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1. INLEIDING 
1.1 AANLEIDING TOT OPMAAK RUP 

De gemeente Zandhoven wenst het industrieterrein van Massenhoven te herorganiseren. Het 
doel van het RUP bestaat dan ook grotendeels in een optimale herstructurering van het 
terrein, alsook het nastreven van een optimale circulatie en ontsluiting van de aanwezige en 
mogelijk toekomstige bedrijven. Op dit moment zijn er heel wat initiatieven lopende die een 
belangrijke impact hebben op het bestaande industrieterrein te Massenhoven, namelijk de 
verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de heraanleg van de N14. Naast de 
herstructurering van het bestaand bedrijventerrein wenst de gemeente ook een nieuwe 
zone, aansluitend aan het bestaand bedrijventerrein, voor de herlokalisatie van 
zonevreemde lokale bedrijven te ontwikkelen. Het is de betrachting van de gemeente om te 
komen tot één bedrijventerrein, waar zowel lokale als regionale bedrijven zich kunnen 
vestigen, landschappelijk ingebed in de omgeving.  

Daarenboven maakte de site deel uit van de studie ‘opmaak projectplan ontwikkeling van 
onbenutte bedrijventerreinen’ van POM Antwerpen. De POM heeft onder meer als 
taakstelling het (her)activeren van onbenutte industriegronden. Aangezien het aansnijden 
van nieuwe open ruimte maatschappelijk nog moeilijk aanvaard wordt, is het maximaal 
benutten van de bestaande voorraad bedrijventerreinen een absolute prioriteit. Uit de studie 
is gebleken dat er op het bedrijventerrein ‘Vaartstraat’ nog ca. 5 ha regionaal 
bedrijventerrein niet ingevuld wordt. POM Antwerpen wil dan ook, in samenwerking met de 
gemeente Zandhoven en de eigenaars van de gronden, deze onbenutte terreinen 
activeren. Daar de gemeente een lokaal bedrijventerrein wenst te koppelen aan het 
regionaal bedrijventerrein zal het RUP begeleid worden door zowel gemeente, POM alsook 
door De Scheepvaart, gezien de ligging langs het Albertkanaal. 

 

1.2 RELATIE GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

Het bestaande bedrijventerrein wordt op het gewestplan bestemd als industriegebied voor 
milieubelastende industrieën. Het bedrijventerrein maakt ook deel uit van het ENA 
(Economisch Netwerk Albertkanaal). In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zandhoven 
(GRS Zandhoven) wordt door de gemeente de volgende suggestie geformuleerd naar de 
hogere overheid: “de gemeente Zandhoven wenst in overleg met het Vlaams gewest de 
bestemming van het milieubelastende industrieterrein Vaartstraat om te zetten naar een 
zone voor ambachtelijke en KMO-bedrijven omwille van de nabijheid van de dorpskern van 
Massenhoven.” 

In de bindende bepalingen van het GRS Zandhoven wordt de zone Liersebaan – 
Massenhoven geselecteerd als te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein voor de herlokalisatie 
van zonevreemde bedrijven. Hiervoor dient een RUP te worden opgemaakt waarin ook een 
strikte fasering voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein moet opgenomen worden. In 
het GRS wordt echter duidelijk gesteld dat deze fasering voldoende soepel dient te zijn zodat 
snel ingespeeld kan worden op een herlokalisatievraag van bedrijven. De opmaak van dit 
RUP wordt tevens geselecteerd als strategisch project. 

Het voorliggend RUP vormt de uitvoering van de hierboven geciteerde bindende 
bepalingen, zoals opgenomen in het GRS Zandhoven. In de toelichtingsnota wordt ruimtelijk 
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onderzocht welke delen van het gebied het meest in aanmerking komen voor ontwikkeling 
van het bedrijventerrein.  

 

1.3 PROCESVERLOOP 

Na een traject van analyse en ontwerpend onderzoek werd het schetsontwerp opgemaakt 
voor  een vooroverleg met de hogere overheid. Op basis van deze bespreking werd de 
milieuscreening opgemaakt. De Dienst MER besliste, na adviesronde, dat er geen plan-MER 
hoeft opgemaakt te worden. Eveneens op basis van deze bespreking werd een 
delegatiebevoegdheid gevraagd en verleend door de Vlaamse Overheid voor de opmaak 
van een gemeentelijk RUP voor een bedrijventerrein dat behoort tot het ENA. (de 
delegatiebevoegdheid wordt in bijlage bijgevoegd). 

Het voorontwerp werd, samen met de verschillende adviezen, tijdens de plenaire 
vergadering, besproken door de verschillende betrokken instanties. Aanpassingen werden 
doorgevoerd. 

Voorliggend ontwerp RUP is opgemaakt voor voorlopige vaststelling in de Gemeenteraad. 

1.4 DOSSIERSAMENSTELLING 

Het voorliggend ontwerp omvat de volgende documenten: 

 De voorliggende toelichtingsnota; 
 De stedenbouwkundige voorschriften; 
 Het plan bestaande en juridische toestand 
 Het grafisch plan; 
 Register planbaten en planschade 
 Het onteigeningsplan 
 Plan-MER screening (incl. beslissing dienst MER) 
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2. PLANGEBIED IN BEELD 
2.1 SITUERING PLANGEBIED / PROJECTGEBIED 
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2.2 FOTOREPORTAGE 
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3. PLANGEBIED IN CONTEXT 
3.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

De gemeente Zandhoven maakt deel uit van het buitengebied. Voor het ruimtelijk beleid 
staan hierdoor de volgende beleidsdoelstellingen voorop: 

 Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies: landbouw, natuur en 
bos, alsook voor wonen en werken op het niveau van het buitengebied; 

 Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 
 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
 Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 
 Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 
 Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch 

systeem; 
 Het bufferen van natuurfuncties in het buitengebied. 

In het RSV wordt bovendien gesteld dat in het buitengebied lokale bedrijventerreinen 
moeten instaan voor het huisvesten van de nieuwe en de te herlokaliseren lokaal 
verzorgende bedrijven. Lokale bedrijventerreinen kunnen afgebakend worden door de 
gemeente aansluitend bij hoofddorpen of bij bestaande bedrijventerreinen. Als richtnorm 
wordt voor dergelijke bedrijventerreinen een grootte van 5 ha gehanteerd.  

Op Vlaams niveau maakt de gemeente tevens deel uit van het Economisch Netwerk 
Albertkanaal (ENA). Vandaar dat de gemeente geselecteerd wordt als economisch 
knooppunt. Het netwerk van het Albertkanaal is van belang omwille van de performante 
ruimtelijk-economische rol en betekenis van het gebied en de aanwezigheid van 
hoogwaardige vervoers – en verkeersinfrastructuur waaronder het Albertkanaal en de 
E313/A13. Daarnaast heeft het gebied langsheen het Albertkanaal en de E313 potenties voor 
de ruimtelijk-economische ontwikkeling van gans Vlaanderen, zowel voor watergebonden 
als niet-watergebonden activiteiten als voor bijkomende infrastructuur. Het ENA is eveneens 
belangrijk voor de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen omwille van het ontbreken 
van een sterke stedelijke structuur die de ruimtelijk-economische ontwikkeling in het oosten 
van Vlaanderen kan ondersteunen. De gemeenten, waaronder dus ook de gemeente 
Zandhoven, die de ruimtelijk-economische potenties van het Albertkanaal en de E313 
kunnen ondersteunen, worden geselecteerd als economisch knooppunt in het ENA. 

De regionale bedrijventerreinen in het ENA zullen door het Vlaams gewest worden 
afgebakend. Het Vlaams gewest werkt het ENA verder uit in overleg met de betrokken 
besturen en overheidssectoren. 

De twee autosnelwegen E34 en E313 zijn geselecteerd als hoofwegen op Vlaams niveau. Het 
Albertkanaal behoort tot het hoofdwaterwegennet. 

 

3.2 PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN  

Het projectgebied is gelegen in de deelruimte ‘Netwerk Albertkanaal’. Het netwerk van het 
Albertkanaal wordt in eerste instantie gezien als gebied met een economische hoofdfunctie, 
gericht op productie en distributie, in een smalle band langs beide infrastructuren 
Albertkanaal en E313. Het netwerk Albertkanaal bestaat volgens de provincie uit drie delen. 
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Zandhoven is gelegen in het tweede deel, vanaf grootstedelijk Antwerpen en Herentals. Hier 
bestaat een grote mate van verwevenheid van functies en waar de economische 
ontwikkeling rekening moet houden met belangrijke natuurlijke en landschappelijke 
waarden.  

 

Bij de partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen (RSPA) wordt 
binnen de gemeente Zandhoven geen enkele kern als hoofddorp geselecteerd. In de 
gemeente worden wel drie woonkernen geselecteerd: Zandhoven, Pulderbos en Pulle. De 
overige kernen vallen onder de categorie van de nederzettingen (zeer kleine gehuchten, 
linten, geïsoleerde woninggroepen, …)1.  

De N14 wordt geselecteerd als secundaire weg type II (weg met als hoofdfunctie verzamelen 
naar het hoofdwegennet op bovenlokaal niveau), behalve het deel gelegen tussen de E313 
en de E34, daar waar het bedrijventerrein is gesitueerd. De provincie wenst op die manier te 
vermijden dat er een alternatieve noord-zuid verbinding ontstaat, parallel met de E19. Wel 
pleit de provincie ervoor om de splitsing van E34 en E313 om te vormen tot een volwaardig 
kruispunt zodat terugdraaibewegingen tussen beide snelwegen mogelijk worden (komende 
van Hasselt via E313 naar E34 in de richting van Turnhout en omgekeerd). 

Het Albertkanaal en het Netekanaal zijn geselecteerd als structurerende hydrografische 
elementen in het RSPA. Ze verbinden landschappelijk waardevolle gebieden en vormen een 
keten van structuurbepalende elementen en componenten.  

