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1. Inleiding 

1.1. Situering van de opdracht 
De gemeente Zandhoven maakte in samenwerking met IGEAN dienstverlening een 
RUP op voor een selectie van zonevreemde bedrijven. Dit RUP werd goedgekeurd door 
de deputatie van de provincie Antwerpen op 20 november 2008. 

 

De gemeente Zandhoven wenst nu een RUP op te maken voor een volgende selectie 
van zonevreemde bedrijven. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

− rechtszekerheid bieden aan bestaande zonevreemde bedrijven; 

− uitbreidingsmogelijkheden bieden voor bedrijven die geconfronteerd worden met een 
uitbreidingsbehoefte die door de zonevreemde ligging niet gerealiseerd kan worden. 

 

In het GRS wordt een afwegingskader aangereikt om duidelijkheid te geven over de 
ruimtelijke mogelijkheden van de zonevreemde bedrijven. De opties van het GRS vormen 
het uitgangspunt voor het RUP zonevreemde bedrijven. 

1.2. Leeswijzer 
Het dossier bevat: 

− een tekstbundel met de toelichtingsnota, inclusief mer-screening; 

− per bedrijf een bundel met 

− de stedenbouwkundige voorschriften; 

− het plan bestaande en juridische toestand; 

− het grafisch plan met de weergave van de verschillende bestemmingen; 

Inhoud van de toelichtingsnota  

Na dit eerste inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de ruimtelijke structuur van de 
gemeente besproken, met bijzondere aandacht voor de ruimtelijk-economische 
structuur. 

In hoofdstuk 3 wordt een inventaris van de zonevreemde bedrijven in de gemeente 
gemaakt en wordt de selectie van de zonevreemde bedrijven voor deze tweede fase 
van het RUP gemotiveerd. 

In hoofdstuk 4 worden de relevante beleidsplannen toegelicht, waaronder de relatie van 
het RUP met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).  

In hoofdstuk 5 wordt een afwegingskader opgesteld, dat gebruikt zal worden bij de 
evaluatie van de zonevreemde bedrijven. Het GRS vormt de basis voor dit 
afwegingskader. 

In hoofdstuk 6 wordt een analyse van de afzonderlijke bedrijven gemaakt. Dit omvat 
zowel ruimtelijke, juridische, economische, sociale en verkeerskundige aspecten. 

In hoofdstuk 7 worden de inrichtingsprincipes voor ieder bedrijf toegelicht. Deze worden 
vertaald in een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. In geval van 
regularisatie van onvergunde situaties wordt de nodige verantwoording gegeven. In dit 
hoofdstuk worden tevens de op te heffen voorschriften, de ruimtebalans, de watertoets 
en de plancompensaties toegelicht.  

Hoofdstuk 8 bevat het onderzoek naar plan-MER-plicht, gevolgd door het verzoek tot 
raadpleging in hoofdstuk 9. 
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2. Bestaande ruimtelijke context 

2.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt de gemeente Zandhoven gesitueerd, wordt de ruimtelijke 
hoofdstructuur besproken en wordt meer specifiek ingegaan op de ruimtelijk-
economische structuur. 

2.2. Situering van de gemeente Zandhoven 

 

Figuur 1: situering van de gemeente Zandhoven 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

 

De centraal Kempense gemeente Zandhoven behoort tot de provincie Antwerpen en 
het gelijknamige arrondissement. De gemeente is grotendeels gelegen tussen de 
autosnelwegen E34 (Antwerpen-Turnhout-Eindhoven) en E313 (Antwerpen-Hasselt-
Luik), die Zandhoven een zeer goede ontsluiting op het hoofdwegennet bezorgen. 

 

Een ontsluiting via de waterweg komt tot stand via het Albertkanaal dat in het zuiden de 
gemeente doorkruist. Het vormt de verbinding tussen de Antwerpse haven en de regio 
rond Luik. Op het grondgebied van Zandhoven heeft het Albertkanaal een aansluiting 
met het Netekanaal richting Lier en Mechelen. 

De N14 vormt een belangrijke ontsluitingsweg, die de gemeente van noord naar zuid 
doorsnijdt. De N14 vormt een verbinding tussen de ring rond Lier (R16) en Hoogstraten. 
Deze weg verbindt eveneens de twee autosnelwegen die de Kempen doorkruisen, 
namelijk E34 en E313, via de opritten met nummer 20, Zoersel, en 19, Massenhoven. 
Door de onvolledige uitvoering van het kruispunt van beide snelwegen (relatie 
Turnhout-Hasselt en omgekeerd is niet mogelijk) op het grondgebied van de 
buurgemeente Ranst, vervult de N14 een verbindingsfunctie tussen beide snelwegen. 
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Zandhoven is een nog landelijke en natuurlijke gemeente aan de rand van de 
Antwerpse agglomeratie, ze maakt deel uit van de zogenaamde ‘forenzenwoonzone’. 
Belangrijke delen van de gemeente zijn waardevolle open ruimtegebieden(agrarisch of 
natuur)  die deel uitmaken van grotere eenheden met de buurgemeenten. De 
Molenbeek en de Tappelbeek zijn belangrijke verbindende elementen en zijn 
structuurbepalend voor de gemeente. 

2.3. Bestaande ruimtelijke hoofdstructuur 

 

Figuur 2: bestaande ruimtelijke hoofdstructuur 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

Volgende ruimtelijke elementen kunnen als behorende tot de hoofdstructuren van de 
gemeente Zandhoven worden aangeduid: 

− de woonkernen Zandhoven, Pulderbos, Pulle, Massenhoven en Viersel; Zandhoven 
is duidelijk de hoofdkern van de gemeente, voornamelijk door het aanbod aan 
voorzieningen in de kern en langs de N14; 

− de gehuchten Vierseldijk en Reebergen; 

− de woonparken Hooidonck en domein Boenders; 

− de bedrijventerreinen Zagerijstraat, Vaartstraat, Winkelaar, Pulsebaan, 
Boudewijnlaan; 

− de baanontwikkelingen langs de N14: Lammerenberg, Liersebaan, Langestraat; 

− de handelszaken in het centrum van Zandhoven en langs de N14; 

− de landbouwgebieden in het noorden, rond het Binnenbos en in het zuiden van de 
gemeente; 

− de natuurgebieden, in samenhang met de kasteeldomeinen, de beekvalleien of de 
zandruggen; De voornaamste natuurgebieden zijn bosgebieden (Binnenbos en 
bosgebieden aansluitend bij bosstructuren in de buurgemeenten); 
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− toerisme en recreatie onder de vorm van recreatieve routes, watersportactiviteiten 
aan het Albertkanaal, paardensport en handel en horeca langs de N14. 
 

2.4. Bestaande ruimtelijk-economische structuur 

 

Figuur 3: bestaande ruimtelijk-economische structuur 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

Op basis van de locatie en hun impact in de ruimte kunnen de bedrijven in volgende 
deelstructuren worden ingedeeld.1 

Bedrijventerreinen 

Zandhoven telt een 5-tal grotere bedrijventerreinen: 

− Massenhoven - Zagerijstraat: situeert zich tussen het Albertkanaal, de E313 en de 
N14. Het bedrijventerrein werd in het gewestplan bestemd als gebied voor 
milieubelastende industrieën. De gemeente heeft het grootste deel door middel van 
het BPA Ambachtelijke zone Massenhoven (MB 29.07.1986) omgezet naar KMO-
zone.  

− Massenhoven - Vaartstraat: gelegen ten noorden van het Albertkanaal, aan de 
oostzijde van de N14. Het bedrijventerrein werd in het gewestplan bestemd als 
gebied voor milieubelastende industrie.  

− Ringlaan - Winkelaar: twee gebieden bestemd voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, gelegen aan de oostelijke zijde van de N14. Het ene 
bedrijventerrein sluit rechtstreeks aan op de N14, het andere terrein ligt langs 
Vierselbaan tussen Winkelaar en Donck. 

 
1 Arcadis Gedas, GRS Zandhoven, p 84 e.v., mei 2006 
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− Pulsebaan - Pulderbos: het betreft een klein bedrijventerrein in een 
eenheidsarchitectuur aan de rand van de dorpskern van Pulderbos.  

− Boudewijnlaan - Pulle: het bedrijventerrein ligt ten noorden van de kern van Pulle en 
is volledig volgebouwd.  

 

De bedrijventerreinen zijn grotendeels gerealiseerd. Enkel de meest oostelijke zijde van 
het bedrijventerrein Vaartstraat is nog onbenut. Op het terrein Winkelaar ligt nog een 
onbebouwd perceel. 

Concentraties van ‘wonen en werken’ 

In de woonkernen komen diverse bedrijven verweven voor. Zij zijn hier historisch 
gevestigd of veelal uitgegroeid van kleine winkel tot bedrijf. Het zijn veelal kleinere 
bedrijven met een geringere tewerkstelling.  

Baanontwikkelingen 

Het gaat zowel om grote, middelgrote als kleine bedrijven die voor een belangrijk deel 
afgestemd zijn op de rechtstreekse verkoop. Daarnaast zijn er detailhandelszaken, die 
behoefte hebben aan een grote verkoopoppervlakte, en grote horecazaken. Deze 
laatste twee hebben tevens behoefte aan ruime parkeerterreinen en zijn gericht op het 
autoverkeer. Deze baanontwikkelingen hebben zich gevestigd langs de N14. Binnen dit 
uitgestrekt lint kunnen er een aantal concentratiegebieden worden aangeduid. Het zijn: 

− Lammerenberg: ten zuiden van het kruispunt ligt er een kleine concentratie, ten 
noorden liggen er verspreid een aantal grotere en kleinere bedrijven. Een groot deel 
van deze bedrijven en handelszaken is geheel of gedeeltelijk zonevreemd gelegen. 
Andere bedrijven en kleinhandelszaken werden opgericht in een industriezone en 
een kleinere zone voor KMO en ambachtelijke bedrijven, zoals voorzien op het 
gewestplan; 

− Liersebaan, tussen Antwerpsebaan en Osseweg: het betreft een drietal grote 
kleinhandelszaken en een parkeerterrein aan de overzijde; 

− Liersebaan: ter hoogte van het kruispunt met Ringlaan (twee horecazaken); 
− Langestraat, tussen Amelbergastraat en Goormansstraat; in deze zone ligt een oude 

Melkerij die werd omgebouwd tot gemengde KMO- en kleinhandelszone. Het betreft 
een gemengde zone van kleinhandelzaken, garagebedrijven en grotere 
horecazaken.  
 

Verspreide bedrijven 

Dit zijn bedrijven die verspreid over de gemeente voorkomen, die veelal geen 
aansluiting met de kern hebben en niet gegroepeerd zijn met andere bedrijven. 

Een aantal bedrijven zijn gelegen binnen ambachtelijke zones volgens het gewestplan 
en zijn dus niet zonevreemd. Deze zones werden vaak op maat van één of twee 
bestaande bedrijven ingetekend. Binnen de gemeente komen dergelijke zones voor 
langs de Veerstraat en langs de Grensstraat. 

Daarnaast zijn er een aantal verspreide bedrijven die niet binnen een geëigende zone 
volgens een plan van aanleg gelegen zijn en dus zonevreemd zijn. Deze bedrijven 
komen mee aan bod bij de inventaris van de zonevreemde bedrijven in hoofdstuk 3. 
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3. Inventaris en selectie 

3.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In paragraaf 2.4 werd een overzicht gegeven van de ruimtelijk-economische structuur 
van de gemeente. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de aanwezige 
zonevreemde bedrijven in de gemeente. In eerste instantie wordt een inventaris 
gemaakt van alle zonevreemde bedrijven in de gemeente. Hieruit wordt een selectie 
van bedrijven gemaakt die opgenomen worden in deze tweede fase van het RUP 
“Zonevreemde bedrijven”. Een gedetailleerde analyse van de geselecteerde bedrijven 
wordt gegeven in hoofdstuk 6 Analyse per bedrijf. 

3.2. Inventaris zonevreemde bedrijven 

 

Figuur 4: inventaris zonevreemde bedrijven 
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Bron: gemeente Zandhoven, eigen bewerking 

Uit de juridische gegevens blijkt dat 29 bedrijven zonevreemd zijn. Ze worden opgesomd 
in Tabel 1 en weergegeven op Figuur 4. 

 

Tabel 1: inventaris van zonevreemde bedrijven 

nr Naam straat Plaats Activiteit gewestplanzone 

1 Raoul Velter Liersebaan 164 2240 Massenhoven Occasiewagens, 
herstelplaats 

WG/AG 

2 NV Vero Liersebaan 206 2240 Massenhoven Groothandel in tegels GMI/BZ/WLK/AG 

3 AS Keukens Liersebaan 245 2240 Massenhoven keukenbouwer WLK/AG 

4 Garage Verboven Liersebaan 251 2240 Massenhoven garage, toonzaal, car-
wash 

WLK/AG 

5 Garage De 
Ceuster 

Dijkstraat 30 2240 Viersel garage, werkplaats WLK 

6 Interieur 
Clockaerts 

Veerstraat 46 2240 Viersel schrijnwerkerij AG 

7 Aqua Fun Rent Watersportlaan 14 2240 Viersel botenherstelplaats WLK/GVR 

8 Hugo Meeussen 
en zonen 

Bisschoppenbos 25 2240 Zandhoven Groothandel turf, schors, 
compost, potgrond 

AG/OG 

9 Quality Nuts 
BVBA 

Boutersemdreef 17c 2240 Zandhoven verpakken van noten en 
gedroogd fruit 

KMO/AG 

10 Garage Fierens Herentalsebaan 65 2240 Zandhoven Toonzaal, 
autoherstelplaats 

WLK/AG 

11 Van Laer Langestraat 56 2240 Zandhoven Tankstation, 
autoherstelplaats, car-
wash, shop 

WG/LWAG 

12 Garage 
Vandonick 

Langestraat 86 2240 Zandhoven Autoherstelplaats LWAG 

13 François Vanaert 
BVBA 

Blauwhoef 13 2242 Pulderbos Dakwerken LWAG 

14 Ludo Geysels Goormanstraat 40A 2242 Pulderbos Trappenmakerij WLK/AG 

15 Jozef Leys Kleinheide 24 2242 Pulderbos diverse bedrijven AG 

16 KBD Projects 
(voorheen 
Lauwereys BVBA) 

Molenheide 80A 2242 Pulderbos Snoeien en vellen van 
bomen 

WLK/AG 

17 Maes/Lysen Boudewijnlaan 5C 2243 Pulle Aannemingswerken, 
feestverlichting 

KMO/LWAG 

18 Juffra Toertjes Cauwenberglei 49 2243 Pulle Brood en banketbakkerij LWAG 

19 Carolus Grimon Dennenlaan 61B 2243 Pulle garage, werkplaats WLK 

20 BVBA Agro Drip 
Bel 

Dijkstraat 11 2243 Pulle verkoop regeninstallaties 
en zwembadtoebehoren 

WLK/AG 

21 VN Laudus Immo Keulsebaan 1 2243 Pulle Magazijn met units WLK 

22 Raymond 
Chanoine 

Nederviersel 50 2243 Pulle garage, werkplaats LWAG 

23 August 
Breugelmans 

Vroegeinde 16 2243 Pulle schrijnwerkerij AG 

24 Vennootschap 
Neujens 

Vroegeinde 14 2243 Pulle ontwerp en productie 
geluidsinstallaties 

AG 

25 Dirk Struyf Groenstraat 8 2242 Pulderbos schrijnwerkerij WG 

26 Lokaal 
bedrijventerrein ‘t 
Veer 

Veerstraat 203 2240 Viersel autoverkoop KMO/AG/WLK 

27 Vidisquare Keulsebaan 47 2243 Pulle Verhuur audiovisueel 
materiaal 

WG/B 

28 Paul Verschueren Herentalsebaan 26 2240 Viersel bouwonderneming WLK/AG 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Toelichtingsnota – ontwerp - 11 augustus 2020 16 

nr Naam straat Plaats Activiteit gewestplanzone 

29 Atelier Dubbeloo Zandheide 45 2243 Pulle Ambachtelijke 
meubelmakerij en 
ontwerpstudio 

WUG 

Verklaring gewestplanzones: AG: agrarisch gebied / B: bosgebied / BZ: bufferzone / GMI: gebied voor 
milieubelastende industrieën / GVR: gebied voor verblijfsrecreatie / KMO: gebied voor ambachtelijke bedrijven of 
KMO’s / LWAG: landschappelijk waardevol agrarisch gebied / OG: ontginningsgebied / WG: woongebied / WLK: 
woongebied met landelijk karakter / WP: woonpark 

Bron: gemeente Zandhoven 

3.3. RUP “Zonevreemde bedrijven” – fase 1 
De gemeente Zandhoven maakte in samenwerking met IGEAN dienstverlening een 
RUP op voor de volgende bedrijven:  

 
2 NV Vero Liersebaan 206 2240 Massenhoven Groothandel in tegels GMI/BZ/WLK/AG 

8 Hugo Meeussen 
en zonen 

Bisschoppenbos 25 2240 Zandhoven Groothandel turf, schors, 
compost, potgrond 

AG/OG 

11 Van Laer Langestraat 56 2240 Zandhoven Tankstation, 
autoherstelplaats, car-
wash, shop 

WG/LWAG 

26 Lokaal 
bedrijventerrein ‘t 
Veer 

Veerstraat 203 2240 Viersel autoverkoop KMO/AG/WLK 

 

Dit RUP werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 20 
november 2008. 

