, noch ligt er 
een dergelijk gebied op korte afstand van de inrichting.  Er is met andere woorden geen passende 
beoordeling noch verscherpte natuurtoets vereist in het kader van de nakende aanvraag voor een 
planologisch attest. 

Ook de biologische waarderingskaarten geven ter plaatse een biologisch minder waardevol gebied aan.  
Voor het uitbreiden van de planzone wordt er geen ecologisch waardevol terrein ingenomen.  Logisch 
in die zin dat het de consolidatie van een bestaande situatie betreft.  De biologische en ecologische 
kwaliteit ter plaatse van het bestaande bedrijfsterrein is quasi nihil. 

Samengevat kan gesteld worden dat het plan geen significant effect zal hebben op de discipline fauna 
en flora. 
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9.7. DISCIPLINE MENS 

De gebouwen en het terrein in zijn geheel zijn afgesloten buiten de werkuren zodat deze structureel 
ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. 

Op het bedrijf zijn de nodige voorzieningen getroffen om in geval van brand de hinder voor het milieu 
en de omgeving te beperken.  De noodzakelijke blustoestellen, brandwerende materialen, 
noodverlichting en uitgangen zijn voorzien.  De brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd.   

Bij calamiteiten is een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventuele aanvullende diensten 
gegarandeerd.   

Indien er een interventie van de brandweer nodig is, zorgt de exploitant ervoor dat de gebouwen 
steeds toegankelijk zijn voor de brandweer en dat de nodige informatie zo snel mogelijk ter 
beschikking wordt gesteld. 

De vermelding ‘rook- en vuurverbod’ werd aangebracht aan de ingang van de verschillende loodsen. 

De doorgang tot de branddeuren wordt steeds vrij gehouden. 

De opslag van de gassen gebeurt gescheiden van de opslag van de gevaarlijke producten. Er wordt 
steeds voldaan aan de afstandsregels. 

Alle werknemers zijn op de hoogte van de gevaren die gepaard gaan met het normale productieproces. 

Gezien het ontbreken van gevoelige locaties in de omgeving (rusthuizen, ziekenhuizen, scholen…) 
wordt er geen extra hinder verwacht door het voorliggend plan. 

 

9.8. DISCIPLINE ONROEREND ERFGOED 

In de directe omgeving van het plan bevindt zich geen onroerend erfgoed of beschermde 
monumenten.  Er worden voor deze discipline dan ook geen effecten verwacht. 

 

9.9. AFVALSTOFFEN 

Van de weinige afvalstromen wordt een verregaande scheiding nagestreefd.  Dit gaat onder meer over 
papier, karton, restafval, oliehoudend afval en autobanden.   

De opgenoemde afvalstromen worden apart gesorteerd op het bedrijf en regelmatig opgehaald door 
erkende verwerkers. 

Het gebruik van gevaarlijke producten wordt beperkt tot het strikte minimum.  Alle betrokken 
producten worden opgeslagen conform VLAREM. 
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9.10. LICHTHINDER 

De verlichting binnen en buiten de gebouwen zal beperkt worden tot het strikt noodzakelijke om in 
voldoende veilige en comfortabele omstandigheden te kunnen werken. Verder kan gesteld worden dat 
de buitenverlichting enkel gebruikt zal worden indien nodig.   

Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van neerwaartse verlichting, zonder lichtverstrooiing naar de 
buitenomgeving. 

Er worden dan ook geen bijkomende effecten inzake lichthinder verwacht door voorliggend plan. 

 

9.11. CUMULATIEVE EFFECTEN 

 

Voorliggend plan zal geen bijkomende cumulatieve effecten tot gevolg hebben.  Mogelijke cumulatieve 
effecten met andere KMO’s in de omgeving betreffen de transporten.  De bijdrage van het bedrijf zal 
hierin eerder beperkt zijn. 

 

9.12. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

 

Gezien de ligging van het bedrijf ten opzichte van de lands- en gewestgrenzen, het type van plan en de 
hierboven vermelde effectbespreking, worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht. 

 

10. CONCLUSIE 

Uit bovenstaande kan besloten worden dat het plan aldus geen significante negatieve effecten zal 
veroorzaken.  De mogelijke milieueffecten van het plan zijn niet aanzienlijk.  Het wordt bijgevolg niet 
noodzakelijk geacht om over te gaan tot de opmaak van een Plan MER. 

 

11. VERKLARING 

Ondergetekende, Ing. Guy Van Cauwenbergh, auteur Plan MER Screening, verklaart dat 
bovengenoemde gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn. 

Ing. Guy Van Cauwenbergh      

Deskundige   

United Experts  CVBA       
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12. BIJLAGEN 

 