 

 
                                                      
1 In het GRS Zandhoven geeft de gemeente te kennen dat zij zich niet kunnen vinden in de kernselectie zoals die 
doorgevoerd is in de initiële versie van het RSPA. De gemeente vindt dat Massenhoven, gezien haar samenhang 
met het hoofddorp Zandhoven voor wat het gedeelte ten noorden van het Albertkanaal betreft, als een geheel 
moet worden beschouwd met het hoofddorp Zandhoven. Viersel voldoet eveneens niet aan de bepaling die in het 
RSPA is gegeven aan het begrip ‘nederzetting’. De gemeente vindt dat Viersel bijgevolg als woonkern zou moeten 
weerhouden worden. In de partiële herziening van het RSPA is hier op het eerste zicht geen rekening mee 
gehouden. 
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3.3 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

Het GRS Zandhoven voorziet vijf deelruimten als basis voor 
ruimtelijke ‘diversiteit’. Het bedrijventerrein, alsook de ganse 
kern Massenhoven, wordt ondergebracht in de deelruimte 
‘Hoofddorp Zandhoven en kasteeldomeinen’. In deze 
deelruimte wordt het voorzieningencentrum verder versterkt en 
worden mogelijkheden open gehouden voor de ontwikkeling 
van bedrijven. Een verdere ontwikkeling van wonen is mogelijk. 
De natuurlijke structuur, die de dorpskernen van Zandhoven en 
Massenhoven omringt, zal echter een aantal beperkingen 
opleggen. De deelruimte rond het hoofddorp Zandhoven en de kasteeldomeinen kan verder 
ingedeeld worden in drie ruimtes. Centraal in het gebied liggen de dorpskernen van 
Zandhoven en Massenhoven die structureel met elkaar in verbinding staan door de 
activiteiten die langs de N14 zijn gegroeid. Dit gebied wordt de centrale verstedelijkte as 
genoemd. Ten oosten van deze as ligt het open ruimtegebied dat gevormd wordt door de 
domeinen van het ‘kasteel Hovorst’ en ‘Boutersemhof’ en begrensd wordt door de vallei van 
de Klein Wilboerebeek (en Molenbeek – Klein beek). Dit gebied wordt het open 
ruimtegebied Hovorst – Boutersemhof genoemd. Ten westen van deze as ligt het open 
ruimtegebied dat gevormd wordt door de kasteeldomeinen van ‘Hof van Liere’ en ‘Montens’ 
en begrensd wordt door de vallei van de Tappelbeek. Dit gebied wordt het open 
ruimtegebied Hof van Liere – Montens genoemd. Belangrijke planningscontext vanuit het 
GRS Zandhoven m.b.t. de verdere ontwikkeling zoals voorzien in het RUP Gemengd 
Bedrijventerrein Massenhoven zijn: 

M.b.t. de gewenste natuurlijke structuur: 

 Gebroken loop als structuurbepalende beekvallei op gemeentelijk niveau; 
 Het Binnenbos als groter bos- en natuurcomplex. Het bisschoppenbos wordt niet 

weerhouden als groter bos- en natuurcomplex. 

M.b.t. de gewenste agrarische structuur: 

 Het Bisschoppenbos – Boutersemhof als landbouwgebied met belangrijke natuurlijke 
en landschappelijke waarde. Dit is een gebied dat door de gemeente is aangeduid 
als landbouwgebied met een belangrijke belevingswaarde van de open ruimte. 
Gebieden met een grote samenhang waar, slechts sporadisch, bebouwing voorkomt. 
De landschappelijke waarde wordt bekomen door de belevingswaarde die aan het 
gebied wordt gegeven (kleinschalig, grote open ruimte …). De natuurlijke waarde 
door het voorkomen van bossen, kleine landschapselementen en specifieke habitats. 
In dit gebied gebeurt landbouw in samenspraak met landschap en natuur en wordt er 
geen stimulerend beleid gevoerd naar het verder bebouwen van deze gebieden. 

M.b.t. de gewenste landschappelijke structuur: 

 De bundel lijninfrastructuur Albertkanaal – E313 behoort tot de nieuwe landschappen. 
Dit zijn landschappen die de laatste jaren zijn ontstaan, die niet terug te vinden zijn op 
historische kaarten en die de traditionele landschapskenmerken grondig hebben 
gewijzigd en beeldbepalend zijn voor de gemeente Zandhoven. Hier wordt door de 
gemeente een duidelijke ontwikkelingsvisie voor de restruimten tussen E313 en het 
Albertkanaal vooropgesteld, alsook een duidelijk beleid ten aanzien van de 
bebouwing langsheen de N14. 
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 Het gebied langs het Albertkanaal, tussen bedrijventerrein Massenhoven en Vierseldijk 
wordt geselecteerd als open ruimteverbinding. Dit gebied wordt vooral aangeduid 
omdat ze een overwegend onbebouwd karakter hebben en hierdoor een duidelijk 
scheidend element vormen tussen verschillende bebouwingsvormen in de gemeente. 
Het vrijwaren van deze gebieden voor verdere bebouwing is het hoofddoel van deze 
gebieden: Waar mogelijk worden deze gebieden als bouwvrije zones afgebakend. Dit 
is vooral mogelijk in de twee zones langs het Albertkanaal. Bebouwing die in de rand 
van deze zones voorkomt kan natuurlijk blijven bestaan. Aan deze bebouwing kunnen 
voorwaarden worden opgelegd om deze beter te integreren in de open ruimte 
verbinding (vb. stimuleren erfbeplanting, beperken bouwvolume, …). 

M.b.t. de gewenste nederzettingsstructuur: 

 De kern Massenhoven vormt een kleine compacte kern (overige nederzettingen). In 
tegenstelling tot de grote compacte kernen (Zandhoven, Pulderbos en Pulle) staan 
de kleine compacte kernen enkel in voor het opvangen van lokale behoeften inzake 
wonen, handel en diensten.  

 Het voeren van een kwaliteitsbeleid voor het centrumgebied van Massenhoven 
onder meer door: 

 Verblijfskwaliteit van de woonomgeving verhogen door herinrichting 
dorpscentrum; 

 Versterken van de ruimtelijke relatie kanaal – dorpscentrum; 
 Voeren van een verdichtingsbeleid door gebieden af te bakenen waar de 

ontwikkeling van meergezinswoningen mogelijk is. 

M.b.t. de gewenste ruimtelijk-economische structuur2: 

 Het bedrijventerrein Liersebaan (Massenhoven) wordt aangeduid als te ontwikkelen 
lokaal bedrijventerrein. Er wordt gekozen voor de locatie te Massenhoven omdat 
deze weinig schade aan de open ruimte brengt, ruimtelijk aansluit bij de dorpskern 
Massenhoven, geen verkeersoverlast meebrengt in de dorpskernen en goed aansluit 
op het bovenlokaal economisch netwerk van het Albertkanaal. De ontwikkeling van 
een lokaal bedrijventerrein van circa 1,35 ha kan reeds gemotiveerd worden vanuit 
een aangetoonde herlokalisatiebehoefte van zonevreemde bedrijven die volgens 
het vooronderzoek niet op hun huidige locatie kunnen blijven bestaan. De gemeente 
zal, voorafgaandelijk aan het RUP, een actualisatie doorvoeren van het 
behoefteonderzoek, om de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein verder te 
motiveren. Een ruimere zonering kan aangeduid worden als reservegebied voor 
lokale bedrijven, maar kan slechts aangesneden worden op basis van een 
geactualiseerd behoefteonderzoek.  

 De gemeente Zandhoven wenst geen verdere ontwikkeling van regionale 
bedrijventerreinen langs het Albertkanaal op haar grondgebied. De gemeente 
selecteert bijgevolg enkel de twee bestaande bedrijventerreinen langs het 
Albertkanaal als een onderdeel van het ENA. De afbakening van het ENA is een 
taakstelling van de Vlaamse overheid. De gemeente Zandhoven geeft enkele 
beleidsopties mee als suggestie naar de Vlaamse overheid, belangrijk m.b.t. het 
projectgebied is dat de gemeente geen voorstander is van een verdere ontwikkeling 
van milieuvervuilende, regionale bedrijventerreinen op de bedrijventerreinen ter 

                                                      
2 De gewenste ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Zandhoven zal geregeld worden via 
verschillende beleidsniveau’s. Het Vlaams gewest zal instaan voor de ontwikkeling van de regionale bedrijven in het 
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De provincie regelt de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
kleinhandelsbedrijven langs de N14 (Liersebaan – Ringbaan – Langestraat). De gemeente zal zijn beleid richten op 
de bestaande bedrijventerreinen, de zonevreemde bedrijven en de kleinhandelsbedrijven langs de N14 die niet 
binnen de afbakening van de provincie vallen. 
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hoogte van Massenhoven. In het verleden vormde de gemeente het industriegebied 
Zagerijstraat reeds om naar ambachtelijke en KMO-zone omwille van de nabijheid 
van verschillende woonzones en de hinder dat deze milieubelastende bedrijven met 
zich (kunnen) meebrengen. De gemeente doet bijgevolg de suggestie naar het 
Vlaams gewest om het bedrijventerrein aan de Vaartstraat eveneens om te vormen 
naar een ambachtelijke en KMO-zone. Bestaande milieuvervuilende bedrijven 
kunnen blijven bestaan en uitbreiden, nieuwe milieuvervuilende bedrijven zijn hier niet 
gewenst. 

 

 

M.b.t. de gewenste toeristisch-recreatieve structuur: 

 Ter ondersteuning van lokale en bovenlokale recreatieve routes voorziet de 
gemeente Zandhoven een aantal knooppunten. Het jaagpad langs het Albertkanaal 
maakt deel uit van een bovenlokale route.  

M.b.t. de gewenste lijninfrastructuur3: 

                                                      
3 Een groot deel van het hoofdwegennet is bevoegdheid van de hogere overheid. De hoofdwegen (E34 en E313), 
alsook de hoofdwaterweg Albertkanaal zijn van Vlaams niveau. De ontwikkelingsperspectieven van deze 
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 Wil de gemeente Zandhoven een aantal aandachtspunten meegeven voor de 
(her)inrichting van wegen van een hoger beleidsniveau. Vooral het verbeteren van 
de ontsluiting van het bedrijventerrein tussen Albertkanaal en E313 is belangrijk bij de 
opmaak van het RUP gemengd bedrijventerrein Massenhoven.  