 

Het volgende bedrijf werd eveneens opgenomen, maar dit deel-RUP werd niet 
goedgekeurd door de deputatie: 
15 Jozef Leys Kleinheide 24 2242 Pulderbos diverse bedrijven AG 

 

3.4. Selectie van prioritair op te nemen bedrijven in fase 2 
De zonevreemde bedrijven werden individueel onderzocht, zowel wat betreft ruimtelijke 
kenmerken, vergunningstoestand, planningscontext, dringende behoeften…. Op basis 
van dit vooronderzoek werden zes bedrijven als prioritair op te nemen in het RUP 
geselecteerd.  

Tabel 2: selectie van prioritair op te nemen bedrijven 

nr Naam straat Plaats Activiteit gewestplanzone 

6 Interieur 
Clockaerts 

Veerstraat 46 2240 Viersel schrijnwerkerij AG 

12 Garage 
Vandonick 

Langestraat 86 2240 Zandhoven Autoherstelplaats LWAG 

14 Ludo Geysels Goormanstraat 40A 2242 Pulderbos Trappenmakerij WLK/AG 

16 KBD Projects 
(voorheen 
Lauwereys 
BVBA) 

Molenheide 80A 2242 Pulderbos Snoeien en vellen van 
bomen 

WLK/AG 

23 August 
Breugelmans 

Vroegeinde 16 2243 Pulle schrijnwerkerij AG 

24 Vennootschap 
Neujens 

Vroegeinde 14 2243 Pulle ontwerp en productie 
geluidsinstallaties 

AG 
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Verklaring gewestplanzones: AG: agrarisch gebied / GMI: gebied voor milieubelastende industrieën / KMO: gebied 
voor ambachtelijke bedrijven of KMO’s / LWAG: landschappelijk waardevol agrarisch gebied / OG: ontginningsgebied 
/ WG: woongebied / WLK: woongebied met landelijk karakter / WP: woonpark / WUG: woonuitbreidingsgebied 

 

Deze 6 bedrijven werden gedetailleerd onderzocht, zowel wat betreft de juridische, de 
ruimtelijke, de economische als de verkeerskundige situatie, de verbanden met het 
GRS en eventuele sectorale wetgeving. Tevens werden gesprekken gevoerd met de 
bedrijfsleiders om meer zicht te krijgen op de behoeften van de bedrijven zelf. 

 

Op basis van dit onderzoek werd 1 bedrijf geschrapt uit de selectie: Garage Vandonick 
(nr. 12). Dit bedrijf is huurder van de gebouwen en plant geen verbouwingen of 
uitbreidingen zolang hij geen eigenaar kan worden. De opmaak van een RUP voor dit 
bedrijf is op dit moment dan ook niet nodig. 

Vermits de bedrijven van ‘August Breugelmans’ (24) en het ‘Venootschap Neujens’ (25) 
op dezelfde site liggen worden deze vanaf nu samengevoegd onder de naam 
‘Breugelmans-Neujens’ en als 1 gebied behandeld. 
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3.5. Definitieve selectie van de bedrijven 
Volgende bedrijven worden opgenomen in het RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2”: 

 

Figuur 5: situering geselecteerde bedrijven 

nr Naam straat Plaats Activiteit gewestplanzone 

1 Interieur 
Clockaerts 

Veerstraat 46 2240 Viersel schrijnwerkerij AG 

2 Ludo Geysels Goormanstraat 40A 2242 Pulderbos trappenmakerij WLK/AG 

3 KBD Projects 
(voorheen 
Lauwereys 
BVBA) 

Molenheide 80A 2242 Pulderbos snoeien en vellen van 
bomen 

WLK/AG 

4 August 
Breugelmans 

Vroegeinde 16 2243 Pulle schrijnwerkerij AG 

Vennootschap 
Neujens 

Vroegeinde 14 2243 Pulle ontwerp en productie 
geluidsinstallaties 

AG 

Verklaring gewestplanzones: AG: agrarisch gebied / WLK: woongebied met landelijk karakter 
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4. Beleidskader 

4.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke beleidsdoelstellingen op de problematiek van de 
zonevreemde bedrijven in de gemeente Zandhoven van toepassing zijn. Deze 
doelstellingen zijn te vinden in de verschillende ruimtelijke structuurplannen op Vlaams, 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Hiervan worden de belangrijkste relevante 
elementen toegelicht.  

4.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Buitengebied 

De gemeente Zandhoven is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als 
gemeente in het buitengebied. Voor het buitengebied worden volgende doelstellingen 
geformuleerd: 

− het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, 
bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied 

− het tegengaan van versnippering van de open ruimte 

− het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 

− het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen 

− het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit 

− het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het 
fysisch systeem 

− het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 

Vanuit deze doelstellingen worden hierna de relevante gewenste deelstructuren 
besproken. 

 

Natuurlijke structuur 

Op het grondgebied van Zandhoven bevinden er zich belangrijke landschappen, 
natuurgebied en beekvalleien die structuurbepalend zijn op Vlaams of provinciaal 
niveau: 

− de beekvallei van de Molenbeek – Tappelbeek 

− de bosgebieden van het Binnenbos en Krabbels 

Er wordt een afbakening van de natuurlijke structuur vooropgesteld om de interne 
samenhang en het functioneren van de natuurfunctie te versterken. Het Vlaams gewest 
bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de Grote Eenheden Natuur (GEN), de Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO) en de Natuurverwevingsgebieden af. De 
GEN’s en GENO’s vormen samen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de 
natuurverwevingsgebieden vormen het Integraal Verwevend en Ondersteunend 
Netwerk (IVON). 

 

Agrarische structuur 

De gemeente is aangeduid als gemeente met een matig dynamische landbouw (dit 
wordt bepaald aan de hand van landbouwareaal, fysische en socio-economische 
karakteristieken). De gemeente behoort niet tot een regio met een concentratie of 
specialisatie in de landbouw. Gebieden van de agrarische structuur worden door het 
Vlaams Gewest afgebakend. 
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Nederzettingsstructuur 

De nederzettingsstructuur in het buitengebied wordt gedifferentieerd door het gebruik 
van de volgende beleidscategorieën: kern, bebouwd perifeer landschap, linten en 
verspreide bebouwing. De selectie hiervan gebeurt op provinciaal niveau. In het 
buitengebied worden de kernen onderverdeeld in hoofddorpen en woonkernen. 

Een multifunctionele ontwikkeling en verweving in de kernen van het buitengebied staat 
centraal bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Bijkomende ruimtebehoefte voor 
wonen, gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kleinhandel en lokale economie moeten 
er aansluiten op de woonkernen. Lokale bedrijventerreinen worden afgebakend door de 
gemeente, aansluitend bij een hoofddorp of een bestaand bedrijventerrein. 

 

Economische structuur 

De gemeente Zandhoven behoort tot het economisch netwerk Albertkanaal. De 
regionale bedrijventerreinen in het netwerk van het Albertkanaal zullen door het Vlaams 
Gewest worden afgebakend. Het Vlaams Gewest werkt het economisch netwerk van 
het Albertkanaal verder uit in overleg met de betrokken besturen en overheidssectoren. 

 

Lijninfrastructuur 

Het RSV selecteert de E34 en de E313 als hoofdwegen op Vlaams niveau. 

Het Albertkanaal behoort tot het hoofdwaterwegennet. Het Netekanaal behoort tot het 
secundaire net, waar een maximale integratie van de verschillende functies zijnde 
vervoer, recreatie, landschap en waterwinning wordt nagestreefd. 

4.3. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 

Hoofd- en deelruimten 

De gemeente Zandhoven behoort tot twee hoofdruimten: de Oostelijke Netwerken en 
het Netegebied. 

In de hoofdruimte Oostelijke Netwerken is het beleid gericht op het versterken van de 
stedelijke en economische structuur. Binnen de deelruimte “Netwerk Albertkanaal” 
behoort Zandhoven tot het deelgebied waarin een grote mate van verwevenheid van 
functies bestaat en waar de economische ontwikkeling in belangrijke mate gekaderd is 
binnen natuurlijke en landschappelijke randvoorwaarden. 

Binnen de hoofdruimte Netegebied behoort Zandhoven tot de deelruimte “Gebied van 
de Kleine Nete”, een kwetsbaar gebied met provinciaal recreatief belang. Het bestaand 
evenwicht tussen natuur, beperkt wonen, recreatie en (verbrede) landbouw in een 
kleinschalig gebied met beperkte draagkracht en met hoge landschappelijke kwaliteit 
moet behouden blijven. 

Deelstructuren 

Natuurlijke structuur 

De provincie selecteert volgende natuurverbindingsgebieden op het grondgebied van 
de gemeente Zandhoven: 

− een verbinding tussen de samenvloeiing van de beide Netes en het anti-tankkanaal 
via Kleine Heide naar Bruulbergen op basis van de Molenbeek en de 
Kindernouwbeek; 

− een verbinding over het Albertkanaal en E313 tussen het natuurlijk complex van de 
samenvloeiing van beide Netes en de oostelijke vallei van de Kleine Nete op basis 
van de vallei van de Kleine Nete. 
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Nederzettingsstructuur 

De gemeente Zandhoven heeft geen hoofddorp.  

Zandhoven, Pulderbos en Pulle worden geselecteerd als woonkernen. Massenhoven en 
Viersel zijn kernen met minder dan 500 huishoudens. Bijkomende woningen dienen te 
worden opgevangen binnen de juridische voorraad. 

Economische structuur 

De kern Zandhoven wordt aangeduid als bedrijfsondersteunend hoofddorp. In elk 
bedrijfsondersteunend hoofddorp kan een bijkomend lokaal bedrijventerrein 
gerealiseerd worden. De motivering voor de behoefte en de locatie gebeurt in het GRS. 

De provincie selecteert de Liersebaan - Ringbaan - Langestraat als een 
kleinhandelsconcentratie die niet ruimtelijk samenhangt met een stedelijk gebied (type 
III). Het ontwikkelingsperspectief wordt bepaald bij het opmaakproces van een 
provinciaal RUP. Beperkte uitbreidingen zijn mogelijk na een toetsing aan de ruimtelijke 
draagkracht.  

Binnen de agrarische structuur is Zandhoven gelegen in een zone voor sterk 
grondgebonden melkveehouderij. Agrarische verbreding kan plaatsvinden door de 
ontwikkeling van mogelijke nevenfuncties (in het bijzonder recreatief medegebruik) als 
bijdrage tot een leefbare en concurrentiële sector.  

In de valleigebieden in het zuiden van de gemeente is landbouw een medegebruiker 
van de ruimte naast andere buitengebied functies. Grondgebonden landbouw moet in 
evenwicht zijn met de ruimtelijke draagkracht van het gebied en moet de aanwezige 
natuur- en landschapswaarden respecteren. Nieuwe bebouwing of uitbreiding van 
bestaande bebouwing is in principe niet mogelijk, tenzij voor grondgebonden landbouw 
en voor verplichte reglementaire uitbreidingen. Het weren van grondloze landbouw in de 
valleigebieden is gericht op het behoud en de versterking van de open valleistructuren 
en het natuurlijk karakter ervan, alsook op de bevestiging van de belangrijke rol van de 
landbouw in deze gebieden. 

Verkeers- en vervoersstructuur 

De N14 is tussen E34 en E313 niet geselecteerd als secundaire weg. Op die manier 
wordt vermeden dat een alternatieve noord - zuid verbinding, parallel met de E19, 
ontstaat. Wel pleit de provincie om de splitsing van E34 en E313 om te vormen tot een 
volwaardig kruispunt zodat terugdraaibewegingen tussen beide snelwegen mogelijk 
worden. 

De provincie stelt voor om de N14 tussen Lier en E313 een apart statuut te geven 
(samen met N10 en R16). Enerzijds zou een selectie als secundaire weg geen 
voldoende oplossing geven voor de problemen langs de weg (verlinting, baanwinkels). 
Anderzijds is het niet duidelijk of een selectie als primaire weg haalbaar is omwille van 
enkele moeilijke doortochten. Aan deze weg wordt het statuut “drager van een 
provinciaal netwerk” gegeven. Belangrijk hierbij is dat de provincie zich verbindt om een 
streefbeeld van deze weg te ontwikkelen. 

In de openbare vervoerstructuur wordt Zandhoven bediend via twee snelbussen, twee 
verbindende buslijnen en een stamlijn van het voorstedelijk vervoer. 

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Zandhoven 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd definitief goedgekeurd door de 
bestendige deputatie op 31 augustus 2006. 
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In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de gewenste ruimtelijk economische 
structuur van de gemeente volgens het GRS. Relevante elementen uit andere 
deelstructuren komen aan bod bij de analyse per bedrijf in hoofdstuk 6. 

4.4.1. Gewenste ruimtelijk-economische structuur 

Doelstellingen 

− Voldoende mogelijkheden geven aan de bestaande bedrijven in de gemeente: 
Dit houdt in dat bedrijven in de eerste plaats op hun huidige locatie moeten kunnen 
blijven bestaan. Indien het behoud van activiteiten op de huidige locatie niet gewenst 
of mogelijk is dan dienen er voldoende alternatieven in de gemeente worden 
aangereikt. 

− Mogelijkheden creëren voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven: 
In de gemeente Zandhoven werden er 22 zonevreemde bedrijven geïnventariseerd. 
Een aantal zonevreemde bedrijven sluiten aan bij andere bedrijven, 
woonomgevingen of bij de dorpskern en kunnen hierdoor op hun huidige locatie 
blijven bestaan en verder ontwikkeld worden. Andere bedrijven liggen eerder 
geïsoleerd of de draagkracht van de omgeving laat niet toe dat de bedrijven zich op 
die locatie verder ontwikkelen. Deze bedrijven dienen op korte, middellange of lange 
termijn geherlokaliseerd te worden. Om deze herlokalisatiebehoefte op te vangen 
wenst de gemeente voldoende ruimte te voorzien, ofwel op een bestaand lokaal 
bedrijventerrein ofwel door de realisatie van een nieuw bedrijventerrein. 

− Een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van de regionale bedrijvigheid 
langs het Albertkanaal:  
Zandhoven wenst geen grootschalige economische dynamiek langs het 
Albertkanaal op te vangen. De gemeente wenst de huidige economische activiteiten 
ter hoogte van Massenhoven te behouden en omwille van de aansluiting bij de 
bebouwde ruimte het ambachtelijk karakter van deze activiteiten te ondersteunen. 

Concepten 

Een gedifferentieerd lokalisatiebeleid 

In de gemeente zijn er verschillende bedrijventerreinen aanwezig. In de toekomst 
kunnen deze bedrijventerreinen niet allen op dezelfde manier worden uitgebouwd. Op 
elk bedrijventerrein zal een bepaalde soort bedrijven gebundeld worden. 

− In de nabijheid van het Albertkanaal zal de nadruk worden gelegd op 
verkeersaantrekkende bedrijvigheid (goed ontsloten, multimodaal en weinig overlast 
naar de kernen). 

− Op het bedrijventerrein Winkelaar kan ruimte worden voorzien voor lokale bedrijven 
(ambachtelijke en KMO). 

− Langs de N14 kunnen verkeersgeoriënteerde bedrijven die niet thuishoren in het 
dorpscentrum (vb. garagebedrijven) worden opgevangen. 

− In de dorpskernen en in de open ruimte kunnen enkel kleinschalige, niet hinderlijke 
bedrijven verweven voorkomen. 
 

Lokale ontwikkelingen sluiten aan bij bestaande bedrijventerreinen 

In de toekomst zal er in de gemeente Zandhoven nog behoefte zijn naar nieuwe 
bedrijventerreinen. Om deze behoefte op te vangen zullen er nieuwe bedrijventerreinen 
in de gemeente moeten worden ontwikkeld. 
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Nieuwe bedrijventerreinen sluiten best aan op bestaande terreinen. Op deze manier 
worden bestaande infrastructuren beter benut en kan de aantasting van de open ruimte 
tot een minimum worden beperkt. 

 

Afbakenen van handels- en horecaconcentraties langs de N14 

De N14 in Zandhoven wordt op verschillende plaatsen gekenmerkt door een sterke 
concentratie van handel en horeca. Een verdere uitdeining van de bedrijvigheid langs 
de N14 is niet gewenst. Binnen de bestaande concentratiegebieden kunnen bedrijven 
en handelszaken gestimuleerd worden. Buiten deze concentratiegebieden wordt er 
geen ondersteunend beleid gevoerd. Het behoud van de woonfunctie of de open ruimte 
wordt hier voorop gesteld. 

 

Geen nieuwe regionale ontwikkelingen in het economisch netwerk Albertkanaal 

De gemeente Zandhoven is geen voorstander van een grootschalige economische 
ontwikkeling langsheen het Albertkanaal. De economische ontwikkelingen worden 
beperkt tot de huidige twee bedrijventerreinen ter hoogte van Massenhoven. Afhankelijk 
van de mogelijkheden kunnen deze bedrijventerreinen nog uitgebreid worden. Bij 
voorkeur gebeurt dit in functie van (grootschalige) lokale bedrijven. Om geen hinder te 
veroorzaken naar de aanliggende kernen worden niet milieubelastende bedrijven 
gestimuleerd. 

 

Duidelijke ontsluiting van de bedrijventerreinen 

Om een vlotte ontsluiting te garanderen, wordt ernaar gestreefd dat de terreinen via 
gemeentelijke verzamelwegen rechtstreeks aansluiten op primaire of secundaire 
wegen. Vanuit deze optiek is een ligging langsheen de N14 het meest aangewezen. 
Deze geeft immers een goede aansluiting naar zowel de E34 als de E313. 
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Gewenste ruimtelijk – economische structuur 

 

Figuur 6: GRS: gewenste ruimtelijk-economische structuur 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

De gewenste ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Zandhoven zal 
geregeld worden via verschillende beleidsniveaus. 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 haar beleid richten op de bestaande bedrijventerreinen, de zonevreemde 
bedrijven en de kleinhandelsbedrijven langs de N14 die niet binnen de afbakening van 
de provincie vallen. 

 

De gemeente Zandhoven focust zich in de eerste plaats op de verweving van de 
economische functies in de dorpskernen. Hiervoor dienen er voldoende ruime 
bouwmogelijkheden voorzien te worden in de dorpskernen. Daarnaast zal ze de 
integratie van zonevreemde bedrijven onderzoeken op hun huidige locatie. Hinderlijke 
bedrijven (zowel in de open ruimte als in de dorpskernen) dienen geherlokaliseerd te 
worden naar bestaande lokale bedrijventerreinen. Op basis van een reële 
herlokalisatiebehoefte voor zonevreemde bedrijven zal de gemeente de nodige 
inspanningen doen om een lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen. 
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Lokale bedrijventerreinen 

Lokale bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen die de behoefte van te herlokaliseren 
bedrijven (zonevreemde bedrijven in de open ruimte of hinderlijke bedrijven in de 
dorpskernen) opvangen. Het bedrijventerrein richt zich uitsluitend op lokale bedrijven. 
Dit zijn be- en verwerkende bedrijven (inclusief tertiaire dienstverlening) die een 
verzorgend karakter hebben ten aanzien van de omgeving (gemeentelijk en beperkt 
regionaal niveau – omliggende dorpskernen). 

In de gemeente Zandhoven wordt een onderscheid gemaakt tussen te ontwikkelen 
lokale bedrijventerreinen (terreinen met een goede ontsluiting naar het hoger wegennet) 
en te behouden lokale bedrijventerreinen (terreinen die mogelijks voor overlast in de 
dorpskernen kunnen zorgen). 

Te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein (type I) 

− Liersebaan - Massenhoven 

Dit bedrijventerrein komt in aanmerking voor nieuwe uitbreidingen voor het opvangen 
van de behoefte van te herlokaliseren bedrijven of nieuwe bedrijven. Er wordt gekozen 
voor de locatie te Massenhoven omdat deze weinig schade aan de open ruimte brengt, 
ruimtelijk aansluit bij de dorpskern van Massenhoven, geen verkeersoverlast meebrengt 
in de dorpskernen en goed aansluit op het bovenlokaal economisch netwerk van het 
Albertkanaal. De gemeente zal, voorafgaandelijk aan het RUP, een actualisatie 
doorvoeren van het behoefteonderzoek, om de ontwikkeling van het lokaal 
bedrijventerrein verder te motiveren. 

Te behouden lokale bedrijventerreinen (type II) 

− Winkelaar – Zandhoven 

− Pulsebaan – Pulderbos 

− Boudewijnlaan – Pulle 

− KMO-zone ‘t Veer 

Nieuwe bedrijven kunnen zich vestigen op vrij liggende percelen en in vrijkomende 
bedrijfsgebouwen. 

Voorstel concentratiegebieden van kleinhandel en horeca langs N14 

In de concentratiegebieden kunnen bedrijven, handel en horecabedrijven in de 
toekomst blijven bestaan en verder ontwikkelen. 

Volgende gebieden worden geselecteerd: 

− Liersebaan, omgeving Lammerenberg 

− Liersebaan, westelijke zijde, tussen Antwerpsebaan en Osseweg 

− Liersebaan, kruispunt met Molenbaan, Galgenweg en Ringlaan 

− Langestraat, tussen Amelbergastraat en Goormansstraat Liersebaan 

Het lint Liersebaan, omgeving Lammerenberg, zal niet worden opgenomen in het 
provinciaal RUP en is bijgevolg van lokaal belang. De gemeente zal hier dezelfde 
beleidslijnen toepassen als voor delen die onder de provinciale bevoegdheid vallen. 
Volgende beleidslijnen worden voorgesteld: 

− Bestaande concentraties van handel en horeca dienen strikt te worden afgebakend. 
Binnen deze gebieden kunnen de bedrijven verder ontwikkelen en uitbreiden. Het 
zijn deze zones die kunnen worden gebruikt voor bedrijven die een sterke behoefte 
hebben aan een zichtlocatie. 
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− In de andere zones wordt de bedrijvigheid langs de N14 niet meer gewenst. De 
woonfunctie of de open ruimtefunctie primeert hier. Bestaande bedrijven kunnen er 
blijven bestaan, maar moeten duidelijk worden begrensd. Ook hier kunnen, 
afhankelijk van hun ligging, nog beperkte uitbreidingsmogelijkheden worden 
onderzocht. 

Verspreide (zonevreemde) bedrijvigheid 

Bestaande bedrijven die geen onderdeel uitmaken van een lokaal bedrijventerrein, het 
economisch netwerk Albertkanaal of de concentratiegebieden van kleinhandel en 
horeca langs de N14 worden beschouwd als verspreide (zonevreemde) bedrijvigheid. 
Afhankelijk van de ligging binnen de omgeving (zowel open als bebouwde ruimte), de 
schaal van het bedrijf, de overlast die het veroorzaakt en de ontsluiting dienen deze 
bedrijven geherlokaliseerd te worden, kunnen ze op hun huidige locatie behouden 
blijven en al dan niet beperkt of ruim uitbreiden. 

De gemeente stelt zich grotendeels tevreden met de decretale bepalingen inclusief het 
besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen 
voor gebouwen gelegen buiten de geëigende bestemmingszone. 

De hoofdfuncties van de verschillende zoneringen blijven geldig. Er is geen nieuwe 
afwijkende bedrijvigheid buiten de geëigende zones gewenst. 

Zonevreemde gebouwen die gelegen zijn in een open ruimte dienen een zo laag 
mogelijke dynamische functie te bekleden. 

Bedrijven moeten in de eerste plaats op hun huidige locatie behouden blijven. Indien 
het behoud van de activiteiten op de huidige locatie niet gewenst of mogelijk is, dienen 
er voldoende alternatieven in de gemeente aangeboden te worden. Een aantal 
zonevreemde bedrijven sluiten aan bij andere bedrijven, woonomgevingen of de 
dorpskern en kunnen hierdoor op hun huidige locatie blijven bestaan en verder 
ontwikkeld worden. Andere bedrijven liggen eerder geïsoleerd of de draagkracht van de 
omgeving laat niet toe dat de bedrijven zich op die locatie verder ontwikkelen. Deze 
bedrijven dienen op korte, middellange of lange termijn geherlokaliseerd te worden. Om 
deze herlokalisatiebehoefte op te vangen, wenst de gemeente voldoende ruimte te 
voorzien. 

Definitieve uitspraken over een bedrijf kunnen slechts gedaan worden op het moment 
zelf en nadat er een bijkomende planologische toetsing op perceelsniveau is 
doorgevoerd. 

Afwegingskader zonevreemde bedrijven 

Voor het afwegingskader voor de zonevreemde bedrijven wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5 van de toelichtingsnota. 

4.4.2. Deelruimten 

Met het oog op een gebiedsgerichte afweging van de zonevreemde bedrijven wordt de 
visie op iedere deelruimte toegelicht. Zowel de ruimtelijk economische structuur als 
eventuele andere relevante elementen voor de geselecteerde zonevreemde bedrijven 
worden toegelicht. 

In de deelruimten “Hoofddorp Zandhoven en kasteeldomeinen” en “Groene band van 
Molenbeek” liggen geen geselecteerde bedrijven. Deze deelruimten worden dan ook 
niet besproken. 
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Deelruimte: Kleinschalige Noorden – (recreatief) open ruimtegebied Pulderbos 

 

Figuur 7: GRS - deelruimte Kleinschalig noorden 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

In deze deelruimte liggen de volgende geselecteerde bedrijven: 
− Ludo Geysels (2) 
− Lauwereys BVBA (3) 

Concept: ontwikkelingen gebundeld in de kern van Pulderbos 

− lokale ambachtelijke bedrijven kunnen zich integreren in het bestaande weefsel van 
de dorpskern. 

− grotere bedrijven dienen te herlokaliseren naar een lokaal bedrijventerrein 
langsheen de N14. 

Te behouden lokaal bedrijventerrein 

Het bedrijventerrein Pulsebaan, aansluitend op de kern van Pulderbos, kan op zijn 
huidige schaal behouden blijven. Een verdere ontwikkeling (uitbreiding van het 
bedrijventerrein) is op deze locatie niet gewenst vanwege het aansnijden van waardevol 
open ruimtegebied en vanwege de ontsluiting van het bedrijventerrein (door de 
verschillende dorpskernen). Nieuwe bedrijven dienen zich te vestigen in het 
woongebied of op het lokaal bedrijventerrein langs de N14. 

Te versterken landbouwgebied – Af te bakenen woonlinten 

In het landbouwgebied zijn een aantal woonlinten aanwezig. Andere functies, zoals 
handel, diensten en horeca worden in de woonlinten tot een minimum beperkt. Deze 
activiteiten kunnen enkel in nevenfunctie van het wonen worden ontwikkeld.  

Zonevreemde gebouwen die aansluiten op bestaande woonlinten kunnen mee worden 
opgenomen in de woonlinten.  
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Deelruimte: Rustig oostelijk gebied rond Pulle 

 

Figuur 9 - GRS deelgebied Rustig Oostelijk Gebied Rond Pulle 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

In deze deelruimte liggen de volgende geselecteerde bedrijven: 

− Breugelmans-Neujens (4) 

 
Te behouden lokaal bedrijventerrein 

Het lokaal bedrijventerrein ligt aan de rand van de dorpskern van Pulle en grenst aan de 
groene bovenlokale verbinding van Molenbeek. De ontsluiting van het bedrijventerrein 
is niet optimaal. Het vrachtverkeer moet door verschillende dorpskernen rijden alvorens 
het hoger verkeersnet bereikt wordt. Dit zorgt voor overlast in de dorpskernen. Een 
verdere ontwikkeling van dit bedrijventerrein is daarom niet gewenst. Bedrijven die 
wensen te groeien dienen te herlokaliseren naar een groter lokaal bedrijventerrein dat 
aansluit op de N14. Kleine ambachtelijke bedrijven kunnen zich integreren binnen het 
bestaande weefsel van de dorpskern.  

Af te bakenen geïsoleerde, groene woonwijk – Domein Boenders 

De zonevreemde bedrijven die gelegen zijn in de woonwijk of aan de rand ervan 
kunnen onder hun huidige vorm op deze locatie blijven bestaan. Een verdere 
ontwikkeling van deze bedrijven is hier niet gewenst omdat de woonwijk hoofdzakelijk 
een residentieel karakter heeft. Indien deze bedrijven in de toekomst willen uitbreiden 
dienen zij geherlokaliseerd te worden naar een lokaal bedrijventerrein. 
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Deelruimte: Grootschalig (open ruimte) gebied Kleine Nete 

 

Figuur 8: GRS Zandhoven - deelruimte Grootschalig (openruimte)gebied Kleine Nete 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

In deze deelruimte liggen volgende geselecteerde bedrijven: 

− Interieur Clockaerts (3) 
 

Te versterken compacte kern 

De gemeente heeft als doelstelling om deze kern kwalitatief verder te versterken zodat 
de woonfunctie er ook in de toekomst gegarandeerd kan blijven. Door op onbebouwde 
kavels en bij herbouw verdichting mogelijk te maken ontstaat een groter draagvlak voor 
de functies binnen de kern. 

Te vrijwaren valleigebied 

Het beleid voor de beekvalleien is in eerste instantie gericht op het behoud en herstel 
van de natuurlijke loop van de beek, het herinrichten van natuurvriendelijke oevers, het 
behoud en versterken van kleine landschapselementen langs de beek en in de 
beekvallei, het bouwvrij houden van niet-bebouwde delen en het behoud en de 
verbetering van de waterkwaliteit ruimtelijk ondersteunen. In delen van de 
valleigebieden kunnen onder bepaalde voorwaarden agrarische activiteiten toegelaten 
worden. 
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Af te bakenen ontwikkelingen langs N14 

Langs de N14 is een sterke concentratie 
aanwezig van voorzieningen (handel en 
diensten), woningen en horeca. Deze zone werd 
in het RSPA niet geselecteerd als een 
kleinhandelslint op provinciaal niveau.  