 Albertkanaal als hoofdroute in het provinciaal fietsroutenetwerk: Het Albertkanaal 
vormt een hoogwaardige snelle route voor lange afstanden, gericht op dagelijkse 
functionele verplaatsingen of doelgerichte verplaatsingen in de vrije tijd.  

 De N14 (Liersebaan – Ringlaan – Langestraat) wordt geselecteerd als lokale weg type 
I. De hoofdfunctie is verbinden op lokaal en interlokaal niveau, de aanvullende 
functies zijn ontsluiten en toegang geven. De kwaliteit van de doorstroming is echter 
ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Toegang geven moet niet worden 
afgebouwd of gescheiden. De gemeente Zandhoven is, in samenwerking met AWV, 
ter uitvoering van haar mobiliteitsplan gestart met een herinrichting van de N14 als 
een lokale verbindingsweg. In afwachting van het vervolledigen van het kruispunt 
tussen E34 – E313 worden volgende elementen vooropgesteld: 

 Herinrichting van kruispunten om de verkeersveiligheid te verhogen; 
 Beperken van het aantal kruispunten om de verkeersveiligheid te verhogen; 
 Herinrichting profiel om de verkeersveiligheid ter hoogte van de kleinhandel te 

verbeteren; 
 Aandacht voor een openbaar vervoershalte in het voorstedelijk 

openbaarvervoersnet ter hoogte van de kern van Massenhoven; 
 Aandacht voor fietspaden. 

 

De gewenste ontwikkeling voor de verschillende deelstructuren, zoals hierboven 
aangehaald, worden op elkaar afgestemd aan de hand van de deelruimten. Op die manier 
wordt de visie vertaald in een samenhangend geheel van ontwikkelingsperspectieven voor 
de verschillende structurele onderdelen van de deelruimte. Zoals reeds eerder gesteld 
behoort het bedrijventerrein, onderwerp van het voorliggend RUP, tot de deelruimte 
‘hoofddorp Zandhoven en kasteeldomeinen’. Met betrekking tot het voorliggend 
projectgebied zijn volgende elementen belangrijk:  

 Opwaarderen van het dorpscentrum van Massenhoven door centrumversterking en 
een algehele herinrichting van het centrumgebied. Bovendien wordt er veel 
aandacht besteed aan het versterken van de relatie tussen het dorpscentrum en het 
Albertkanaal: Deze relatie kan worden versterkt door het heroriënteren van de 
dorpskern naar het kanaal door onder meer een aansluiting van het openbaar 
domein, het aansluiten van recreatieve routes, … . Op lange termijn kan het 
herbestemmen van een bouwbedrijf naar een kwalitatief woonproject overwogen 
worden, door ondermeer de bedrijvigheid te herlokaliseren naar een lokaal 
bedrijventerrein. Bij de opmaak van een RUP voor het centrum kan voor het bedrijf 
een overgangsbepaling worden voorzien waarbij er voldoende rechtszekerheid 
wordt gecreëerd voor de huidige activiteiten, maar waarbij er een nabestemming 
wonen wordt voorzien nadat de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet. Ook 
de ontsluiting van Massenhoven naar de N14 blijft een belangrijk aandachtspunt: De 
kern Massenhoven wordt hoofdzakelijk ontsloten naar de N14. Ter hoogte van Hoge 
weg zal op de N14 een duidelijke toegang naar de kern van Massenhoven 
gecreëerd worden. Kerkstraat heeft geen ontsluitende functie naar het hoger 

                                                                                                                                                                      
infrastructuren worden bepaald door het Vlaams gewest. De N14 vormt de drager van het provinciaal stedelijk 
netwerk (tussen E313 en Ranst) en valt onder de bevoegdheid van de provincie Antwerpen. Tussen E34 en E313 
wordt de N14 niet geselecteerd als secundaire weg.  
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wegennet, waardoor er in deze straat meer nadruk kan gelegd worden op de 
veiligheid van fietsers en voetgangers. 

 Het behoud van het regionaal bedrijventerrein. De bestaande bedrijventerreinen 
behouden op hun huidige schaal. Een verdere uitbreiding van deze 
bedrijventerreinen met milieubelastende bedrijven is, vanwege de nabijheid van 
woonomgevingen, niet gewenst. Hierbij worden een aantal aandachtspunten 
vooropgesteld als suggestie naar de Vlaamse overheid:  

 Verbeteren van de ontsluiting: de huidige ontsluiting van het bedrijventerrein is 
problematisch. Voor het bedrijventerrein Vaartstraat kan de ontsluiting in de 
toekomst gekoppeld worden aan de ontsluiting van het te ontwikkelen lokaal 
bedrijventerrein. 

 Omvormen naar ambachtelijke en KMO-zone: vanwege de nabijheid van de 
kern van Massenhoven wenst de gemeente geen nieuwe milieubelastende 
bedrijven op de industriezone Vaartstraat aan te trekken. De gemeente 
Zandhvoen vraagt daarom aan het Vlaams gewest om de bestaande zone 
voor milieubelastende industrie Vaarstraat te Massenhoven om te vormen 
naar een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO.  

 Aandacht voor de jachthaven Robert Orlent langs het Albertkanaal; 
 Aandacht voor de buffering van het bedrijventerrein: indien we de dorpskern 

van Massenhoven dicht bij het kanaal wensen te krijgen, dan dient er 
voldoende aandacht te gaan naar de buffering van het bedrijventerrein 
Zagerijstraat. Indien het niet gepland is om op dit bedrijventerrein 
watergebonden bedrijven te integreren dan kan er op de dijk van het kanaal 
een groene buffer worden aangeplant. (Zoals voorzien op het gewestplan). 
Indien men wel opteert om in de toekomst meer watergebonden bedrijven te 
integreren (en aldus de kadezone uit te breiden), dan zal de buffering aan de 
zijde van de kern van Massenhoven moeten voorzien worden. In dat geval 
wordt de bebouwing in Zandhoven best gericht naar de kern zelf in plaats van 
naar het kanaal. 

 Aandacht voor de Tappelbeek. 
 Het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein. Voor de herlokalisatie van bedrijven 

in de gemeente wordt er een nieuw lokaal bedrijventerrein ontwikkeld van min. 1,35 
ha aansluitend op het regionaal bedrijventerrein Vaartstraat. Deze locatie krijgt de 
voorkeur ten aanzien van een aansluiting op de lokale bedrijventerreinen Disselbraak-
Winkelaar en Boudewijnlaan omdat: 

 De zone weinig tot geen overlast veroorzaakt ten aanzien van de omliggende 
bebouwing; 

 De zone ruimtelijk aansluit op een bestaand bedrijventerrein en de bestaande 
bebouwingsstructuur van de deelruimte en men zo vermijdt dat er dieper 
wordt ingesneden in de open ruimte; 

 De zone een gebied aansnijdt dat voor de open ruimte functies (natuur, 
landbouw en landschap) minder interessant is; 

 De zone goed ontsloten kan worden en dat hierdoor de ontsluiting van het 
regionaal bedrijventerrein kan verbeterd worden. 
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Met betrekking tot het voorliggend projectgebied worden voor deze deelruimte de 
volgende maatregelen en acties voorzien. De opmaak ven een RUP lokaal bedrijventerrein 
Massenhoven met als doel: 

 Ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein aansluitend bij het regionaal 
bedrijventerrein voor de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven (zowel uit de 
dorpskern als uit de open ruimte) en de opvang van de lokale dynamiek naar nieuwe 
ambachtelijke en KMO-bedrijven op basis van een geactualiseerd 
behoefteonderzoek. 

 Een strikte fasering voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein dient vastgelegd te 
worden; deze fasering dient voldoende soepel te zijn zodat snel kan ingespeeld 
worden op een herlocalisatievraag van bedrijven; 

Daarnaast wordt er ook voorgesteld om een RUP dorpskern Massenhoven op te maken, met 
als doel: 

 De relatie tussen het kanaal en het dorpscentrum te versterken, door de 
bouwmogelijkheden achter de dijk aan te passen (vb. verhogen bouwlagen, 
mogelijkheden voor meergezinswoningen, …) 

 Een zone af te bakenen waar meergezinswoningen kunnen ontwikkeld worden door 
o.a. extra bouwlaag te voorzien ,samenvoegen van percelen en/of woningen 
mogelijk te maken 

 Een overgangsmaatregel te voorzien voor het bedrijf in de Kerkstraat, zodat het 
bestaande bedrijf te allen tijde zijn activiteiten kan blijven voortzetten, maar dat bij 
stopzetting van de huidige activiteiten een nabestemming wonen wordt 
vooropgesteld. 

 

3.4 MOBILITEIT 

Mobiliteitsplan 

Het gemeentebestuur van Zandhoven beoogt met haar mobiliteitsplan volgende 
doelstellingen te realiseren: 

 Centraliseren van bedrijfsmobiliteit op enkele goed bereikbare en ontsloten plaatsen 
inclusief het aan banden leggen van de vrachtwagenroutes; 

 Bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer voor woon – werkverkeer; 
 Beperken van het doorgaand verkeer in de centra; 
 Uitwerken van een netwerk van veilige en autoluwe fietsverbindingen naar scholen 

en voorzieningen. 

Zandhoven vindt de ontwikkelingen van het verkeer- en vervoerssysteem niet aanvaardbaar. 
De gemeente Zandhoven streeft naar duurzame mobiliteit in de gemeente. Duurzame 
mobiliteit is het op een selectieve manier waarborgen van de verplaatsingsmogelijkheden 
van de bevolking en de economische bereikbaarheid en dit met maximaal respect voor 
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Het mobiliteitsplan doet de volgende uitspraken m.b.t. het voorliggend studie – en 
plangebied: 

 De N14 wordt gecatalogeerd als lokale weg type I. Dit type verbindingwegen zorgen 
voor een maasverkleining van de primaire en secundaire wegen. Ze geven echter 
geen verbinding op Vlaams niveau. De lokale verbindingswegen verbinden de 
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kernen onderling en verzorgen de verbinding met het centrum, een (klein)stedelijk 
gebied en het hoger wegennet. De hoofdfunctie is verbinden op lokaal en interlokaal 
niveau, de aanvullende functies zijn ontsluiten en toegang geven. De kwaliteit van de 
doorstroming is echter ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Toegang geven 
moet niet worden afgebouwd of gescheiden. 

 De frequentie van de busdoorkomsten op de N14 zijn eerder beperkt tot maximaal 
enkele doorkomsten per uur. Ze zijn vooral geconcentreerd in de spitsmomenten. Via 
de N14 rijdt eveneens een snelbus via de E313 richting Antwerpen. 

 Het functioneel, alternatief functioneel en lokaal utilitair fietsnetwerk functioneert 
dagelijks om woon-werk en woon-schoolverkeer te laten plaatsvinden. Het is van 
essentieel belang dat dit fietsnetwerk de snelste, de kortste en de veiligste verbinding 
is tussen woonkernen (wijken) en de belangrijkste aantrekkingspolen (scholen, 
bedrijventerreinen, centra). Het recreatief netwerk is voor Zandhoven eveneens van 
groot belang. Het conflict tussen de aanwezige en geplande watergebonden 
activiteiten en het fietsroutenetwerk moet verder bekeken worden. Indien blijkt dat 
beide onverzoenbaar zijn langsheen het Albertkanaal, dan moet er naar een 
alternatieve route (met een aanvaardbare omrijdfactor) gezocht worden. 

 

Herinrichting N14 

In 2004 werd een streefbeeldstudie opgemaakt voor de drager van het stedelijk netwerk Lier 
– Aarschot N10, R16, N14 tussen Aarschot en de E313.  

De herinrichting van de N14 loopt in fases. Een 
eerste fase is op het terrein reeds gerealiseerd, 
namelijk het deel tussen de E34 en de 
Goormansstraat (net ten noorden van de kern van 
Zandhoven). De tweede fase loopt door de kern 
van Zandhoven en eindigt ter hoogte van de 
aansluiting met de Hogeweg (ten noorden van het 
Albertkanaal). De werken zijn in uitvoering. De 
derde fase zit momenteel nog in studiefase en 
strekt zich uit vanaf de Hogeweg tot aan de grens 
met Ranst. Voor deze fase is momenteel een 
studieopdracht lopende teneinde een technisch 
uitvoeringsdossier op te maken. In dit dossier zal ook 
de heraanleg van de brug over het Albertkanaal 
vervat worden. In dit segment zal aldus ook de 
aansluiting van het projectgebied RUP mee 
bekeken worden. Een onderlinge afstemming 
tussen het conceptplan voor het projectgebied en 
het herinrichtingsconcept van de N14 ligt voor de 
hand. Voor de aansluiting op het bedrijventerrein 
wordt voorlopig een rotonde voorzien. De planning 

van de werken is 2017-2018 

 

Economisch netwerk Albertkanaal – N14-brug Albertkanaal 

Het Albertkanaal is van grote economische betekenis voor de economische structuur van 
Vlaanderen. De Scheepvaart stelt zich ten doel voldoende capaciteit op het Albertkanaal te 
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vrijwaren om de groei van de binnenvaart op te vangen. Één van de speerpunten hierbij is 
de opvang van de groei van containervervoer. In dat licht vormt de verhoging van alle 
bruggen over het Albertkanaal (tot 9.10 m doorvaarthoogte) een belangrijk actiepunt om 
het vier-lagencontainertransport mogelijk te maken. 

Het concept van de verhoging van de brug t.h.v. 
het projectgebied is gekend, alsook is geweten 
dat in functie van de heraanleg van de nieuwe 
brug er een tijdelijke brug zal voorzien worden. Op 
de figuur hiernaast wordt de inplanting van de 
tijdelijke brug weergegeven. Deze zou op 
hetzelfde niveau komen te liggen als de 
bestaande brug. Tijdens de werken voor het 
vernieuwen van de brug zullen de fietsers langs 
het jaagpad waarschijnlijk via de brug van Viersel 
moeten oversteken en verder omgeleid via de 
Vaartstraat. De aantakking op de huidige N14 
zullen met korte aanzetbochten gebeuren, zodat 
de impact op de omgeving, alsook de tijdelijke 
aanpassingen aan de op- en afrit E313 richting 
Antwerpen beperkt blijven. Tijdens deze bouwfase 
zal er een aangepast snelheidsregime moeten 
doorgevoerd worden. Door de aanleg van de 
tijdelijke brug wordt een deel van het 
bedrijventerrein (talud) tijdelijk ingenomen. 

In het kader van de verhoging en verbreding van de bruggen over het Albertkanaal werd 
een landschapsstudie gemaakt. Hierin is hetvolgende opgenomen, m.b.t. de landhoofden:  

Bij de nieuwe generieke brug trekken voornamelijk de boog zelf en de intersectie tussen het 
brugdek en de boog de aandacht. Het intersectiepunt tussen boog en dek wordt versterkt 
door betonnen eindelementen. Deze eindelementen zetten op een visuele manier de 
krachten van het dek en de boog door in de grondtaluds. Deze eigenschappen en 
vormentaal op macroniveau zijn leidend voor de landschappelijke vormgeving van de 
brugtaluds. Om het krachten- en lijnenspel van de boogbrug zichtbaar te maken worden de 
grondtaluds rondom het eindelement steeds vrijgehouden van opgaande beplanting en 
worden de grondtaluds voorzien van een specifieke vormgeving. Opgaande beplanting 
rondom het eindelement zou de intersectie tussen de boog en het brugdek aan het zicht 
onttrekken en de brug visueel in tweeën knippen, waardoor een ‘zwevende’ boog zou 
ontstaan.  
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mobiliteitsstudie regio Middenkempen  

De provincie Antwerpen zoekt samen met Geel, Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, 
Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven naar oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken in de 
driehoek tussen de snelwegen E34 en E313 en de gewestweg N19. 

Deze studie Middenkempen omvat het opmaken van een bovengemeentelijke visie van de 
Middenkempen. Het is de bedoeling dat deze bovengemeentelijke visie streeft naar een 
uniformiteit, en de verschillende bestaande studies en de resultaten op elkaar afstemt. 
Vervolgens dient ze ook te signaleren welke lacunes er nog bestaan en welke 
problematieken nader onderzocht moeten worden in het projectgebied. 

Deze bovengemeentelijke visie beperkt zich dan ook niet enkel tot personenvervoer, maar 
tracht een zo volledig mogelijk beeld op te maken over het onderzoeksgebied. Ook 
vrachtvervoer, uitzonderlijk vervoer, fietsverkeer, vervoer over water, vervoer over spoor, 
multimodaal transport, openbaar vervoer en dergelijke meer dienen in deze studie 
opgenomen te worden. 

 

3.5 OPMAAK PROJECTPLAN ONTWIKKELING VAN ONBENUTTE BEDRIJVENTERREINEN – ZANDHOVEN-VAARTSTRAAT 

In het kader van een onderzoek naar ontwikkeling van onbenutte bedrijventerreinen maakte 
de POM Antwerpen een projectplan op. Hierin werd onderzocht op welke manier dit 
bestaande bedrijventerrein, samen met de nog niet ontwikkelde delen kan ingericht worden. 
Er werden verschillende scenario’s onderzocht. Op basis daarvan werd het voorkeursscenario 
naar voor geschoven. Dit diende als basis voor het verder ruimtelijk onderzoek binnen 
voorliggend RUP. 
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3.6 GEWESTPLAN 

De deelgemeenten Pulderbos, Pulle en Zandhoven vielen, bij de opmaak van de 
gewestplannen, onder het gewestplan Turnhout (goedgekeurd bij KB van 30 september 
1977), Massenhoven en Viersel vielen onder het gewestplan Mechelen (goedgekeurd bij KB 
van 5 augustus 1976). Bij MB van 14 oktober 1992 werd Massenhoven en Viersel 
ondergebracht bij het gewestplan Turnhout. 

Op het gewestplan is de woonkern van Massenhoven bestemd als volwaardig woongebied. 
Ten oosten hiervan, aan de overzijde van de N14, ligt het bedrijventerrein dat bestemd is voor 
milieubelastende industrieën. De bestaande waterweg ‘Albertkanaal’ wordt voorzien van 
een reservatiestrook. Het betreft een zone die mogelijks in aanmerking komt voor een 
eventuele verbreding van het Albertkanaal. Ten noorden van het bedrijventerrein bevindt 
zich agrarisch gebied en ten oosten ervan vinden we bosgebied terug. Dit is het 
zogenaamde bischoppenbos. Ten noorden van dit bos bevindt zich ontginningsgebied met 
nabestemming recreatiegebied.  

 

 

  



   
 2240-001 | RUP Gemengd bedrijventerrein Massenhoven| 27 

 

3.7 BPA’S / RUP’S 

In de kern Massenhoven werden twee BPA’s opgemaakt, namelijk BPA Dorp West – 
Massenhoven en het BPA Het Dorp – Massenhoven. Laatstgenoemde wordt volledig 
opgenomen binnen de afbakening van het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan. Het BPA 
betreft slechts een detaillering van het gewestplan (woonzone) met daarin een zone voor 
lokale bedrijvigheid (art. 4 plaatsen bestemd voor nijverheid in ambachtelijke zones).  
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3.8 VERKAVELINGEN 

In de onmiddellijke nabijheid van het plangebied bevinden zich verschillende verkavelingen. 
Twee verkavelingen vallen gedeeltelijk binnen de afbakening van het RUP: 

 Verkaveling ‘Korenbloemstraat – Eikenstraat’: dossiernr. 871.2/65.03, referentienummer 
stedenbouw 072/005, goedgekeurd op 21 februari 1966 

 Verkaveling ‘Korenbloemstraat – Achterstraat’: dossiernr. 871.2/71.14, 
referentienummer stedenbouw 072/017, goedgekeurd op 1 december 1971 

 

3.9 ROOILIJNPLANNEN 

In het plangebied werd een rooilijnplan opgemaakt i.f.v. de verbreding van de Vaartstraat: 
nieuwe rooilijn nr. 04235, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 januari 2005. 