 

De gemeente wenst de bestaande 
voorzieningen langs de N14 af te bakenen en 
een duidelijk ontwikkelingsperspectief uit te 
werken voor de toekomst. Binnen de 
aangeduide zoekzone wordt een onderscheid 
gemaakt tussen zones voor wonen, 
bedrijvigheid, handel en horeca.  

 

Figuur 9: GRS - onderzoekszone afbakening 
concentratie wonen, handel, diensten en 

horeca N14 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

 

Te behouden lokaal bedrijventerrein - Veerstraat 

In de Veerstraat zijn er twee kleinere zones voor ambachtelijke bedrijven en KMO 
gelegen. Het bedrijf aansluitend op de Molenbeekvallei kan op zijn huidige schaal 
verder ontwikkeld worden. Voor het bedrijf ten noorden van de Veerstraat zal een BPA 
in opmaak de ontwikkelingsperspectieven vastleggen. 
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5. Afwegingskader en mogelijkheden voor eventuele 
herlokalisatie 

5.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het gemeentebestuur heeft in het kader van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS) een afwegingskader uitgewerkt voor de zonevreemde bedrijven. In 
dit hoofdstuk wordt het afwegingskader weergegeven. 

5.2. Afwegingskader GRS 
Het GRS bevat een eerste aanzet tot afwegingskader voor zonevreemde bedrijvigheid. 
Onderstaand schema geeft de ontwikkelingsmogelijkheden weer voor de zonevreemde 
bedrijven (bedrijven die op het moment zonevreemd zijn of bij uitbreiding zonevreemd 
komen te liggen). Het beleid wordt herleid tot een aantal ontwikkelingscategorieën: 

 

− Categorie 0: herlokalisatie noodzakelijk, zelfs indien geen uitbreiding gewenst; 
 

− Categorie 1: behoud op de huidige locatie. Geen uitbreiding mogelijk. Bij stopzetting 
van de huidige bedrijvigheid kunnen er geen nieuwe zonevreemde activiteiten 
worden toegelaten. Aan de bestaande gebouwen kunnen enkel 
instandhoudingswerken worden toegelaten. 
 

− Categorie 2: behoud op de huidige locatie. Geen uitbreiding mogelijk. Bij stopzetting 
van de huidige bedrijvigheid kunnen er nieuwe zonevreemde activiteiten worden 
toegelaten. Aan de bestaande gebouwen kunnen enkel instandhoudingswerken 
worden uitgevoerd. 
 

− Categorie 3: behoud op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding (10-25%) op de 
huidige locatie is mogelijk. Bij stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er 
nieuwe zonevreemde activiteiten worden toegelaten. 
 

− Categorie 4: behoud op de huidige locatie. Het bedrijf kan zich verder ontwikkelen 
(uitbreiding > 25%). Bij stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe 
zonevreemde activiteiten worden toegelaten. 
 

− Categorie 5: de activiteit is niet of slechts deels zonevreemd en kan blijven bestaan 
op de huidige locatie. Een uitbreiding in een zonevreemde zone is niet mogelijk. Bij 
stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe activiteiten worden 
toegelaten. 
 

− Categorie 6: de activiteit is niet of gedeeltelijk zonevreemd en kan blijven op de 
huidige locatie. Een uitbreiding in een zonevreemde zone is toegestaan. Bij 
stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe activiteiten worden 
toegelaten. 
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Figuur 10: GRS - Ontwikkelingsschema voor zonevreemde bedrijven 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

 

Het RUP zonevreemde bedrijven 
wordt als planningsinstrument 
ingezet in de bestemmingen van de 
open ruimte. De relevante 
elementen in de open 
ruimtestructuur worden op 
nevenstaande figuur weergegeven. 

 

Figuur 11: GRS - afwegingskader zonevreemde bedrijven 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 
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5.3. Mogelijkheden tot eventuele herlokalisatie van 
zonevreemde bedrijven 

 

In het GRS worden de bestaande bedrijventerreinen opgedeeld in twee types: 

− te ontwikkelen lokale bedrijventerreinen (type I) 

− te behouden lokale bedrijventerreinen (type II) 
 

Te ontwikkelen lokale bedrijventerreinen 

 

Figuur 12: te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein 

Bron: GRS Zandhoven, 2006 

Te ontwikkelen bedrijventerreinen zijn 
deze terreinen waar nog nieuwe 
uitbreidingen kunnen worden voorzien 
voor het opvangen van de behoefte van 
te herlokaliseren bedrijven. Het gaat om 
het bedrijventerrein Liersebaan - 
Massenhoven 

Er wordt gekozen voor de locatie te 
Massenhoven omdat deze weinig schade 
aan de open ruimte brengt, ruimtelijk 
aansluit bij de dorpskern van 
Massenhoven, geen verkeersoverlast 
meebrengt in de dorpskernen en goed 
aansluit op het bovenlokaal economisch 
netwerk van het Albertkanaal. 

Bij de ontwikkeling van deze bedrijventerreinen dient voldoende rekening te worden 
gehouden met opties inzake intensief ruimtegebruik (vb. aan elkaar bouwen van 
bedrijven, bouwen in de hoogte, bundelen van parkeerinfrastructuur…). Op deze manier 
wordt er ruimteverspilling op het bedrijventerrein voorkomen en vermijdt men dat men 
op korte termijn een nieuw terrein dient aan te snijden om bijkomende behoefte op te 
vangen. 

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. 
 

Te behouden lokale bedrijventerreinen (type II) 

Te behouden bedrijventerreinen zijn terreinen die een slechtere ontsluiting kennen of 
door groei voor overlast kunnen zorgen in een bepaald gebied. De bedrijventerreinen 
hebben een sterke dynamiek doordat er nog actieve bedrijven aanwezig zijn. Het gaat 
om volgende bedrijventerreinen: 

− Winkelaar – Zandhoven 

− Pulsebaan - Pulderbos 
− Boudewijnlaan – Pulle 
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− KMO-zone ‘t Veer 

 

Volgende beleidslijnen worden voorgesteld: 

− nieuwe bedrijven kunnen zich op deze terreinen vestigen op vrij liggende percelen 
en in vrijkomende bedrijfsgebouwen. 

− voor deze bedrijventerreinen kunnen mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik 
onderzocht worden. Zo kunnen uitbreidingen van bedrijventerreinen mogelijks 
worden opgevangen door een herstructurering van het bestaande bedrijventerrein 
(vb. aan elkaar bouwen, in de hoogte bouwen) 

− voor het bedrijventerrein Winkelaar wordt voorgesteld de bufferzone, zoals 
aangeduid op het gewestplan te schrappen, gezien de bestemming volledig 
achterhaald is. In deze buffer bevinden zich reeds bedrijven en buffering van een 
bedrijventerrein ten opzichte van een lokale weg niet meteen noodzakelijk is. De 
bufferzone zal worden herbestemd tot zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en 
KMO. 
 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt dat zonevreemde bedrijven die niet op de huidige locatie 
kunnen ontwikkelen, geherlokaliseerd kunnen worden op de bestaande 
bedrijventerreinen of op een nieuwe KMO-zone aansluitend op het bestaande 
bedrijventerrein Liersebaan - Massenhoven. De realisatie van dit lokaal bedrijventerrein 
dient gemotiveerd te worden op basis van een behoefteonderzoek. 

Noot: de gemeenteraad heeft op 22 juni 2017 het RUP “Gemengd bedrijventerrein 
Massenhoven” goedgekeurd. Het betreft een nieuw bedrijventerrein ter hoogte van de 
Vaartstraat in Massenhoven.  
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6. Analyse per bedrijf 
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 werden de volgende bedrijven opgenomen in het RUP: 

 
nr Naam straat Plaats Activiteit gewestplanzone 

1 Interieur 
Clockaerts 

Veerstraat 46 2240 Viersel schrijnwerkerij AG 

2 Ludo Geysels Goormanstraat 40A 2242 Pulderbos trappenmakerij WLK/AG 

3 Lauwereys BVBA Molenheide 80 2242 Pulderbos snoeien en vellen van 
bomen en verhuur 
hoogtewerkers 

WLK/AG 

4 August 
Breugelmans 

Vroegeinde 16 2243 Pulle schrijnwerkerij AG 

Vennootschap 
Neujens 

Vroegeinde 14 2243 Pulle ontwerp en productie 
geluidsinstallaties 

AG 

Verklaring gewestplanzones: AG: agrarisch gebied / WLK: woongebied met landelijk karakter 

 

Aan de hand van de door de gemeente verschafte gegevens, terreinonderzoek en 
bevraging van de bedrijven wordt voor ieder bedrijf een individuele analyse gemaakt. 

 

Per bedrijf worden volgende gegevens behandeld:  

− identificatie van het bedrijf 

− situering en foto’s 

− juridische toestand (gewestplan, bouwvergunningen, milieuvergunningen, sectorale 
wetgeving, andere juridische elementen) 

− ruimtelijke impact (omgevingskenmerken, ruimtegebruik en integratie, verkeer) 

− economische aspecten (hoofdactiviteiten, tewerkstelling, investeringen, 
uitbreidingsplannen) 

− verbanden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

− categorisering 

 

Voor elk bedrijf wordt op basis van het voorgaande concluderend gesteld wat de 
ontwikkelingsperspectieven voor de toekomst zijn. Er wordt dus een definitieve 
categorie vastgelegd, rekening houdend met het afwegingskader en categorisering 
zoals uiteengezet in hoofdstuk 5.2. 

 

Mogelijk blijkt uit de afweging dat bepaalde randvoorwaarden moeten gesteld worden 
aan de verdere ontwikkeling van bepaalde bedrijven. Deze randvoorwaarden vormen 
aldus een verfijning van de voorgestelde categorie (= ontwikkelingsperspectief) en 
zullen een verdere vertaling kennen in het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige 
voorschriften. 
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6.1. Interieur Clockaerts 

6.1.1. Identificatie van het bedrijf 

naam bedrijf Interieur Clockaerts 

Adres Grote Beekstraat 1 

Activiteit Schrijnwerkerij 

6.1.2. Luchtfoto en foto’s 

 

Figuur 13: Interieur Clockaerts - luchtfoto 

 

 

Figuur 14: Interieur Clockaerts – foto 1 

 

Figuur 15: Interieur Clockaerts - foto 2 
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6.1.3. Juridische toestand 

Gewestplan 

 

Figuur 22: gewestplan 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied is gelegen in agrarisch 
gebied, aansluitend bij het woongebied 
van de woonkern Viersel. 

Het agrarisch gebied wordt ingesloten 
door woongebied, recreatiegebied en 
gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut. 

 

Stedenbouwkundige vergunningen 

Voor de bedrijfsruimten werd geen vergunning verleend. Uit een analyse van luchtfoto’s 
(bron: Geopunt) kan vastgesteld worden dat de gebouwen opgericht werden in de 
periode 1979-1990. Op basis van kadastrale gegevens wordt de woning als vergund 
geacht. 

Milieuvergunningen 

Er werden geen milieuvergunningen verleend. 
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Onroerend erfgoed 

 

Figuur 16: Interieur Clockaerts – onroerend erfgoed 

Bron: Geoportaal Onroerend Erfgoed 

Ten zuiden van het plangebied ligt de vastgestelde ankerplaats “Dal van de Kleine Nete 
tussen Nijlen en Grobbendonk” (rood). In de dorpskern van Viersel liggen een aantal 
gebouwen die opgenomen zijn op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Een 
aantal zones in de omgeving worden aangeduid als gebieden waar geen archeologisch 
erfgoed te verwachten valt (groene arcering). 

 

Buurt- en voetwegen 

 

Figuur 17: Interieur Clockaerts – buurtwegen 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 
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Buurtweg 2 valt samen met de Veerstraat.  

De Grote Beekstraat wordt aangeduid als een private weg.  

 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

 

Figuur 18: Interieur Clockaerts – habitatrichtlijngebieden 

Bron: Geopunt 

Aan de overzijde van de Grote Beekstraat en ten zuiden ligt het habitatrichtlijngebied 
“Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden”. De 
grootste prioriteiten in de Vallei van de Kleine Nete zijn het vergroten en verbinden van 
de bos- en heidekernen. Voor de heidegebieden zal ook een kwalitatief hoogstaand 
beheer nodig zijn. Daarnaast moet de waterkwaliteit in de estuaria en riviervallei 
verbeterd en de natuurlijke structuur hersteld worden. Ook de creatie van voldoende 
leefgebied voor de gladde slang, de rugstreeppad en de heikikker is een belangrijk 
aandachtspunt in dit gebied. 

 

Voorkooprecht 

Op het plangebied geldt een voorkooprecht ten gunste van Waterwegen en Zeekanaal. 

 

6.1.4. Ruimtelijke impact 

Omgevingskenmerken 

Het bedrijf situeert zich langs de Grote Beekstraat, een smalle, geasfalteerde 
doodlopende straat die de achterliggende landbouwbedrijven en de gemeentelijke 
visvijver ontsluit. Deze straat sluit aan op de Veerstraat, een woonstraat met vooral 
vrijstaande en gekoppelde bebouwing.  
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Het perceel sluit langs de noordelijke zijde aan bij de tuinen van de bebouwing langs de 
Veerstraat. Ten zuiden liggen een aantal landbouwbedrijven, gekenmerkt door loodsen 
en serres en aan de straatzijde een vrijstaande bedrijfswoning. Ten oosten, aan de 
overzijde van de Grote Beekstraat, ligt een bosgebied en de gemeentelijke visvijver. 
Ten westen liggen een aantal weilanden.  

 

Ruimtegebruik en integratie 

Op het perceel zijn meerdere gebouwen opgericht. Aan de noordkant vooraan staat een 
oudere woning met een aangebouwde garage. De woning wordt niet meer bewoond, 
maar wordt gebruikt als opslagruimte. De bedrijfsleider woont in de directe omgeving, 
waar ook de kantoorfunctie gevestigd is. 

Tegen de zuidelijke perceelsgrens staat een relatief kleine loods die als werkplaats 
gebruikt wordt. Naast de loods zijn een aantal containers geplaatst.Tegen de loods van 
het naastgelegen landbouwbedrijf, die op de perceelsgrens staat, werd een carport 
opgericht.  

De zone rond de werkplaats en de woning is volledig verhard in functie van de 
bereikbaarheid van de gebouwen met bedrijfsvoertuigen.  

Het westelijke deel van het perceel is aangelegd als grasveld met een kleine serre.  

De gebouwen staan verspreid op het oostelijke deel van het perceel. De 
bedrijfsgebouwen hebben een hoogte van ongeveer 5m. De gebouwen zijn allen 
opgetrokken in verschillende materialen: een oudere bakstenen woning, een bedrijfshal 
opgebouwd uit geprofileerde stalen platen, een recente garage, een container en een 
serre. De gebouwen vormen geen samenhangend geheel. De zone rond de gebouwen 
is verhard met verschillende materialen (asfalt, grind en beton). 

Vanuit de Veerstraat is het bedrijf niet zichtbaar achter de woningen. Naar de Grote 
Beekstraat en de westelijke weilanden is geen buffering aanwezig. Naar de zuidkant 
wordt het bedrijf ingesloten door de grootschaligere loods van een landbouwbedrijf.  

 

Ontsluiting en verkeer 

Het bedrijf wordt via de Grote Beekstraat en de Veerstraat ontsloten naar de N14 of de 
Herentalsebaan. 

Het bedrijf beschikt over 1 kleine vrachtwagen. Het plaatmateriaal wordt 1 keer per 
week geleverd met een vrachtwagen. Tussentijds worden andere onderdelen geleverd 
met bestelwagens. 

De verkeersgeneratie van het personeel (2 personen) is zeer beperkt. 