 

3.10 HABITATRICHTLIJN- EN VOGELRICHTLIJNGEBIED 

Er bevindt zich geen habitatrichtlijn- of vogelrichtlijngebied binnen de afbakening van het 
RUP, noch in de onmiddellijke nabijheid ervan. Verder in oostelijke richting bevinden zich de 
‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’, opgenomen als habitatrichtlijngebied 
BE2100017. 

 

3.11 VEN 

De terreinen binnen de afbakening van het RUP maken geen deel uit van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). Verder ten oosten van het projectgebied ligt het VEN-gebied ‘De 
Vallei van de Molenbeek en Tappelbeek’. 

 

3.12 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (BWK) 

In het zuidoostelijk deel van het RUP 
bevinden zich complexen van 
biologisch minder tot biologisch zeer 
waardevol gebieden. 

 

 

 

 

3.13 HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED 

Binnen de afbakening van het RUP of in de onmiddellijke nabijheid ervan bevindt zich geen 
herbevestigd agrarisch gebied (HAG). 

3.14 ARCHEOLOGISCHE SITES 



   
 2240-001 | RUP Gemengd bedrijventerrein Massenhoven| 29 

In of nabij het plangebied zijn geen archeologische vondsten in de centraal archeologische 
inventaris gekend. De meest nabijgelegen vindplaatsen liggen op ruim 400 m van het 
plangebied. 

3.15 LANDSCHAPSATLAS 

Het plangebied is gelegen binnen het traditionele landschap “Land van Zoersel-Wijnegem”. 
Volgens de landschapsatlas (Figuur 10) zijn er in het plangebied geen ankerplaatsen, 
relictzones of puntrelicten gelegen die nog kenmerken vertonen van dit traditionele 
landschap. Vastgestelde ankerplaatsen zijn evenmin aanwezig. Wel wordt het Albertkanaal 
aangeduid als lijnrelict. 

3.16  ATLAS DER BUURTWEGEN 

Voetweg nr.11 loopt oost – west door het projectgebied. 

Buurtweg nr. 4 loopt deels aan de oostzijde van het projectgebied en deels er door 

Voetweg nr. 16 loopt aan de oostzijde van het projectgebied 
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3.17 ATLAS DER WATERLOPEN 

 

Het projectgebied is gelegen langs het Albertkanaal 

 

3.18 WATERTOETS 

1. 2. 3.

4. 5.  

1. Hellingenkaaart, het gebied kent enkel sterke helling aan de Liersebaan; 

2. Overstromingsgevoelig gebieden 2014 (donkerblauw = effectief overstromingsgevoelig) 

3. Algemeen is het gebied matig grondwaterstromingsgevoelig 

4. Algemeen heeft het gebied een infiltratiegevoelige bodem 

5. Langs het kanaal en de Liersebaan bevinden zich enkele erosiegevoelige zones. 
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3.19 RECHT VAN VOORKOOP 

Binnen de afbakening van het ruimtelijk uitvoeringsplan, alsook op terreinen die aansluiten of 
in de onmiddellijke nabijheid van het RUP zijn gelegen, bestaat er een voorkooprecht op een 
groot aandeel van de percelen. Het voorkooprecht kan uitgeoefend worden door ofwel nv 
De Scheepvaart ofwel door Waterwegen en Zeekanaal.  
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4. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

 

 

Binnen de afbakening van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
bevinden zich twee hoofdbestemmingen. Enerzijds wonen, 
ten westen van de N14, en anderzijds werken, ten oosten van 
de N14. Op dit moment is de grens tussen wonen en werken 
niet zo duidelijk, aangezien er ook woningen gelegen zijn in 
het bedrijventerrein en een bouwmaterialen bedrijf in de 
woonkern. Door middel van een beknopte SWOT-analyse 
wordt snel duidelijk wat de potenties en knelpunten zijn 
binnen het studiegebied. Op die manier ontstaat er tevens 
een beter zicht op de bestaande ruimtelijke structuur. 

 

Sterktes & potenties: 

 Bereikbaarheid via E313, N14; 
 Bereikbaarheid via Albertkanaal; 
 Bestaande buffers en aanwezige groenstructuren; 
 Bestaande landschap met KLE’s  
 Biologisch waardevolle vijver met groen; 
 Zichtlocatie langs N14; 
 Bovenlokaal fietsroutenetwerk langs Albertkanaal; 
 Fietsverbinding via Bisschoppenbos; 
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Knelpunten & bedreigingen: 

 Ontsluiting bedrijventerrein N14; zicht en ruimte; 
 Ontsluiting woonkern en bouwmaterialen bedrijf N14; 
 Zonevreemde woningen op het bedrijventerrein; 
 Bouwmaterialen bedrijf in woonkern; 
 Bedrijfsgebouwen, hypotheek verdere ontwikkeling; 
 Vijver, hypotheek op herstructurering bedrijventerrein; 
 Landschappelijke buffering niet overal aanwezig; 
 Conflict LV-as en watergebonden bedrijvigheid; 

 

In de studie ‘Opmaak projectplan ontwikkeling van onbenutte bedrijventerreinen’ wordt de 
bestaande ruimtelijke structuur als volgt omschreven:  

“Het regionaal bedrijventerrein is gedeeltelijk ingenomen door bedrijven met een (in)directe 
ontsluiting op de Vaartstraat. Het betonbedrijf ‘Eurobeton’ is een watergebonden bedrijf, 
centraal in het gebied, met een loskade aan het Albertkanaal. Naar de toekomst toe zal de 
laad- en loskade langsheen het kanaal in oostelijke richting uitgebreid worden ten behoeve 
van een nieuwe watergebonden activiteit op de site van Eurobeton. De overige bedrijven 
liggen geconcentreerd aan de Vaartstraat. Verspreid zijn een aantal (zonevreemde) 
woningen aanwezig. Deze worden nagenoeg niet gebufferd t.o.v. de bedrijfsactiviteiten. In 
het oosten worden de percelen gekenmerkt door agrarische activiteiten en een aantal 
krachtige groenstructuren. In het noorden ligt nog een bebost perceel in het verlengde van 
de tuinen van de aanwezige woningen. De groenstructuren van het aanliggende KMO-
gebouw sluiten hierop aan. 

De ontsluiting gebeurt op de Vaartstraat. Het jaagpad langs het Albertkanaal vormt een 
onderdeel van het functioneel fietsroutenetwerk. De buurtweg nr. 4 geeft een verbinding als 
trage as tussen jaagpad en Bisschoppenbos. Parallel aan het kanaal ligt een reservatiezone 
met enkele belangrijke ondergrondse leidingen (stikstof, …) en is eigendom van nv De 
Scheepvaart.” 

Dit geeft een duidelijke en correcte weergave van de bestaande ruimtelijke structuur van 
het bedrijventerrein. Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is echter ruimer dan louter het 
bedrijventerrein en omvat ook een wezenlijk deel van de woonkern Massenhoven. Zoals ook 
reeds gesteld in de planningscontext (GRS Zandhoven) is het duidelijk dat de woonkern 
Massenhoven geen relatie (meer) heeft met het Albertkanaal. Het aanwezige 
bouwmaterialen bedrijf maakt een dergelijke relatie nagenoeg onmogelijk. Bovendien zorgt 
de historisch gegroeide bedrijfsactiviteit geregeld voor overlast (zwaar verkeer, geluid, stof, 
stapelen van materialen, …). Ook de ontsluiting vanaf de N14, via de Kerkstraat, is 
problematisch en zou in de toekomst wel eens kunnen verdwijnen. Dit maakt dat het 
bestemmingsverkeer van het bedrijf doorheen het centrum van de woonkern zou moeten 
gebeuren, tenzij er een volledig nieuwe infrastructuur ingericht wordt i.f.v. de ontsluiting van 
het bedrijf. 

Verder ligt aan de toegang van het bedrijventerrein een supermarkt. Deze heeft een 
uitbreidingsnood en zou willen vergroten tot een verkoopsoppervlakte van ca. 1200m², 
omwille van vergroten van het assortiment. Het huidig aantal parkeerplaatsen is voldoende. 
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Bij de opmaak van het GRS Zandhoven is er al sprake van de inrichting van een lokaal 
bedrijventerrein i.f.v. de herlocalisatie van zonevreemde bedrijven. Toen werd de behoefte 
aan bijkomend bedrijventerrein geraamd op 1,35 ha. Er werd echter ook duidelijk gesteld dat 
er bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan er een geactualiseerd 
behoefteonderzoek zou moeten gebeuren. Bij de opmaak van het voorliggend RUP 
gemengd bedrijventerrein Massenhoven is opnieuw onderzocht wat de effectieve en reële 
behoefte is. Hiervoor werd er een oproep gelanceerd naar alle bedrijven op het 
grondgebied van de gemeente Zandhoven. Dit leidt uiteindelijk tot een bijkomende 
ruimtebehoefte van ongeveer 5,6 ha en dit inclusief de herlocalisatie van het 
bouwmaterialen bedrijf Verwerft. 