 

6.1.5. Economische aspecten 

Hoofdactiviteiten 

Het bedrijf ontwerpt, produceert en plaatst keukens. Binnen het plangebied is de 
schrijnwerkerij gevestigd, waar het plaatmateriaal verwerkt wordt tot keukenmeubilair. 
Het bedrijf beschikt dan ook over zaagmachines, installaties voor het verlijmen en 
andere noodzakelijke voorzieningen.  

Het ontwerpen en plaatsen van de keukens gebeurt elders. 

Het bedrijf werkt hoofdzakelijk voor de lokale markt.  
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Tewerkstelling 

Het bedrijf is ca. 5 jaar actief op deze locatie. Naast de bedrijfsleider werkt er 1 ander 
personeelslid.  

Voor de vestiging van het huidige bedrijf was hier reeds een schrijnwerkerij gevestigd. 

Investeringen 

Door gebrek aan zekerheid op lange termijn werden geen grote investeringen gedaan. 

Uitbreidingsplannen 

Het huidige gebouw is te klein en niet aangepast aan de activiteiten. Door gebrek aan 
zekerheid op lange termijn wordt er voorlopig niet geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, 
maar het bedrijf is hier wel vragende partij voor. Na goedkeuring van het RUP zal 
geïnvesteerd worden in een aangepast gebouw met voldoende ruimte, 
afzuiginstallaties, afvalberging…. Door de aard van de activiteiten moet vooral 
voldoende gelijkvloerse werkruimte voorzien worden. 

In functie van sociale controle is een bedrijfswoning gewenst, bij voorkeur aan de 
straatzijde. 

 

6.1.6. Verbanden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

De visie op gemeentelijk niveau en op niveau van de deelruimte werd reeds beschreven 
in hoofdstuk 4.4. In dit hoofdstuk wordt de visie van het GRS meer in detail bekeken op 
schaalniveau van het bedrijf en de directe omgeving. 

Doelstelling van de gemeente is om de bestaande bedrijven in de gemeente voldoende 
mogelijkheden te geven. Bedrijven moeten in de eerste plaats op hun huidige locatie 
kunnen blijven bestaan en indien het bedrijfseconomisch gewenst is kunnen uitbreiden. 
Indien het behoud van activiteiten op de huidige locatie niet gewenst of mogelijk is of een 
uitbreiding niet kan worden toegestaan dienen er voldoende alternatieve binnen de 
gemeente worden aangereikt. 

Het bedrijf is gelegen op de grens tussen te vrijwaren valleigebied en de te versterken 
compacte kern van Viersel.  

In de kern van Viersel wordt vooral ingezet op het verdichten van de kern door het 
bebouwen van de nog lege percelen. 

In het gebied ten zuiden wordt de versterking van de natuurlijke structuur van het 
valleigebied van de Molenbeek vooropgesteld, door het bouwvrij houden van deze 
zone. Er wordt tevens ingezet op recreatief en agrarisch medegebruik. 

6.1.7. Categorisering 

Categorie 4: behoud op de huidige locatie. Het bedrijf kan zich verder ontwikkelen 
(uitbreiding > 25%). Bij stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe 
zonevreemde activiteiten worden toegelaten. 

 

De belangrijkste motivaties zijn: 

− Het bedrijf sluit aan bij het woongebied van de kern van Viersel en ligt ingesloten 
door grootschaligere landbouwbedrijven. De ruimtelijke impact op de omgeving is 
beperkt. 
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− Het bedrijf beschikt momenteel niet over de vereiste vergunningen, maar deze 
kunnen ook niet verleend worden binnen het huidige juridische kader. Door het 
voorzien van een aangepaste bestemming en voorschriften kan het bedrijf 
toekomstgericht investeren in aangepaste gebouwen.  

− De mobiliteitsimpact van het bedrijf is zeer beperkt. Het bedrijf werkt met één 
bestelwagen, er werken twee mensen en er is slechts één keer per week een 
levering met een vrachtwagen. Tussentijds gebeuren er leveringen met 
bestelwagens. 

− Het bedrijf werkt voor de lokale markt. Een herlokalisatie zou een significante 
negatieve impact op het bedrijf kunnen hebben.  

− Het bedrijf komt door de kleinschaligheid niet in aanmerking voor een herlokalisatie 
naar een bedrijventerrein, waar vooral grotere percelen aangeboden worden. 
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6.2. Ludo Geysels 

6.2.1. Identificatie van het bedrijf 

naam bedrijf Ludo Geysels 

adres Goormansstraat 40A 

activiteit Trappenmakerij 

6.2.2. Luchtfoto en foto’s 

 

Figuur 19: Ludo Geysels – luchtfoto 
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Figuur 20: Ludo Geysels - foto 1 

 

Figuur 21: Ludo Geysels - foto 2 

 

Figuur 22: Ludo Geysels – foto 3 
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6.2.3. Juridische toestand 

Gewestplan 

 

Figuur 23: Ludo Geysels – gewestplan 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het bedrijf is voor het grootste deel 
gelegen in woongebied met landelijk 
karakter. Enkel de gebouwen achteraan 
liggen in agrarisch gebied. 

 

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur 

 

Figuur 24: Ludo Geysels - herbevestigd agrarisch 
gebied 

Bron: http://www.rsv.vlaanderen.be 

Het plangebied behoort gedeeltelijk tot 
het herbevestigd agrarisch gebied 
(gebied nr. 2 “Omgeving Grote Heide”).  

De motivering voor de opmaak van een 
gemeentelijk RUP in het herbevestigd 
agrarisch gebied wordt gegeven in 
hoofdstuk 7.3.4. 

 

Verkavelingen 

Het perceel is gelegen in de verkaveling Goormansstraat, lot 10, gemeentelijk 
dossiernummer 871.1-1976.59/PB, referentie stedenbouw 096/039, goedgekeurd op 20 
maart 1978. 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Toelichtingsnota – ontwerp - 11 augustus 2020 46 

Stedenbouwkundige vergunningen 

 

Figuur 25: Ludo Geysels – stedenbouwkundige vergunningen 

Bron: Gemeente Zandhoven, eigen bewerking 

 

Tabel 3: Ludo Geysels- stedenbouwkundige vergunningen 

Datum Vergunning 

17.03.1986 Stedenbouwkundige vergunning voor bouw woonhuis en garage (rood) 

24.02.1992 Stedenbouwkundige vergunning voor vergroting garage met tuinberging (blauw) 

23.03.1992 Intrekking vergunning vergroting garage 

 

Voor de woning en garage werd in 1986 een bouwvergunning afgeleverd. Later werd er 
ook nog een vergunning afgeleverd voor een beperkte uitbreiding. Deze werd echter 
terug ingetrokken toen bleek dat het gebouwde volume een stuk groter was dan de 
vergunde uitbreiding. De boogloods is wel blijven staan.  

Voor de overige bedrijfsruimten werd geen vergunning verleend. Deze loodsen werden 
opgericht tussen 1995 en 2000. 

 

Milieuvergunningen 

Er werden geen milieuvergunningen verleend. 
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Onroerend erfgoed 

 

Figuur 26: Ludo Geysels – onroerend erfgoed 

Bron: Geoportaal Onroerend Erfgoed, eigen bewerking 

In de nabijheid van het plangebied ligt geen beschermd onroerend erfgoed.  

De dichtstbijzijnde elementen zijn de beschermde landschappen “Binnenbos en 
omgeving” (ca. 300m ten zuidwesten) en “Dorpskern Pulderbos (ca. 330m ten 
zuidoosten). 
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Buurt- en voetwegen 

 

Figuur 27: Ludo Geysels – buurtwegen 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen, eigen bewerking 

Buurtweg nr. 3 valt samen met het huidige tracé van de Goormansstraat. Er lopen geen 
buurt- of voetwegen over het bedrijfsperceel. 
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Habitatrichtlijngebieden 

 

Figuur 28: Ludo Geysels - habitatrichtlijngebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het habitatrichtlijngebied ‘Bos en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ ligt ca. 
300m ten zuidwesten van het plangebied.  

 

Voorkooprecht 

Op het achterste deel van het plangebied geldt een voorkooprecht ten gunste van 
Waterwegen en Zeekanaal.  

 

6.2.4. Ruimtelijke impact 

Omgevingskenmerken 

Het bedrijf is gesitueerd langs de Goormansstraat, de verbindingsweg tussen de kern 
van Pulderbos en de N14 Langestraat. De weg wordt gekenmerkt door lintbebouwing 
met vrijstaande woningen. De woonfunctie vertoont verweving met landbouw- en 
bedrijfsactiviteiten, met loodsen in tweede bouworde. Zo ligt net ten oosten van het 
plangebied een drankencentrale en een paardrijpiste. De aangrenzende percelen aan 
de noordwestelijke zijde zijn tot nu toe onbebouwd gebleven. 

Achter het woonlint liggen akkers en velden met verspreid een aantal hoeves. Het vormt 
een open landschap, met weinig kleine landschapselementen. 
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Ruimtegebruik en integratie 

Aan de straatzijde heeft het perceel het uiterlijk van een vrijstaande woning met een 
aantal bijgebouwen. De woning is geïntegreerd in het straatbeeld en omvat de 
kantoorfunctie van het bedrijf.  

De eigenlijke bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in de bijgebouwen achter de woning. 
De bedrijfsgebouwen werden in verschillende fases opgericht en intern verbonden. De 
fasering is ook zichtbaar in het uiterlijk van de gebouwen. Het eerste deel werd 
opgericht als garage bij de woning en is dan ook in harmonie met de woning. Het 
achterliggende deel werd opgericht als boogloods en de achterste delen zijn loodsen 
met een lichthellend dak. Deze latere delen werden opgericht als tijdelijke oplossing, in 
afwachting van een mogelijkheid om een aangepast gebouw te kunnen realiseren.  

Het westelijke gebouw is de productieruimte, waar de trappen vervaardigd worden. 
Naast het gebouw staat een gesloten container, waar het afval van het 
stofafzuigsysteem wordt opgevangen. Het oostelijke vrijstaande gebouw is de 
droogloods, waarin het hout wordt gedroogd. Naast dit gebouw staat een stalling voor 
de heftruck die gebruikt wordt om het hout te verplaatsen. 

Door de ligging in tweede bouworde, achter de vrijstaande woning met garage, en de 
aanwezigheid van een brede haag is het bedrijf nauwelijks zichtbaar vanop de straat. 

De toegangsweg naar de achterste gebouwen ligt op het westelijke perceel, dat ook in 
eigendom is van de bedrijfsleider. De tussenliggende zone werd als tuin aangelegd, 
waarin een serre geplaatst werd. De bedrijfsgebouwen worden visueel gebufferd door 
een brede haag. Naar de achterliggende open ruimte is geen buffering aanwezig. 

 

Verkeer 

Het bedrijf is gesitueerd langs de Goormansstraat, de verbindingsweg tussen de kern 
van Pulderbos en de N14 Langestraat. De Goormansstraat is een lokale 
verbindingsweg met 1 baanvak in elke richting. In 2013 werd het dubbelrichtingsfietspad 
vernieuwd.  

Het bedrijf beschikt over een vrachtwagen en een bestelwagen. Op het terrein wordt 
gebruik gemaakt van twee heftrucks. Het bedrijf maakt geen gebruik van het openbaar 
domein om te parkeren.  

Het hout wordt één keer per week geleverd met een vrachtwagen.  

6.2.5. Economische aspecten 

Hoofdactiviteiten 

De hoofdactiviteit van het bedrijf is de productie en het plaatsen van trappen in private 
woningen. Het bedrijf werkt hoofdzakelijk in de omliggende regio.  

Momenteel wordt er gemiddeld drie dagen per week gewerkt in het atelier. De andere 
twee dagen worden trappen geplaatst en is er geen activiteit in de bedrijfsgebouwen. 

Het hout wordt als boomstammen geleverd en ter plaatse verwerkt. Achteraan het 
perceel staat een droogloods, waarin het hout op rekken van 4m hoogte wordt 
gestapeld om te drogen. De productie van de trappen gebeurt in de westelijke 
gebouwen. 

Het bedrijf heeft ook een magazijn in het bedrijventerrein van Pulle. 
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Tewerkstelling 

Naast de bedrijfsleider is er één persoon tewerkgesteld. Op termijn kan er nog een 
derde persoon bijkomen. 

Investeringen 

De laatste jaren werd geïnvesteerd in nieuwe machines. Investeringen in de gebouwen 
worden uitgesteld tot er rechtszekerheid op lange termijn is. 

Uitbreidingsplannen 

Het bedrijf heeft gebrek aan ruimte en wenst de gebouwen die ooit als tijdelijke 
constructie werden opgericht te vervangen door een aangepast gebouw. De 
noodzakelijke hoogte bedraagt 4m voor de schrijnwerkerij en 5m voor de droogloods.  

6.2.6. Verbanden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

De visie op gemeentelijk niveau en op niveau van de deelruimte werd reeds beschreven 
in hoofdstuk 4.4. In dit hoofdstuk wordt de visie van het GRS meer in detail bekeken op 
schaalniveau van het bedrijf en de directe omgeving. 

Doelstelling van de gemeente is om de bestaande bedrijven in de gemeente voldoende 
mogelijkheden te geven. Bedrijven moeten in de eerste plaats op hun huidige locatie 
kunnen blijven bestaan en indien het bedrijfseconomisch gewenst is kunnen uitbreiden. 
Indien het behoud van activiteiten op de huidige locatie niet gewenst of mogelijk is of een 
uitbreiding niet kan worden toegestaan dienen er voldoende alternatieve binnen de 
gemeente worden aangereikt. 

Het woonlint waar het bedrijf deel van uitmaakt ligt in een te versterken landbouwgebied 
(structureel landbouwgebied type I). Naast een residentieel karakter blijven deze 
woonlinten een agrarische functie behouden. Andere functies zoals handel, diensten en 
horeca worden in de woonlinten tot een minimum beperkt. Deze activiteiten kunnen enkel 
in nevenfunctie van het wonen worden ontwikkeld. Zondevreemde gebouwen die 
aansluiten op bestaande woonlinten kunnen mee worden opgenomen in de woonlinten. 
Hun ontwikkelingsperspectief wordt gelijkgesteld aan dat van de woonlinten. 

 

6.2.7. Categorisering 

Categorie 5: de activiteit is niet of slechts deels zonevreemd en kan blijven bestaan op 
de huidige locatie. Een uitbreiding in een zonevreemde zone is niet mogelijk. Bij 
stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe activiteiten worden toegelaten. 

 

De belangrijkste motivaties zijn: 

− Het bedrijf is al meer dan 25 jaar actief op deze locatie.  

− Het bedrijf is geïntegreerd in het straatbeeld van de Goormansstraat. Door de 
woning met garage aan de voorzijde en een brede haag langs de bedrijfsgebouwen 
is het bedrijf nauwelijks zichtbaar van op de straat. In het woonlint komen meerdere 
bedrijven in tweede bouworde voor. De ruimtelijke impact op de omgeving is 
beperkt. 

− Het bedrijf wordt via de Goormansstraat goed ontsloten naar de N14. 

− Het bedrijf beschikt momenteel niet over alle vereiste vergunningen, maar deze 
kunnen ook niet verleend worden binnen het huidige juridische kader. Door het 
voorzien van een aangepaste bestemming en voorschriften kan het bedrijf 
toekomstgericht investeren in aangepaste gebouwen.  
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− De mobiliteitsimpact van het bedrijf is zeer beperkt. Het bedrijf werkt met één 
vrachtwagen en één bestelwagen, er werken twee mensen en er is slechts één keer 
per week een levering met een vrachtwagen. 

− Het bedrijf werkt voor de regionale markt. Een herlokalisatie zou een significante 
negatieve impact op het bedrijf kunnen hebben.  

− Het bedrijf komt door de kleinschaligheid niet in aanmerking voor een herlokalisatie 
naar een bedrijventerrein, waar vooral grotere percelen aangeboden worden. 
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6.3. Lauwereys 

6.3.1. Identificatie van het bedrijf 

naam bedrijf Lauwereys 

adres Molenheide 80, 2240 Zandhoven 

activiteit Snoeien en vellen van bomen en verhuur hoogtewerkers 

6.3.2. Luchtfoto en foto’s 

 

Figuur 29: Lauwereys – luchtfoto 
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Figuur 30: Lauwereys - foto 1 

 

Figuur 31: Lauwereys - foto 2 

 

6.3.3. Juridische toestand 

Gewestplan 

 

 

Figuur 32: Lauwereys – gewestplan 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het bedrijf is deels gelegen in 
woongebied met landelijk karakter en 
deels in agrarisch gebied. 
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Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur 

 

Figuur 33: Lauwereys – herbevestigd agrarisch 
gebied 

Bron: http://www.rsv.vlaanderen.be 

Het plangebied behoort gedeeltelijk tot 
het herbevestigd agrarisch gebied 
(gebied nr. 2 “Omgeving Grote Heide”). 

De motivering voor de opmaak van een 
gemeentelijk RUP in het herbevestigd 
agrarisch gebied wordt gegeven in 
hoofdstuk 7.3.4. 

 

Stedenbouwkundige vergunningen 

 

Figuur 34: Lauwereys – stedenbouwkundige vergunningen 

Bron: gemeente Zandhoven, eigen verwerking 

 

Tabel 4: Lauwereys - stedenbouwkundige vergunningen 

Datum Onderwerp 

01.08.1977 Stedenbouwkundige vergunning autoherstelplaats (rood) 

01.08.1977 Stedenbouwkundige vergunning woning (blauw) 

26.06.1978 Stedenbouwkundige vergunning plaatsing benzinepompen 

10.12.2003 Stedenbouwkundige vergunning verbouwing woning met burelen tot dubbelwoonst (groen) 

28.06.2007 Stedenbouwkundige vergunning verbouwing woning met burelen tot woning met 4 
woongelegenheden (blauw) 

 

De loods werd in 1977 opgericht als autoherstelplaats.  
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De woning heeft lange tijd dienst gedaan als showroom voor de verkoop van wagens. In 
2007 werd de woning verbouwd tot een meergezinswoning met 4 woongelegenheden. 

 

Milieuvergunningen 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de milieuvergunningen. 

Tabel 5: Lauwereys - milieuvergunningen 

Datum Termijn Onderwerp 

22.04.1977 22.04.2007 exploitatie van herstelwerkplaats voor auto’s (klasse 1) 

17.03.1986 17.03.2016 plaatsing propaangasketel (klasse 2) 

Bron: gemeente Zandhoven 

Onroerend erfgoed 

 

Figuur 35: Lauwereys – onroerend erfgoed 

Bron: Geoportaal Onroerend Erfgoed, eigen bewerking 

Ten zuidwesten van het plangebied ligt het beschermd landschap “Bergmolen en 
omgeving”. De windmolen “De Bergmolen” is tevens beschermd als monument. De 
maalderij is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed.  
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Buurt- en Voetwegen 

 

Figuur 36: Lauwereys – buurtwegen 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 

Er liggen geen buurt- of voetwegen binnen het plangebied. 

Buurtweg 4 valt samen met de Molenheide. Het geasfalteerde deel van Wandelpad valt 
samen met een private weg. Het onverharde verlengde van Wandelpad valt samen met 
Voetweg 24.  
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Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

 

Figuur 37: Lauwereys – habitatrichtlijngebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het dichtstbijzijnde habitat- of vogelrichtlijngebied ligt op meer dan 900m van het 
plangebied.  

 

Voorkooprecht 

Op het achterste deel van het plangebied geldt een voorkooprecht ten gunste van 
Waterwegen en Zeekanaal.  

 

6.3.4. Ruimtelijke impact 

Omgevingskenmerken 

Het bedrijf is gelegen langs de Molenheide, een noordelijke uitloper van de woonkern 
Pulderbos. De weg wordt gekenmerkt door typische lintbebouwing, voornamelijk 
bestaande uit vrijstaande woningen. In het woonlint komen verweven een aantal 
handelszaken voor.  

Het achterliggende gebied bestaat voornamelijk uit weilanden, akkers en 
bosfragmenten. Het open landshap wordt echter verstoord door vrij veel verspreide 
bebouwing.  
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Ruimtegebruik en integratie 

Aan de straatzijde staat een meergezinswoning met vier woongelegenheden. De 
woning is geïntegreerd in het straatbeeld en onttrekt de achterliggende 
bedrijfsgebouwen aan het zicht. De woning deed voor de verbouwing dienst als 
showroom voor de verkoop van personenwagens. In de voortuin werden een aantal 
parkeerplaatsen voor de bewoners aangelegd.  

De bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht in de loods achter de woning, die 
oorspronkelijk opgericht werd als autoherstelplaats. De bedrijfsruimte doet voornamelijk 
dienst als opslag- en onderhoudsruimte voor de machines. Verder bevat ze nog een 
bureel en een kleine schrijnwerkerij. De loods heeft een grote oppervlakte en dringt 
verder door in het achterliggende gebied dan de bijgebouwen van de omliggende 
percelen. Achter de loods staat nog een luifel waaronder voertuigen worden gestald. 
Deze luifel is vrij hoog omdat de hoogtewerkers op een voertuig geladen moeten 
kunnen worden voor transport.  

De bedrijfsgebouwen worden omringd door een haag, maar deze is onvoldoende 
uitgegroeid om de gebouwen visueel te onttrekken aan het zicht vanuit de 
achterliggende open ruimte. Dit komt deels door ruimtegebrek. Aangezien de poort van 
de loods aan de achterzijde ligt dient de zone aan de noordzijde van het gebouw 
behouden te blijven als oprit. Hier kan dan ook geen brede groenbuffer aangelegd 
worden.  

 

Verkeer 

Het bedrijf is gelegen langs de Molenheide, een noordelijke uitloper van de woonkern 
Pulderbos met 1 baanvak in elke richting. Naar het noorden sluit de weg via de 
Kruisdreef aan op de N14, net ten zuiden van het op- en afrittencomplex van de E34. 
Langs de Molenheide ligt een dubbelrichtingsfietspad aan de oostkant. 

Het bedrijf heeft als hoofdactiviteiten het snoeien en vellen van bomen en het verhuren 
van hoogtewerkers. Het bedrijf beschikt dan ook over een specifiek wagenpark, dat 
vooral op andere locaties wordt ingezet. De voertuigen worden wel op deze plaats 
gestald en onderhouden. De voertuigen en machines (hoogtewerkers etc.) worden door 
het bedrijf zelf getransporteerd, waarbij voornamelijk gebruik gemaakt wordt van grotere 
vrachtwagens die kunnen keren achteraan op het perceel. Het woon-werkverkeer van 
personeelsleden is eerder beperkt.  

De meeste leveringen aan het bedrijf gebeuren door bestelwagens met beperkt volume. 

 

6.3.5. Economische aspecten 

Hoofdactiviteiten 

De hoofdactiviteiten van het bedrijf zijn het snoeien en vellen van bomen en de verhuur 
van hoogtewerkers. Ondersteunende diensten, zoals een kantoor en een beperkte 
schrijnwerkerij, zijn hier eveneens gevestigd. Door de specifieke dienstverlening van het 
bedrijf is het niet lokaal gebonden. 

Tewerkstelling 

In het bedrijf zijn ca. 10 personen werkzaam, waarvan het grootste deel voornamelijk op 
verplaatsing werkt. Voor de administratieve taken zijn er 1 à 2 personen permanent 
aanwezig tijdens de kantooruren. 
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Investeringen 

Er zijn de voorbije jaren geen specifieke investeringen gebeurd binnen het bedrijf. 

Uitbreidingsplannen 

Het bedrijf wenst uit te breiden, maar de mogelijkheden op het huidige perceel zijn 
beperkt. Een uitbreiding zal mogelijk op een bijkomende locatie gerealiseerd moeten 
worden.  

6.3.6. Verbanden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

De visie op gemeentelijk niveau en op niveau van de deelruimte werd reeds beschreven 
in hoofdstuk 4.4. In dit hoofdstuk wordt de visie van het GRS meer in detail bekeken op 
schaalniveau van het bedrijf en de directe omgeving. 

Doelstelling van de gemeente is om de bestaande bedrijven in de gemeente voldoende 
mogelijkheden te geven. Bedrijven moeten in de eerste plaats op hun huidige locatie 
kunnen blijven bestaan en indien het bedrijfseconomisch gewenst is kunnen uitbreiden. 
Indien het behoud van activiteiten op de huidige locatie niet gewenst of mogelijk is of een 
uitbreiding niet kan worden toegestaan dienen er voldoende alternatieve binnen de 
gemeente worden aangereikt. 

Het woonlint waar het bedrijf deel van uitmaakt ligt in een te versterken landbouwgebied 
(structureel landbouwgebied type I). Naast een residentieel karakter blijven deze 
woonlinten een agrarische functie behouden. Andere functies zoals handel, diensten en 
horeca worden in de woonlinten tot een minimum beperkt. Deze activiteiten kunnen enkel 
in nevenfunctie van het wonen worden ontwikkeld. Zondevreemde gebouwen die 
aasluiten op bestaande woonlinten kunnen mee worden opgenomen in de woonlinten. 
Hun ontwikkelingsperspectief wordt gelijkgesteld aan dat van de woonlinten. 

 

6.3.7. Categorisering 

Categorie 3: behoud op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding (10-25%) op de 
huidige locatie is mogelijk. Bij stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe 
zonevreemde activiteiten worden toegelaten. 

 

De belangrijkste motivaties zijn: 

− De bedrijfsgebouwen zijn vergund, met uitzondering van de luifel achteraan. Er is 
reeds een vergunde bedrijfsactiviteit aanwezig sinds 1977. 

− Het bedrijf is geïntegreerd in het straatbeeld van de Molenheide. Door de woning 
aan de voorzijde is het bedrijf nauwelijks zichtbaar van op de straat. In het woonlint 
komen meerdere bedrijven in tweede bouworde voor. De ruimtelijke impact op de 
omgeving is beperkt. 

− Het bedrijf wordt via de Molenheide en de Kruisdreef goed ontsloten naar de N14 en 
de E34. 

− De activiteiten van het bedrijf zijn niet hinderlijk voor de omgeving, aangezien de 
meeste activiteiten op locatie plaatsvinden. De activiteiten op deze locatie beperken 
zich hoofdzakelijk tot opslag en onderhoud van machines en voertuigen. Er zijn 
slechts 1 à 2 mensen permanent aanwezig. De mobiliteitsimpact is dan ook beperkt. 

− Mits een betere buffering is de impact op de omliggende open ruimte beperkt. De 
open ruimte wordt reeds verstoord door de aanwezigheid van veel verspreide 
bebouwing.  
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6.3.8. Actuele situatie 

Recent werd het bedrijfsgebouw na een herlokalisatie van het bedrijf Lauwereys 
ingenomen door een nieuwe gebruiker: KDB Projects, een schrijnwerkerij.  

De zonevreemde problematiek en de nood aan een planologische oplossing blijft 
ongewijzigd. De gemeente opteert om dit deel-RUP te behouden om de 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie rechtszekerheid te geven.  
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6.4. Breugelmans-Neujens 

6.4.1. Identificatie en kengetallen 

In dit deel-RUP worden twee bedrijven opgenomen.  

 

naam bedrijf Breugelmans – Verreyckt bvba 

Adres Vroegeinde 16B 

Activiteit Schrijnwerkerij 

 

naam bedrijf Vennootschap Neujens 

Adres Vroegeinde 14 

Activiteit ontwerp en productie geluidsinstallaties 

 

6.4.2. Luchtfoto en foto’s 

 

Figuur 38: Breugelmans/Neujens - luchtfoto 
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Figuur 39: Breugelmans/Neujens - foto 1 

 

Figuur 40: Breugelmans/Neujens - foto 2 

 

Figuur 41: Breugelmans/Neujens - foto 3 

 

Figuur 42: Breugelmans/Neujens - foto 4 

 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Toelichtingsnota – ontwerp - 11 augustus 2020 64 

6.4.3. Juridische toestand 

Gewestplan 

 

Figuur 43: Breugelmans/Neujens – gewestplan 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het bedrijf ligt volledig in agrarisch gebied 
en sluit aan bij het woonparkgebied ten 
zuidwesten. Het gebied ten zuiden werd 
aangeduid als waterwinningsgebied. 

 

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur 

 

Figuur 44: Breugelmans/Neujens – herbevestigd 
agrarisch gebied 

Bron: http://www.rsv.vlaanderen.be 

Het plangebied behoort tot het 
herbevestigd agrarisch gebied (gebied nr. 
3 “Landbouwgebied Vispluk en 
Landbouwgebied ten noorden van 
Vorselaar en Grobbendonk”). 

De motivering voor de opmaak van een 
gemeentelijk RUP in het herbevestigd 
agrarisch gebied wordt gegeven in 
hoofdstuk 7.3.4. 
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Stedenbouwkundige vergunningen 

 

Figuur 45: Breugelmans/Neujens – stedenbouwkundige vergunningen 

Bron: gemeente Zandhoven, eigen verwerking 

 

Tabel 6: Breugelmans - overzicht bouwvergunningen 

Datum Onderwerp 

19.03.1951 Vergunning voor het bouwen van een gemengd landbouwbedrijf (rood) 

1961 Schrijnwerkerij (vergund geacht) 

30.08.1982 Vergunning voor verbouwing bergplaats (blauw omrand) 

11.08.1986 Vergunning verbouwing schrijnwerkerij (groen) 

 

In 1951 werd een vergunning verleend voor een gemengd landbouwbedrijf, waarvan 
één gebouw binnen het huidige plangebied gesitueerd is. In 1982 werd een vergunning 
verleend voor de verbouwing van dit gebouw.  

De schrijnwerkerij werd opgericht in 1961 en is dus vergund geacht. In 1986 werd een 
vergunning verleend voor het verbouwen van de schrijnwerkerij.  

 

Tabel 7: Neujens - overzicht bouwvergunningen 

Datum Onderwerp 

10.11.1966 Vergunning bouw bewaarcel (geel) 

19.11.1973 Vergunning bouw vriescel 
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De datum van de oprichting van de gebouwen is niet gekend, maar op de vergunning 
van 1966 zijn de twee hoofdgebouwen reeds aanwezig. Vermoedelijk dateren de 
gebouwen van voor 1962 en moeten dus als vergund geacht beschouwd worden. 

In 1966 werd een vergunning verleend voor de bouw van een bewaarcel. Op de 
plannen bij deze vergunning staan reeds meerdere gebouwen ingetekend, dus mogelijk 
zijn deze opgericht voor 1962 en dus vergund geacht. In 1973 werd een vergunning 
verleend voor de bouw van een vriescel, maar deze is niet gerealiseerd of niet meer 
aanwezig.  

De verkoop van het landbouwbedrijf en de functiewijziging naar productie en onderhoud 
van kermiswagens heeft plaatsgevonden in 1983. Deze functiewijziging was op dat 
moment niet vergunningsplichtig. De laatste jaren is het bedrijf verder gespecialiseerd in 
het ontwerp en de productie van geluidsinstallaties voor kermisattracties.  

 

Milieuvergunningen 

Er werden geen milieuvergunningen verleend voor beide bedrijven. Breugelmans is 
mogelijk vergunningsplichtig omwille van het vermogen van de machines. Neujens is 
als verhuurbedrijf vermoedelijk enkel meldingsplichtig.  

 

Onroerend erfgoed 

 

Figuur 46: Breugelmans/Neujens – onroerend 
erfgoed 

Bron: Geoloket Onroerend Erfgoed, eigen verwerking 

In de nabijheid van het plangebied ligt 
geen beschermd onroerend erfgoed.  