 Bedrijf Oppervlakte behoefte 
1 G. Smeyers 20.000 m² 
2 Marc Lauwereys 9.000 m² 
3 Paul Verschueren 5.000 m² 
4 Ludo Geysels 3.000 m² 
5 Neujens 2.000 m² 
6 Stryf 1.500 m² à 2.000 m² 
7 ADB 1.500 m² 
8 Paul Van Breda 6.500 m² 
9 Verwerft 7.500 m² 
  56.000 m² 
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5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
Vanuit de analyse, de terreinanalyse alsook de analyse van de geldende planningscontext is 
gebleken dat het bedrijventerrein voldoende potenties heeft om verder ontwikkeld te 
worden. Het is echter ook duidelijk dat een verdere ontwikkeling pas goed kan gebeuren na 
een grondige herstructurering ervan. Wat volgt zijn een aantal ruimtelijke concepten die de 
grondlegger zijn om te komen tot de gewenste ruimtelijke structuur. Dit niet enkel voor de 
(her)ontwikkeling van het bedrijventerrein, maar ook voor de verdere afwerking van de 
woonkern Massenhoven. Vanuit de vooropgestelde concepten en ruimtelijke 
uitgangspunten worden vervolgens verschillende ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt. Dit 
gebeurt door middel van ontwerpend onderzoek. Om zo uiteindelijk te komen tot het 
voorkeursscenario.  

 

5.1 CONCEPTEN & RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 

Een belangrijk eerste concept komt nagenoeg expliciet voort uit de planningscontext. Voor 
de gemeente Zandhoven moet de huidige gewestplanbestemming ‘gebied voor 
milieubelastende bedrijven’ omgezet worden naar een ‘gebied voor ambachtelijke 
bedrijven en KMO’. De ligging van het bedrijventerrein ten aanzien van het centrum is 
hiervan de achterliggende reden. Na een grondige terreinanalyse dient dit uitgangspunt 
toch enigszins genuanceerd te worden, zeker wanneer er een duidelijke functiescheiding 
tussen wonen en werken ontstaat met de N14 als uiterste grens. Het 1ste concept zal zich 
vooral toespitsten op het principe van de juiste locatie voor het juiste type bedrijfsactiviteit. In 
plaats van grootschalige industrie overal toe te staan of overal om te vormen naar 
kleinschalige lokale bedrijven wordt er gezocht naar een ruimtelijke inpassing van (beperkte) 
grootschalige industrie langs het Albertkanaal ingepast in het gesloten boslandschap en 
meer kleinschalige lokale bedrijvigheid richting de woonkern en het open 
landbouwlandschap. 

 

 

Het 2de concept is als het ware een verdere uitwerking van het hierboven reeds 
geformuleerde basisprincipe. Om voldoende afstand te creëren tussen wonen en werken 
dient het terrein geherstructureerd te worden. Zo is het aangewezen om de bestaande 
woningen op het bedrijventerrein op termijn te supprimeren Voor de leefbaarheidvan zowel 
de woonkern Massenhoven als van het bouwmaterialen bedrijf dat daar gelegen is, zou het 
goed zijn om zich te herlokaliseren naar het oostelijk gelegen bedrijventerrein. Op die manier 
ontstaat er een duidelijke functiescheiding waarbij er voldoende afstand gecreëerd wordt 
tussen beide functies. Dit komt de leefbaarheid van de kern Massenhoven ten goede, alsook 
de leefbaarheid, de leesbaarheid en de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein zelf. 
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Bovendien krijgt het bedrijf hiermee ook een mogelijkheid om in de toekomst verder uit te 
breiden.  

 

 

 

 

Het 3de concept heeft vooral betrekking op de ontsluiting van het bedrijventerrein. Door een 
duidelijke functiescheiding is het mogelijk om een menging van woonverkeer en werkverkeer  
te voorkomen. Tevens zorgt dit voor een duidelijk leesbaar ontsluitingsmodel zowel voor het 
gemotoriseerd verkeer, het transport over water alsook het langzaam verkeer. Voor 
gemotoriseerd verkeer wordt er een hiërarchie in wegen uitgewerkt met een duidelijke 
hoofdas. Watergebonden bedrijfsactiviteiten kunnen in de toekomst verder uitbreiden zonder 
hierbij het langzaam verkeer te verstoren. Het fiets- en voetpadennetwerk wordt verder 
uitgebouwd, waarbij er gezocht wordt naar kwalitatieve alternatieve routes bij werken op de 
kade.  

 

 

5.2 ONTWERPEND ONDERZOEK 

Rekening houdend met de vooropgestelde ruimtelijke uitgangspunten en concepten 
worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit ontwerpend onderzoek levert meer inzicht op 
de ontwikkelingspotenties van het bedrijventerrein. Hierbij zijn een aantal bijkomende 
randvoorwaarden cruciaal, zoals de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de 
herinrichting van de N14, waarvan er nog geen (uitvoerings)plannen gekend zijn. De 
ontwerpprocessen hiervan zijn lopende (zie hiervoor het hoofdstuk planningscontext). 
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Minimaal scenario 

Dit scenario vertrekt vanuit de ‘geplande’ ontsluiting van het bedrijventerrein d.m.v. een 
rotonde op de N14. De bestaande Vaartstraat wordt gesupprimeerd en er wordt een nieuwe 
ontsluitingsstructuur opgezet met een duidelijke hiërarchie. De hoofdas loopt oost-west, vanaf 
de rotonde, en komt uiteindelijk uit in de zone die voorzien is voor grootschalige en/of 
watergebonden bedrijfsactiviteiten. Vanaf deze hoofdas wordt er één aftakking voorzien ter 
ontsluiting van de reeds bestaande bedrijfsgebouwen. Een aantal bedrijven zullen zich 
hiervoor moeten heroriënteren.  

De aantakking op de geplande rotonde gebeurt zo dat de bestaande woningen behouden 
kunnen blijven. Dit betekent dat de toegang komt te liggen op de huidige parking van de 
hier aanwezige supermarkt. Op die manier is de gewenste uitbreiding van diezelfde 
supermarkt op deze plek niet meer haalbaar. De overige woningen blijven eveneens 
behouden en worden maximaal gebufferd ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten. 

De bestaande vijver, op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch 
waardevol, blijft in dit scenario behouden. 

 

 

Dit scenario past zich maximaal in, maar dit heeft natuurlijk zijn consequenties op de werking 
van het bedrijventerrein. Bovendien kan er onmiddellijk gesteld worden dat de uitbreiding 
(ca. 5 ha) eigenlijk te beperkt is gezien de oppervlakte die nodig is voor het herlokaliseren 
van (zonevreemde) bedrijven. Dit betekent concreet dat er op een andere locatie gezocht 
zou moeten worden naar bijkomende oppervlakte aan bedrijventerrein. Dit is geenszins de 
bedoeling. Het minimaal scenario wordt dan ook niet weerhouden. 
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Maximaal scenario 

Dit scenario vertrekt eveneens vanuit de ‘geplande’ ontsluiting van het bedrijventerrein 
d.m.v. een rotonde op de N14. De bestaande Vaartstraat wordt gesupprimeerd en er wordt 
een nieuwe ontsluitingsstructuur opgezet met een duidelijke hiërarchie. De hoofdas loopt 
oost-west, vanaf de rotonde, en komt uiteindelijk uit in de zone die voorzien is voor 
grootschalige en/of watergebonden bedrijfsactiviteiten. Vanaf deze hoofdas wordt er één 
aftakking voorzien ter ontsluiting van de reeds bestaande bedrijfsgebouwen. Een aantal 
bedrijven zullen zich hiervoor wel moeten heroriënteren.  

De aantakking op de geplande rotonde gebeurt zonder rekening te houden met de 
bestaande woningen. Op deze manier kan de supermarkt blijven, alsook komt de geplande 
uitbreiding van de supermarkt niet in het gedrang. In dit scenario verdwijnen alle woningen 
op het bedrijventerrein en wordt er dus maximaal ingezet op bedrijvigheid. 

De bestaande vijver, op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch 
waardevol, blijft niet langer behouden. In plaats daarvan wordt er wel een sterkere buffer 
voorzien naar het oostelijk gelegen landschap. Deze zone zou ook kunnen dienen voor 
hemelwaterbuffering. Eventueel kan de vijver naar daar verplaatst worden. 

 

 

Dit scenario past zich eveneens in in het omliggend landschap, maar zet maximaal in op het 
aspect bedrijvigheid. Hierdoor wordt er op deze plaats voldoende bedrijventerrein 
gecreëerd, waardoor er op andere locaties geen open ruimte moet aangesneden worden.  

Tussen het minimaal en het maximaal scenario werden vervolgens tal van tussenscenario’s 
uitgewerkt. Volgende elementen zijn hierbij steeds bepalend: 
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 het al dan niet supprimeren van de bestaande woningen op het bedrijventerrein. Dit 
is vooral bepalend op welke manier er aangetakt kan worden op de N14. Bovendien 
heeft dit aspect ook een belangrijke impact op de verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande supermarkt.  

 het al dan niet supprimeren van de bestaande biologisch waardevolle vijver. Dit heeft 
vooral impact op het inrichten van bedrijfskavels en de aanleg van de hoofdweg. 
Het behoud ervan deelt het bedrijventerrein in twee delen en beperkt zo ook de 
kadefaciliteiten van de mogelijks toekomstige watergebonden bedrijfsactiviteiten. 
Men kan zich ook afvragen wat de ecologische waarde van dit terrein zal zijn 
wanneer het ingesloten wordt door bedrijfsactiviteiten. Het alternatief bestaat erin om 
de oostelijke buffer ruimer te dimensioneren, zodat deze ook effectief een bijdrage 
levert op het vlak van ecologie en landschap in relatie tot het naastliggende open 
ruimte gebied. In deze zone kan eventueel een gelijkaardig gebied gecreëerd 
worden, dat aansluit op de open ruimte. 

 Het al dan niet voorzien van een lange termijn uitbreiding. Gezien de ligging van het 
bedrijventerrein, ingesloten tussen de N14, het Albertkanaal en de bossen van het 
Bisschoppenbos, is enkel een uitbreiding in noordelijke richting mogelijk.  

 Het al dan niet herlocaliseren van het bouwmaterialen bedrijf uit de woonkern 
Massenhoven is bepalend voor de ontsluitingsstructuur. Indien het bedrijf op zijn 
huidige locatie blijft, betekent dit concreet dat er een bijkomende ontsluitingsweg 
moet voorzien worden onder de brug door over het bedrijventerrein om vervolgens 
aan te sluiten op de N14.  