Ten westen van het plangebied ligt het 
beschermd landschap “Binnenbos en 
omgeving” (ca. 750m). 
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Buurt- en voetwegen 

 

Figuur 47: Breugelmans/Neujens – buurtwegen 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 

Buurtweg nr. 10 valt samen met de Sparrendreef en loopt door de zuidelijke punt van 
het plangebied.  

Buurtweg nr. 1 valt samen met Vroegeinde.  

Buurtweg nr. 23bis ten oosten van het plangebied werd afgeschaft bij besluit van de 
deputie op 21 mei 1991. 
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Habitat- en Vogelrichtlijngebieden 

 

Figuur 48: Breugelmans/Neujens – 
habitatrichtlijngebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het habitatrichtlijngebied “Bos en 
heidegebied ten oosten van Antwerpen” 
bevindt zich op ca. 750m ten westen van 
de bedrijven. 

 

Voorkooprecht 

Op het plangebied geldt een voorkooprecht ten gunste van Waterwegen en Zeekanaal.  

 

6.4.4. Ruimtelijke impact 

Omgevingskenmerken 

De bedrijven zijn gelegen tussen de Vroegeinde en de Sparrendreef, twee lokale wegen 
die min of meer parallel lopen met de Dennenlaan. De bedrijven bevinden zich op de 
rand van een woonparkgebied ten zuidoosten, dat bestaat uit grotere bosrijke percelen 
met vrijstaande woningen. Aan drie zijden van de bedrijven staan woningen. Aan de 
noordzijde van het woonpark ligt een landbouwzone, met voornamelijk akkers en 
weilanden, maar waarin ook veel verspreide bebouwing voorkomt.  

Ruimtegebruik en integratie 

Op de site zijn twee bedrijven aanwezig, die door hun ruimtelijke samenhang worden 
opgenomen in één deel-RUP. 

 

Het bedrijf Breugelmans is gelegen langs Vroegeinde en ligt ingesloten tussen het 
bedrijf Neujens en een vrijstaande woning. Het perceel is beperkt in oppervlakte, 
waardoor het gebouw een groot deel van het perceel beslaat.  

Het bedrijf, dat uit één gebouw bestaat, is opgetrokken uit betonnen prefab elementen 
met een dak in geprofileerde platen. Aan de straatzijde is enkel een gesloten gevel en 
een poort zichtbaar. Het gebouw heeft dan ook geen representatieve of herkenbare 
gevel naar de staatkant. De zone tussen het gebouw en de straat werd verhard in 
functie van parking voor het personeel en de bedrijfsvoertuigen. Achter de 
schrijnwerkerij staat een stofafzuiginstallatie.  

 

Het bedrijf Neujens bestaat uit twee percelen en grenst zowel aan Vroegeinde als aan 
de Sparrendreef. De toegang is gesitueerd aan de Sparrendreef.  
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Het bedrijf bestaat uit twee hoofdgebouwen. Het westelijke gebouw omvat het grootste 
deel van de bedrijfsactiviteiten. Het uiterlijk van het voormalige landbouwbedrijf is 
volledig bewaard gebleven. Het centrale deel van dit gebouw heeft door het schuine 
dak een grotere hoogte dan de overige gebouwen. Het gebouw vormt een vrij gesloten 
constructie, met enkel een aantal poorten aan de oostzijde.  

In het oostelijke gebouw werden drie wooneenheden ondergebracht, waardoor dit 
gebouw in mindere mate de uiterlijke kenmerken van de vroegere bedrijfsfunctie 
vertoont. Het is een laag gebouw, met enkel een gelijkgrondse verdieping. Het 
oostelijke deel van het gebouw werd behouden als garage/stalplaats voor voertuigen, 
met een poort in de zuidelijke gevel.  

De ruimte tussen de gebouwen is grotendeels verhard als parking en circulatieruimte, 
met uitzondering van twee groenere zones. Tussen het westelijke gebouw en de 
Sparrendreef ligt een boomweide, een grasperk met een aantal aangeplante 
hoogstammige bomen. Tussen het oostelijke gebouw en Vroegeinde ligt een tuin. 

Langs Vroegeinde wordt het bedrijf omheind door betonplaten en enkele hoogstammige 
bomen die het terrein visueel bufferen. Langs de Sparrendreef wordt het bedrijf ook 
omheind door betonplaten maar ontbreekt een visuele buffer. 

Verkeer 

Het plangebied wordt ontsloten via de lokale ontsluitingswegen van het woonpark. Via 
de Mastendreef wordt de Dennenlaan bereikt, die verbinding geeft met de N14 naar het 
westen (via de Herentalsebaan) en Grobbendonk naar het oosten. Als alternatief kan 
via Vroegeinde ontsloten worden.  

Breugelmans beschikt over twee bestelwagens en één vrachtwagen. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van het openbaar domein om te parkeren. Het bedrijf is actief in heel 
het land. Gemiddeld wordt twee dagen per week in het atelier gewerkt en drie dagen op 
locatie. Het personeel (5 personen) genereert weinig verkeer. Leveringen zijn beperkt 
tot 1 vrachtwagen per week.  

De verhuurdiensten van het bedrijf van Neujens genereren ca. 6 
vrachtwagentransporten en een variabel aantal bestelwagens per week. Het personeel 
(7 personen, waarvan een aantal op de site wonen) genereert weinig verkeer. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van het openbaar domein om te parkeren. Door de 
gespecialiseerde activiteiten is het bedrijf actief in heel het land en in het buitenland.  

6.4.5. Economische aspecten 

Hoofdactiviteiten 

Breugelmans-Verryckt BVBA is een schrijnwerkerij die zowel werkt voor particulieren 
als voor bedrijven. De hoofdactiviteiten zijn binnen- en buitenschrijnwerk en industriële 
gevelbekleding. Het bedrijf voert vaak opdrachten uit voor handelszaken, horeca en 
andere grotere klanten. Het klantenbestand is zeer breed en omvat cliënteel uit heel 
België. Het bedrijf heeft een tweede vestiging in Herentals, waar vooral 
aluminiumproducten (ramen, deuren) vervaardigd worden. ook de burelen zijn daar 
gevestigd. 

Venootschap Neujens is vanuit de productie en onderhoud van kermiswagens 
gespecialiseerd naar het ontwerp, productie en verhuur van geluidsinstallaties, onder de 
naam Discosmash (DS). Het bedrijf werkt nog steeds in grote mate voor de 
kermiswereld. Het bedrijf heeft nog een stockageruimte in Beerse. Het klantenbestand 
van dit bedrijf is gespreid over heel België en in het buitenland.  
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Tewerkstelling 

In het bedrijf Bruegelmans-Verryckt BVBA zijn 5 personen werkzaam. Het bedrijf heeft 
de wil om te groeien, wat zou kunnen leiden tot 2 bijkomende personeelsleden in de 
komende jaren.  

In het bedrijf Neujens zijn 7 personen werkzaam. Het aantal personeelsleden kende 
een dalend verloop door de automatisering.  

Investeringen 

Bruegelmans heeft de voorbije jaren voornamelijk geïnvesteerd in het wagenpark en de 
machines. Ook werd een oudere silo waarin de houtkrullen opgevangen werden voor 
verbranding vervangen door een stofafzuiging, waarbij de briketten als eindproduct 
gebruikt worden voor de verwarming van de werkplaats.  

Neujens heeft de voorbije jaren vooral geïnvesteerd in machines en steeds meer in 
gespecialiseerde softwaretoepassingen.  

Uitbreidingsplannen 

Breugelmans heeft geen uitbreidingsmogelijkheden op deze locatie. Er kan wel 
personeel bijkomen, maar een uitbreiding van de gebouwen is niet mogelijk. De 
schrijnwerkerij zal behouden blijven op deze locatie, maar eventuele uitbreidingen 
zullen vermoedelijk op een andere locatie gerealiseerd moeten worden. 

Neujens heeft behoefte aan een aangepast en voldoende groot gebouw. 

6.4.6. Verbanden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

De visie op gemeentelijk niveau en op niveau van de deelruimte werd reeds beschreven 
in hoofdstuk 4.4. In dit hoofdstuk wordt de visie van het GRS meer in detail bekeken op 
schaalniveau van het bedrijf en de directe omgeving. 

Doelstelling van de gemeente is om de bestaande bedrijven in de gemeente voldoende 
mogelijkheden te geven. Bedrijven moeten in de eerste plaats op hun huidige locatie 
kunnen blijven bestaan en indien het bedrijfseconomisch gewenst is kunnen uitbreiden. 
Indien het behoud van activiteiten op de huidige locatie niet gewenst of mogelijk is of 
een uitbreiding niet kan worden toegestaan dienen er voldoende alternatieve binnen de 
gemeente worden aangereikt. 

De zonevreemde bedrijven die gelegen zijn in de groene woonwijk Domein Boenders of 
aan de rand ervan kunnen onder de huidige vorm blijven bestaan. Een verdere 
ontwikkeling van deze bedrijven is hier niet gewenst omdat de woonwijk hoofdzakelijk 
een residentieel karakter heeft. Indien deze bedrijven in de toekomst willen uitbreiden 
dienen zij geherlokaliseerd te worden naar een lokaal bedrijventerrein. 

6.4.7. Categorisering 

Categorie 3: behoud op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding (10-25%) op de 
huidige locatie is mogelijk. Bij stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe 
zonevreemde activiteiten worden toegelaten. 

 

De belangrijkste motivaties zijn: 

- De bedrijven sluiten aan bij een woonpark en maken deel uit van een 
bebouwingsconcentratie die bestaat uit woningen, bedrijven en agrarische 
gebouwen. 

- Het zijn kleinschalige bedrijven met een beperkt aantal personeelsleden die vaak op 
locatie werken. De bedrijven genereren weinig verkeer.  
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- De gebouwen zijn vergund of vergund geacht en de functiewijziging van Neujens 
was op dat moment niet vergunningsplichtig. De bedrijven zijn reeds decennia actief 
op deze locatie.  

- Volgens het GRS kunnen bestaande bedrijven die aansluiten bij het domein 
Boenders onder de huidige vorm blijven bestaan maar niet verder ontwikkelen. 
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7. Inrichtingsprincipes per deel-RUP 

7.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Voor elk bedrijf dat wordt opgenomen in het RUP worden in dit hoofdstuk de 
inrichtingsprincipes beschreven.  

Op basis van de analyse per bedrijf en de daaruit volgende categorisering wordt een 
visie voor ieder bedrijf opgebouwd. Door middel van een aantal inrichtingsprincipes 
wordt de visie omgezet in het bestemmingsplan en de voorschriften. Verder komen een 
aantal andere motiveringen aan bod, die volgen uit decretale verplichtingen of sectorale 
wetgeving. 

 

Voor ieder bedrijf worden de volgende elementen behandeld: 

 

− motivering van de opties van het RUP; 

− inrichtingsprincipes; 

− eventuele verantwoording van de regularisatie; 

− eventuele verantwoording voor de bestemmingswijziging van herbestemd agrarisch 
gebied; 

− lijst met voorschriften die strijdig zijn en worden opgeheven; 

− ruimtebalans; 

− eventueel een passende beoordeling; 

− watertoets. 
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7.2. Deel-RUP nr. 1: Interieur Clockaerts 

7.2.1. Visie 

Zoals gemotiveerd in 6.1.7 kan het bedrijf behouden blijven op de bestaande locatie en 
kan het bedrijf verder ontwikkelen. Het bedrijf krijgt rechtszekerheid en duidelijkheid 
over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Naar het beeld van de landbouwbedrijven in de omgeving wordt geopteerd om aan de 
straatzijde een bedrijfswoning te voorzien en de bedrijfsgebouwen achteruit te plaatsen. 
Zo wordt vermeden dat het straatbeeld gedomineerd wordt door bedrijfsgebouwen en 
komen de bedrijfsgebouwen niet in conflict met de groene omgeving aan de overkant 
van de Grote Beekstraat.  

 

7.2.2. Inrichtingsprincipes 

Zone voor bedrijfswoning 

Een zone van 30m uit de rooilijn wordt voorbehouden voor een vrijstaande 
bedrijfswoning. Binnen deze zone kan een woning opgericht worden in functie van het 
achtergelegen bedrijf. De woning heeft een maximaal volume van 1.000m³ en heeft 
maximaal één verdieping met een schuin dak, naar het beeld van de omliggende 
woningen.  

In de woning kan een kantoorfunctie voor het bedrijf ondergebracht worden, op 
voorwaarde dat deze maximaal 50% van het gebruiksvolume van de woning inneemt. 
Aan de woning mogen maximum 4 parkeerplaatsen voor bezoekers en een oprit naar 
het bedrijf voorzien worden. De rest van de zone wordt aangelegd als groene ruimte 
en/of tuin. 

Indien op het perceel op termijn geen bedrijfsactiviteit meer gevestigd is kan de woning 
als ééngezinswoning behouden blijven.  

 

Lokaal bedrijventerrein 

Het westelijke deel van het perceel wordt bestemd als lokaal bedrijventerrein. Door de 
plaatsing van de bedrijfsgebouwen achter de zone voor de bedrijfswoning is de visuele 
impact veel kleiner.  

De maximale terreinbezetting bedraagt 50% van de totale oppervlakte van de zone. De 
maximale bouwhoogte bedraagt 7m, wat noodzakelijk is voor de bedrijfsactiviteiten.  

Er worden geen bouwvrije afstanden opgelegd naar de zone voor de bedrijfswoning, 
zodat het bedrijfsgebouw en de woning gekoppeld kunnen worden in functie van sociale 
controle en het comfort voor de bedrijfsleider.  

Autonome kleinhandel, kantoren en milieubelastende activiteiten worden uitgesloten in 
de voorschriften. Een beperkte kantoorfunctie en toonzaal zijn wel toegelaten. De 
nevenbestemmingen nemen maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte van het 
bedrijf in. 

Noodzakelijke verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten, maar moeten 
tot een minimum beperkt worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens en lichte 
vracht worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 
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Om de bedrijfsgebouwen af te schermen van de omgeving wordt een bufferzone 
voorzien, aan te planten met streekeigen beplanting. Door de beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden wordt geen bouwvrije afstand naar de bufferzones 
opgelegd, op voorwaarde dat voldaan wordt aan voorwaarden opgelegd door de 
hulpdiensten in functie van brandveiligheid.  

7.2.3. Verantwoording van de regularisatie 

Voor alle niet vergunde en door het RUP vergunbare gebouwen dient een regularisatie 
aangevraagd te worden met het oog op kennisname van deze toestand door de 
vergunningverlenende overheid. 

 

De vergunningstoestand wordt toegelicht in 6.1.3. De bedrijfsgebouwen zijn niet 
vergund. Gezien de ligging en functie van het bedrijf is een regularisatie te 
verantwoorden. Het bedrijf sluit ruimtelijk aan bij de kern van Viersel en de omliggende 
landbouwbedrijven. De activiteiten van het bedrijf veroorzaken geen overlast en 
genereren zeer weinig verkeer. Het betreft een kleinschalig bedrijf dat geen hinder 
veroorzaakt naar de omgeving. Het ligt ingesloten tussen het woongebied en 
grootschaligere landbouwbedrijven. Het bedrijf is slechts een paar dagen per week 
actief op deze locatie. De overige dagen worden de keukens geplaatst bij de klanten en 
is er geen activiteit op de site. Door de verplichte bufferzone is ook de visuele impact op 
de open agrarische omgeving zeer beperkt. 

Het behoud van het bedrijf is te verkiezen boven een herlokalisatie. Het bedrijf heeft 
een lokale afzetmarkt en zou grote schade ondervinden.  

Het bedrijf komt door de kleinschaligheid niet in aanmerking voor een herlokalisatie 
naar een bedrijventerrein, waar vooral grotere percelen aangeboden worden.  