 Het al dan niet opnemen van de hoeve aan het Bisschoppenbos. 
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5.3 INRICHTINGSPLAN 

In aanloop naar het inrichtingsplan werden er een viertal inrichtingsvoorstellen uitgewerkt, om 
vervolgens te komen tot één voorkeurscenario of inrichtingsplan. 

De eerste drie inrichtingsvoorstellen gaan uit van de herlokalisatie van het bouwmaterialen 
bedrijf uit de woonkern van Massenhoven. Op de vrijgekomen ruimte wordt er een nieuwe 
woonontwikkeling voorgesteld. De ontsluiting naar de N14 wordt zo optimaal mogelijk 
georganiseerd, dit kan op twee manieren gebeuren. De inrichtingsvoorstellen verschillen van 
elkaar door het al dan niet behoud van de vijver, het al dan niet behoud van de noordelijk 
gelegen woning (met diepe tuin), het al dan niet opnemen van de hoeve aan het 
Bisschoppenbos en de mogelijkheid voor de bestaande supermarkt om uit te breiden 
(eventueel zelfs met woningen op de verdieping), … . 
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Inrichtingsvoorstel 01 

 

 Inrichtingsvoorstel 02 

 

Inrichtingsvoorstel 03 

 

Inrichtingsvoorstel 04 
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Inrichtingsvoorstel 03 en inrichtingsvoorstel 04 gaan niet uit van een herlocalisatie van het 
bouwmaterialen bedrijf. Dit betekent steeds een grote meerkost voor de aanleg van de 
noodzakelijke ontsluitingsinfrastructuur. Deze bestaat uit een nieuwe ontsluitingsweg voor het 
bedrijf onder de brug door. Dit zou nodig zijn aangezien het niet de bedoeling kan zijn dat al 
het (zwaar) verkeer van en naar het bouwmaterialen bedrijf zijn weg moet zoeken doorheen 
de woonkern van Massenhoven. De uiteindelijke inrichting van de aansluiting op de N14 is 
hierbij ook medebepalend. In voorstel 04 wordt de mogelijkheid tot het ontstaan van 
sluikverkeer wel vermeden.  

De inrichtingsvoorstellen verschillen ook hier van elkaar door het al dan niet behoud van de 
vijver, het al dan niet behoud van de noordelijk gelegen woning (met diepe tuin) en de 
mogelijkheid voor de bestaande supermarkt om maximaal uit te breiden (eventueel zelfs met 
woningen op de verdieping), … . 

 

Inrichtingsvoorstel 05 

 

Inrichtingsvoorstel 05 kan deel uitmaken van elk van de vier hierboven voorgestelde 
ontwikkelingsscenario’s. Het betreft voornamelijk de uitbreiding op lange termijn en de wijze 
waarop er omgegaan wordt met de noordoostelijk gelegen hoeve/woning. In dit geval 
wordt er gekozen om de lange termijn uitbreiding niet te voorzien in noordelijke richting, maar 
wel in oostelijke richting. De bestaande woning/hoeve wordt op dat moment mee 
geïncorporeerd in het bedrijventerrein. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen; ofwel 
wordt de hoeve afgebroken ofwel kan de hoeve deel uitmaken van een bedrijfsperceel.  

Om een eventueel toekomstige noordelijke uitbreiding niet te hypothekeren wordt er 
voorgesteld om een bouwvrije strook vast te leggen op het grafisch plan. 

 

Het gemeentebestuur, de POM en nv De Scheepvaart gaan er van uit dat het 
bouwmaterialen bedrijf zich op termijn zal huisvesten op het bedrijventerrein. Het verder 
uitgewerkte scenario neemt elementen over van inrichtingsvoorstel 01 en inrichtingsvoorstel 
02: 

 De noordelijke woning met bijhorend diep perceel wordt geïncorporeerd in het 
bedrijventerrein. Dit maakt een logischere perceel indeling mogelijk. Bovendien wordt 
zo het ontsluitingsmodel geoptimaliseerd. Ook kan de bestaande supermarkt verder 
uitbreiden. Boven de handelsruimte kunnen woonentiteiten gestapeld worden. Dit 
gebouw vormt als het ware de schakel tussen het bedrijventerrein en het lint van de 
N14 met wonen en handel. 
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 De hoofdweg als ontsluiting van regionale (watergebonden) bedrijven en twee 
insteekwegen voor de ontsluiting van eerder lokale bedrijven. De meest oostelijk 
gelegen insteek wordt zo ingericht dat een toekomstige noordelijke uitbreiding 
mogelijk blijft. 

 De woningen in de Vaartstraat kunnen stapsgewijs geïncorporeerd worden in het 
bedrijventerrein. Op termijn komt hier ruimte vrij voor bedrijvigheid en/of kantoren. De 
bebouwing langsheen de N14 is best wat hoger (cfr. Superhuis) zodat het 
bedrijventerrein langsheen de N14 ook een gezicht krijgt. 

 De vijver, aangeduid als biologisch waardevol op de biologische waarderingskaart, 
blijft niet behouden. Dit voornamelijk omwille van een logischere perceelsindeling 
alsook om de kadefaciliteiten maximaal te kunnen benutten. Het geheel wordt wel 
landschappelijk ingepast, door de oostzijde van het bedrijfsterrein van een ruimere 
buffer te voorzien. De noordoostelijk gelegen hoeve, en het bijhorend groen, blijft 
behouden, aangezien deze een wezenlijk deel uit maakt van het 
landbouwlandschap. Zo ontstaat er hier een overgangszone tussen werken, wonen 
en landschap. 

 Landschappelijke inkleding staat voorop, wat ook de uitstraling van het 
bedrijventerrein, en van de ganse kern Massenhoven, ten goede komt. 

 Langzaam verkeer voornamelijk via het jaagpad. Indien de kade in gebruik is voor het 
laden en lossen van schepen is er wel een alternatieve fietsroute voorzien over het 
bedrijventerrein.  

 Voor de woonontwikkeling op de ‘voormalige’ terreinen van het bouwmaterialen 
bedrijf kan op verschillende manieren vorm krijgen. Belangrijk is de relatie met het 
water: ‘wonen aan het water’. Hierbij dient er voldoende aandacht te gaan naar de 
inrichting van het openbaar domein: plein of park aan het water. De 
bedrijfsactiviteiten aan de overzijde van het Albertkanaal dienen (binnen het ontwerp 
van de woonontwikkeling en het openbaar domein)  maximaal aan het zicht 
onttrokken te worden. 

 

Een mogelijke variant op dit scenario is, in plaats van helemaal naar het noorden te 
ontwikkelen, eerder meer oostelijk te ontwikkelen en de hoeve aan het Bisschoppenbos mee 
op te nemen in het bedrijventerrein. Op die manier wordt het bedrijventerrein compacter 
ontwikkeld en is er minder relatie met de woningen, gelegen langs de N14. Voor de hoeve 
zouden overgangsmaatregelen kunnen genomen worden, zodat de huidige functie (wonen) 
kan behouden blijven, zolang dit gewenst is. Op die manier blijft bovendien een 
uitbreidingsmogelijkheid in noordelijke richting behouden.  

Aanwezige buurt- en/of voetwegen worden verlegd naar de nieuwe padenstructuur. Er 
hoeven geen buurt- of voetwegen afgeschaft te worden.  

 

Hierna wordt het consensusscenario bijgevoegd: 
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6. RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
6.1 GRAFISCH PLAN / STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
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6.2 CONCLUSIE MER-SCREENING 

 

De geplande bestemmingswijzigingen hebben betrekking op de verdere ontwikkeling van het 
regionaal bedrijventerrein van Massenhoven. 
 

- Gezien er voor de bijkomende verhardingen binnen het plangebied de  noodzakelijke  
buffering  zal  worden  voorzien,  worden  geen belangrijke fysische veranderingen en 
abiotische verstoringen van het bodem- en watersysteem verwacht. 

 
- De realisatie van het plan leidt niet tot risico’s die potentieel aanleiding kunnen 

geven tot schadelijke milieueffecten. 
 

- Gezien de beperkte schaal van de nieuwe ontwikkelingen wordt er geen significante impact 
op het verkeerssysteem verwacht. 

 
- Rekening   houdend   met   de   reeds   aanwezige   en   beperkte uitbreiding van de 

activiteiten binnen het plangebied zal de lucht- en geluidskwaliteit ten gevolge van 
emissies van verkeer en/of verwarmingsemissies niet significant wijzigen. 

 
- Er treden geen significante verstoringen op van beschermde of waardevolle     

cultuurhistorische,     landschappelijke     of ecologische elementen. 
 
Globaal   kan   geoordeeld   worden   dat   het   plan   niet   resulteert   in    aanzienlijke 
milieueffecten en bijgevolg niet plan-MER-plichtig is. 
 

6.3 WATERTOETS 

Gezien er voor de bijkomende verhardingen binnen het plangebied de noodzakelijke buffering zal 
worden voorzien, worden geen belangrijke fysische veranderingen en abiotische verstoringen van het 
bodem- en watersysteem verwacht. 

 

6.4 TOETSING EXTERNE VEILIGHEID  

Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, wordt het 
voorliggende RUP afgetoetst aan de hand van criteria die werden opgenomen onder de 
vorm van een beslissingsdiagram: 

- Er zijn geen Seveso-inrichtingen in het plangebied aanwezig 
- In het plangebied is wel bedrijvigheid gepland, maar Seveso-inrichtingen zijn 

uitgesloten (cfr. stedenbouwkundige voorschriften) 
- Binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied zijn er geen Seveso-inrichtingen 

aanwezig 

Op 29 augustus adviseerde de dienst Veiligheidsrapportering dat de opmaak van een 
Ruimtelijk Veiligheidsrapport bij dit RUP niet nodig is. In bijlage wordt de beslissing bijgevoegd. 
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6.5 RUIMTEBALANS 

 CATEGORIE RUP ‘GEMENGD BEDRIJVENTERREIN 
MASSENHOVEN’ 

 

 WONEN BEDRIJVIGHEID LIJNINFRA TOTAAL 
GWP WONEN 1,61 0,28 0,76 2,65 
GWP INDUSTRIE 0,02 12,26 0,36 12,64 
GWP LANDBOUW 0,21 4,07 - 4,28 
GWP WATERLOOP - - 3,14 3,14 
TOTAAL 1,84 16,61 4,26 22,71 
 

Uit de bovenstaande tabel wordt snel duidelijk dat het accent van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan bij de categorie bedrijvigheid ligt. Het bedrijventerrein wordt vergroot door 
de omzetting van agrarisch gebied en in beperkte mate woongebied. Het aandeel wonen 
blijft nagenoeg gelijk, bovendien wordt de gemengde bestemmingszonezone, namelijk de 
zone voor wonen en werken, opgenomen binnen de categorie wonen. Hier wordt echter 
gestreefd naar een overgang tussen het louter wonen, de kern van Massenhoven, en het 
oostelijk gelegen bedrijventerrein. Binnen de categorie bedrijvigheid zit ook het aandeel van 
het landschappelijk buffergroen. 

6.6 OP TE HEFFEN BEPALINGEN 

Met de opmaak van het RUP ‘Gemengd bedrijventerrein Massenhoven’ worden de 
bestemmingen van het gewestplan en het BPA n°1 “Het Dorp”, voor die percelen gelegen 
binnen de afbakening van het RUP opgeheven. Ook delen van verkavelingen gelegen 
binnen de afbakening van het RUP ‘Gemengd bedrijventerrein Massenhoven’ komen te 
vervallen, deze worden ook weergegeven op het grafisch plan. Het betreft delen van de 
volgende verkavelingen: 

 [1] - Verkaveling ‘Korenbloemstraat – Achterstraat’: dossiernr. 871.2/71.14, 
referentienummer stedenbouw 072/017, goedgekeurd op 1 december 1971 

 [2] - Verkaveling ‘Korenbloemstraat – Eikenstraat’: dossiernr. 871.2/65.03, 
referentienummer stedenbouw 072/005, goedgekeurd op 21 februari 1966 

6.7 REGISTER PLANBATEN / PLANSCHADE 

Volgende percelen of delen van percelen komen in aanmerking voor planbaten: 

 Landbouw  wonen: 181 T, 196 H, 195 L 
 Landbouw  bedrijvigheid: 181 T, 195 L, 183 H, 182, 186 A, 185, 183 E, 183 K, 184 
 Bedrijvigheid  wonen: 196 H, 195 L 

Volgende percelen of delen van percelen komen in aanmerking voor planschade: 

 Wonen  bedrijvigheid: 196 H, 181 T 

De overige zone (grijs) blijft functioneren binnen dezelfde bestemmingscategorie. 
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6.8 ONTEIGENING 

Er is een onteigeningsplan in het dossier opgenomen omwille van het feit dat de overheid 
niet over alle gronden beschikt voor de realisatie van het gemengd bedrijventerrein. Een 
deel van de gronden zijn reeds in eigendom van nv De Scheepvaart. De loten die worden 
voorgesteld in dit plan zijn noodzakelijk te verwerven ter realisatie van een goed 
functionerend gemengd bedrijventerrein. Dit in relatie tot de ontsluiting van het terrein, 
alsook de inrichting ervan met voldoende ruimte voor landschappelijk buffergroen.  
De onteigenende overheid kan zowel de gemeente Zandhoven als POM-Antwerpen zijn.  

Algemeen nut: De POM is reeds geruime tijd bezig met het verder intensifiëren van reeds 
bestaande bedrijventerreinen om zo de druk op de open ruimte tot een minimum te 
herleiden. Uit verder onderzoek bleek dat een ver doorgedreven herstructurering van dit 
bedrijventerrein noodzakelijk was. Daarenboven wordt in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van de gemeente Zandhoven een bijkomend lokaal bedrijventerrein voorzien 
t.h.v. het reeds bestaande bedrijventerrein. Het bijkomend lokaal bedrijventerrein staat 
hoofdzakelijk in voor de herlocatie van zonevreemde bedrijven gelegen op het grondgebied 
van de gemeente Zandhoven. Na een intensieve bevragingsronde werd vrij snel duidelijk dat 
meerdere zonevreemde bedrijven zich wensen te herlocaliseren naar het gemengd 
bedrijventerrein Massenhoven.  

Noodzaak tot onteigening: Het is noodzakelijk om de aangeduide percelen te verwerven om 
uiteindelijk te komen tot een optimaal ingericht bedrijventerrein. De noordelijk gelegen 
percelen zijn bovendien cruciaal om te komen tot een optimale ontsluiting van het terrein, 
zeker gezien de op korte termijn geplande werken aan de verhoging van de brug en de 
herinrichting van de N 141. De meest zuidoostelijk gelegen terreinen dienen verworven te 
worden zowel in functie van optimaal ruimtegebruik alsook voor de inrichting van een 
voldoende brede landschappelijke buffer. 

Hoogdringendheid: Verschillende zonevreemde bedrijven op het grondgebied van de 
gemeente Zandhoven zijn op zoek naar een degelijke oplossing. Door de optimale inrichting 
van het gemengd bedrijventerrein wordt er hiervoor voldoende ruimte voorzien, inclusief de 
verhuis van het bouwmaterialen bedrijf, gelegen in de woonkern Massenhoven. Daarnaast is 
uit de studie van de POM duidelijk aangetoond dat het bedrijventerrein optimaler kan 
ingericht worden. Vanuit de bevragingsronde is gebleken dat er meer kandidaten zijn dan 
beschikbare grond, zelfs na de optimalisatie van het bedrijventerrein. Het optimaliseren van 
het bedrijventerrein heeft grotendeels betrekking op de ontsluiting van het terrein. Daar er op 
korte termijn aanpassingen zijn voorzien, namelijk de ophoging van de brug over het 
Albertkanaal, alsook de herinrichting van de N141, maakt dat het ontsluitingspunt van het 
bedrijventerrein nu ook herbekeken moet worden en dit in relatie tot de totale 
herstructurering en herontwikkeling van het bestaande bedrijventerrein. 
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7. BIJLAGEN 
 

- Besluit tot delegatiebevoegdheid opmaak RUP gemengd bedrijventerrein 
Massenhoven 

- Beslissing dienst Veiligheidsrapportering inzake noodzaak tot opmaak Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport 

  



RUP gemengd bedrijventerrein Massenhoven - vraag voor delegatie 

 

 

In het Dagelijks Bestuur van het Economisch Netwerk Albertkanaal (DB 

ENA) van 26 maart 2015 werd een ‘beknopte nota’ voorgelegd in 

verband met het ‘gemengd bedrijventerrein Massenhoven’. Het gebied 

betreft, overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 

april 2004 over het ENA, één van de in te breiden lokale 

bedrijventerreinen. Gelet evenwel op het vroeger overleg met de 

gemeente, de uitdagingen en de geplande ingrepen wordt het verder 

beschouwd als een ‘te herstructureren terrein’. Voor dit type 

bedrijventerreinen wordt, na onderzoek van de mogelijkheden voor 

verdere herstructurering, in het DB ENA beslist over de nemen 

acties.  

 

Als voorzitter wil ik u graag informeren over de resultaten van de 

bespreking in het DB ENA, met de bedoeling volgende acties te 

concretiseren.  

 

Het DB ENA waardeert de inzet van de gemeente Zandhoven voor het 

geleverde werk en het gevoerde proces voor dit gebied.  

 

Tegelijk wordt in functie van de verdere procedure de vraag gesteld 

om volgende zaken duidelijker te omschrijven in de verschillende 

nota’s:  

 

o Vraag om duidelijker in de documenten en besluitvorming te 

vermelden waarom er voor model 2 is gekozen. 

o Vraag om het grondbeleid (onteigening) te motiveren / te duiden 

o Vraag om in de documenten te vermelden welke relatie bestaat 

tussen dit plan (met een rond punt) en de door AWV geplande 

werken op de N14 (blijkbaar zijn hier afspraken over gemaakt, 

deze worden echter niet vermeld). Wellicht is (verder) 

bilateraal overleg tussen de gemeente en AWV Antwerpen nog 

nodig. 

 

Verder werd er in het DB ENA opgemerkt dat er momenteel een actieve 

aanpak bestaat (door met name de gemeente, de POM en NV De 

Scheepvaart) voor de verdere inbreiding/herstructurering van het 

gebied. Er wordt ook gevraagd hiernaar te verwijzen (bv in de 

toelichtingsnota van het gemeentelijk RUP) en aan te geven hoe 

hierbij de verdere invulling van het bedrijventerrein wordt gezien, 

met name ook waar het gaat over het bevorderen van 

watergebondenheid. 

 

 

Gelet op de directe betrokkenheid, kennis en mogelijkheden van de 

gemeente Zandhoven acht het DB ENA het opportuun om, rekening 

houdend met de hierboven vermelde opmerkingen, de gemeente Zandhoven 

het gevraagde delegatiebesluit voor het planningsinitiatief ‘gemengd 

bedrijventerrein Massenhoven’ toe te kennen en aan te duiden voor de 

verdere procedure van het plan en de coördinatie van dit project. We 



zullen bij de verdere planning van het ENA het project mee opnemen 

in de lijst ‘te herstructureren bedrijventerreinen’. 

 

Voor zover dit niet reeds het geval is, zal de gemeente kunnen 

rekenen op een actieve samenwerking en ondersteuning vanuit de 

Vlaamse overheid (Ruimte Vlaanderen, Agentschap Ondernemen, NV De 

Scheepvaart,…), zodat alle volgende processtappen zo voorspoedig 

mogelijk kunnen worden gezet.  

 

Tot slot zou ik u willen vragen om mij, via de vermelde 

instellingen, tijdig op de hoogte te houden bij verdere initiatieven 

voor de herstructurering van het bedrijventerrein. 
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