Het bedrijf ligt verweven in het woongebied, zonder hinder naar de omgeving. In het 
ruimtelijk structuurplan wordt voor kleinschalige bedrijvigheid sterk ingezet op 
verweving. Ook in de ruimtelijke beleidsplannen van de hogere overheden (in opmaak) 
wordt sterk ingezet op verweving van functies. Vanuit deze visie is een herlokalisatie 
dan ook niet gewenst en niet aan de orde.  

 

Aangezien het deel-RUP een herbestemming van agrarisch gebied naar bedrijventerrein 
voorziet, die niet kadert in het zone-eigen maken van een bestaande vergunde 
zonvreemde activiteit werd de mogelijkheid tot compensatie onderzocht. Het 
compensatievoorstel en de adviezen van de bevoegde overheden zijn opgenomen in 
Bijlage 1: Compensatievoorstel. Gelet op de negatieve adviezen voor dit 
compensatievoorstel kan dit niet weerhouden worden. De gemeente heeft geen 
alternatieve locaties waar compensatie van agrarisch gebied mogelijk is.  

7.2.4. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en worden opgeheven 

In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 
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Verordenend plan Voorschrift 

Voorschriften van het 
gewestplan Turnhout 
(KB 30.09.1977) 

(MB 14.10.1992) 

− 4.1. agrarisch gebied  
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zijn. 
Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel 
bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de 
exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond 
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve 
veeteelt, mogen slecht opgericht worden op ten minste 300m van een 
woongebied of op ten minste 100m van een woonuitbreidingsgebied, 
tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 
300m en 100m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, 
betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 

 

7.2.5. Ruimtebalans 

In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden.  

Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones. 

Tabel 8: Interieur Clockaerts - ruimtebalans 

Bestemming gewestplan Antwerpen Oppervlakte (m²) 

Agrarisch gebied  3.688 

  

Bestemmingen deel-RUP 1: Interieur Clockaerts Oppervlakte (m²) 

Art. 1 Lokaal bedrijventerrein 2.013 

Art. 2 Bufferzone 471 

Art. 3 Zone voor bedrijfswoning 1.204 

  

Totaal 3.688 

Noot: oppervlakten bepaald op basis van kadastrale gegevens 

bron: eigen verwerking 

7.2.6. Watertoets 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 
14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd. Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan worden of het voorliggende 
plan (en de realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in 
het gebied. Indien dit wel het geval is dan moeten deze effecten, indien mogelijk, zoveel 
mogelijk beperkt of gecompenseerd worden. 
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Basisgegevens 

Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 49: Interieur Clockaerts - overstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied ligt niet in effectief overstromingsgevoelig gebied. Een klein deel ligt wel 
in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De vallei van de Molenbeek, ca. 100m 
ten zuiden van het plangebied, is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig gebied. 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 50: Interieur Clockaerts - 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Bron: geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied en in de nabije omgeving zijn 
matig gevoelig voor grondwaterstroming. 
Wanneer binnen dit gebied (type 2) een 
ondergrondse constructie gebouwd wordt 
met een diepte van meer dan 5m en een 
horizontale lengte van meer dan 100m 
dient advies aangevraagd te worden bij 
de bevoegde instantie. 
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Infiltratiegevoelige bodems 

 

Figuur 51: Interieur Clockaerts - 
infiltratiegevoelige bodems 

Bron: geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied hebben een 
infiltratiegevoelige bodem. 

 

Waterzuivering 

 

Figuur 52: Interieur Clockaerts - waterzuivering 

Bron: VMM – Geoloket zonering 

Het volledige plangebied is gelegen in het 
centraal gebied (geel gearceerd). Dit 
betekent dat er afvalwaterriolering 
aanwezig is die verbonden is met een 
operationele waterzuiveringsinstallatie. In 
dit gebied moet het afvalwater 
aangesloten worden op de 
afvalwaterriool. 

 

Resultaten watertoets 

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. Het bedrijf kan zijn activiteiten 
optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte toename van de bebouwing, 
maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

Het RUP voorzien de volgende maatregelen: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 50% van het lokaal bedrijventerrein. Aan de 
straatzijde kan een woning opgericht worden. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling. 

− Verhardingen worden beperkt tot maximum 25% van het lokaal bedrijventerrein, 
voor inritten, circulatieruimte en parkeerruimte.  

− Minimum 25% van deze zone mag niet bebouwd of verhard worden. 

− Indien in de woning kantoorruimte voorzien wordt kunnen maximum 4 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens worden 
verplicht aangelegd in waterdoorlatende materialen.  

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als tuin, 
groene ruimte en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  
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De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 
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7.3. Deel-RUP nr. 2: Ludo Geysels 

7.3.1. Visie 

Zoals gemotiveerd in 6.2.7 kan het bedrijf behouden blijven op de bestaande locatie en 
kan het bedrijf verder ontwikkelen. Het bedrijf krijgt rechtszekerheid en duidelijkheid 
over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Om de goede integratie in het straatbeeld te garanderen wordt geopteerd om de 
woonfunctie aan de straatzijde te behouden. Dit is in overeenstemming met de 
bestaande bestemming als woongebied. Achter de woning wordt ruimte voorzien voor 
de bedrijfsactiviteiten, die gebufferd worden naar de omgeving.  

7.3.2. Inrichtingsprincipes 

Woongebied 

Aan de straatzijde wordt de bestemming woongebied behouden voor een vrijstaande 
ééngezinswoning, om zo de integratie in het straatbeeld te garanderen. In de woning 
kan een kantoorfunctie ondergebracht worden, op voorwaarde dat minimum 50% van 
het volume wordt ingenomen door de woonfunctie.  

De woning wordt op minimum 6m uit de rooilijn geplaatst. Het maximale profiel van de 
woning bestaat uit 1 verdieping en een schuin dak. Dit betekent dat in geval van 
herbouw een bijkomende bouwlaag gerealiseerd kan worden, naar het beeld van 
andere recent opgerichte woningen in de straat.  

Indien in de woning een kantoorfunctie gevestigd is kunnen 2 parkeerplaatsen in 
waterdoorlatende materialen aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. De rest 
van de zone wordt aangelegd als groene ruimte en/of tuin. 

 

Lokaal bedrijventerrein 

Het achterliggende deel van het plangebied wordt bestemd als lokaal bedrijventerrein. 
Door de plaatsing van de bedrijfsgebouwen achter de woonzone is de visuele impact 
veel kleiner.  

De maximale terreinbezetting bedraagt 75% van de totale oppervlakte van de zone. De 
afbakening van de zone is sterk gericht op de bestaande toestand, zodat een verdere 
uitbreiding in de achterliggende open ruimte vermeden wordt. De specifieke vorm zorgt 
in combinatie met de bufferzones voor een beperkte oppervlakte aan benutbare ruimte. 
Dit verklaart de hogere toegelaten maximale terreinbezetting. De maximale bouwhoogte 
bedraagt 7m, wat noodzakelijk is voor de bedrijfsactiviteiten. In het achterste deel wordt 
de bouwhoogte beperkt tot 5m als overgang naar de achterliggende open ruimte. 

 

Autonome kleinhandel, kantoren en milieubelastende activiteiten worden uitgesloten in 
de voorschriften. Een beperkte kantoorfunctie en toonzaal zijn wel toegelaten. De 
nevenbestemmingen nemen maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte van het 
bedrijf in. 

Noodzakelijke verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten, maar moeten 
tot een minimum beperkt worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens en lichte vracht 
worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 
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Om de bedrijfsgebouwen af te schermen van de omgeving wordt een bufferzone 
voorzien, aan te planten met streekeigen beplanting. Door de beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel wordt geen bouwvrije afstand naar de 
bufferzones opgelegd, op voorwaarde dat voldaan wordt aan voorwaarden opgelegd 
door de hulpdiensten in functie van brandveiligheid. 

De bufferzone mag op één plaats onderbroken worden voor een toegangsweg naar het 
bedrijf.  

 

7.3.3. Verantwoording van de regularisatie 

Voor alle niet vergunde en door het RUP vergunbare gebouwen dient een regularisatie 
aangevraagd te worden met het oog op kennisname van deze toestand door de 
vergunningverlenende overheid. 

 

De vergunningstoestand wordt toegelicht in 6.2.3. De woning, gelegen vooraan op het 
perceel aan de Goormansstraat en de garage zijn vergund en zorgen voor een goede 
integratie in het straatbeeld. Het achterliggende bedrijf is nauwelijks zichtbaar van op de 
straat. De achterliggende bedrijfsgebouwen, voornamelijk gelegen in agrarisch gebied, 
zijn niet vergund. Gezien de ligging en functie van het bedrijf is een regularisatie te 
verantwoorden. De goede ontsluiting langs de Goormansstraat en beperkte 
vrachtbewegingen hebben geen negatieve impact op de omgeving. Door de verplichte 
bufferzone is ook de visuele impact op de open agrarische omgeving zeer beperkt. 
Langs de Goormansstraat komen meerdere bedrijven in tweede bouworde voor. 

Het behoud van het bedrijf is te verkiezen boven een herlokalisatie. Het bedrijf heeft 
een regionale afzetmarkt en zou grote schade ondervinden.  

Het bedrijf komt door de kleinschaligheid niet in aanmerking voor een herlokalisatie 
naar een bedrijventerrein, waar vooral grotere percelen aangeboden worden. 

 

Het bedrijf ligt verweven in het woongebied, zonder hinder naar de omgeving. In het 
ruimtelijk structuurplan wordt voor kleinschalige bedrijvigheid sterk ingezet op 
verweving. Ook in de ruimtelijke beleidsplannen van de hogere overheden (in opmaak) 
wordt sterk ingezet op verweving van functies. Vanuit deze visie is een herlokalisatie 
dan ook niet gewenst en niet aan de orde.  

 

Aangezien het deel-RUP een herbestemming van agrarisch gebied naar 
bedrijventerrein voorziet, die niet kadert in het zone-eigen maken van een bestaande 
vergunde zonvreemde activiteit werd de mogelijkheid tot compensatie onderzocht. Het 
compensatievoorstel en de adviezen van de bevoegde overheden zijn opgenomen in 
Bijlage 1: Compensatievoorstel. Gelet op de negatieve adviezen voor dit 
compensatievoorstel kan dit niet weerhouden worden. De gemeente heeft geen 
alternatieve locaties waar compensatie van agrarisch gebied mogelijk is.  

7.3.4. Verantwoording bestemmingswijziging herbevestigd agrarisch 
gebied 

Een gedeelte van het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (zie 6.2.3 
voor het gewestplan en voor de het afbakeningsproces voor de natuurlijke en 
agrarische structuur).  
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Het grootste deel van het plangebied ligt in woongebied, maar de achterste gebouwen 
liggen in herbevestigd agrarisch gebied. Conform de omzendbrief RO/2010/01 is er in 
herbevestigd agrarisch gebied enige beleidsmarge voor gemeentelijke 
planningsinitiatieven, onder andere voor de opmaak van gemeentelijke RUP’s. 

Bij wijziging van de bestemming in herbevestigd agrarisch gebied dienen in de mate 
van het mogelijke en bij voorkeur in hetzelfde planningsinitiatief acties ondernomen te 
worden om het planologisch evenwicht te herstellen.  

Afwijken van dit uitgangspunt kan alleen door middel van een grondige motivatie door 
de initiatiefnemer. Conform de omzendbrief RO/2010/01 dient de verantwoording 
volgende elementen te bevatten: 

a. onderzoek naar de alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied en 
een verantwoording waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch gebied 
niet weerhouden worden. 

b. onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
structuur.  

c. onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. 

 

De omzendbrief stel eveneens dat afgeweken kan worden van dit principe als het plan 
enkel gericht is op het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde 
toestand. 

 

Alternatieve locaties 

Zoals gemotiveerd in 6.2.7 is het behoud van het bedrijf op de bestaande locatie te 
verkiezen boven een herlokalisatie. Een locatiealternatief is dan ook niet aan de orde.  

Impact op de agrarische structuur 

Het plangebied is beperkt in oppervlakte, is slechts ten dele bestemd als agrarisch 
gebied, ligt verweven in een woonlint en heeft reeds decennia geen agrarisch gebruik 
meer. Het plan is gericht op het zone-eigen maken van een zonevreemd bedrijf en 
voorziet geen bijkomende inname van agrarisch gebied.  

Er is quasi geen impact op de agrarische structuur. 

Flankerende maatregelen voor de landbouw 

Vermits de oppervlakte beperkt is en de gronden reeds decennia geen agrarisch 
gebruik kennen, is een compensatie van de agrarische bestemming niet aan de orde. 

De gemeente beschikt niet over landbouwgronden die in een andere bestemmingszone 
gelegen zijn en die in aanmerking kunnen komen als planologische compensatie. 

 

7.3.5. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en worden opgeheven 

In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 

Het perceel is gelegen in de verkaveling Goormansstraat, lot 10, gemeentelijk 
dossiernummer 871.1-1976.59/PB, referentie stedenbouw 096/039, goedgekeurd op 20 
maart 1978. 
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Verordenend plan Voorschrift 

Voorschriften van het 
gewestplan Turnhout 
(KB 30.09.1977) 

− 1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf 
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe 
aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, 
voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

− 1.2.2. de woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor 
woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven. 

− 4.1. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime 
zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden 
enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van 
de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, 
mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied 
of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m 
geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De 
overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 

 

Verkaveling − Lot 10 van verkaveling Goormansstraat, gemeentelijk dossiernummer 
871.1-1976.59/PB, referentie stedenbouw 096/039, goedgekeurd op 20 
maart 1978 

7.3.6. Ruimtebalans 

In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden.  

Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones. 

Tabel 9: Ludo Geysens - ruimtebalans 

Bestemming gewestplan Antwerpen Oppervlakte (m²) 

Agrarisch gebied 1.549 

Woongebied met landelijk karakter 1.067 

  

Bestemmingen deel-RUP 2: Ludo Geysels Oppervlakte (m²) 

Art. 1 Zone lokaal bedrijventerrein 1.410 

Art. 2 Bufferzone 581 

Art. 3 Woongebied 625 

  

Totaal 2.616 

Noot: oppervlakten bepaald op basis van kadastrale gegevens 

Bron: eigen verwerking 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Toelichtingsnota – ontwerp - 11 augustus 2020 83 

7.3.7. Watertoets 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 
14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd. Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan worden of het voorliggende 
plan (en de realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in 
het gebied. Indien dit wel het geval is dan moeten deze effecten, indien mogelijk, zoveel 
mogelijk beperkt of gecompenseerd worden. 

Basisgegevens 

Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 53: Ludo Geysels - overstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 54: Ludo Geysels - 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied en in de nabije omgeving zijn 
matig gevoelig voor grondwaterstroming. 
Wanneer binnen dit gebied (type 2) een 
ondergrondse constructie gebouwd wordt 
met een diepte van meer dan 5m en een 
horizontale lengte van meer dan 100m 
dient advies aangevraagd te worden bij 
de bevoegde instantie. 
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Infiltratiegevoelige bodems 

 

Figuur 55: Ludo Geysels - infiltratiegevoelige 
bodems 

Bron: Geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied hebben een 
infiltratiegevoelige bodem. 

 

Waterzuivering 

 

Figuur 56: Ludo Geysels - waterzuivering 

Bron: VMM – Geoloket zonering 

Het volledige plangebied is gelegen in het 
collectief geoptimaliseerd buitengebied 
(groen gearceerd). Dit betekent dat er 
riolering gepland is of dat er riolering 
aanwezig is die is nog niet aangesloten 
werd op een waterzuivering. 

 

Resultaten watertoets 

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. Het bedrijf kan zijn activiteiten 
optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte toename van de bebouwing, 
maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

Het RUP voorzien de volgende maatregelen: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 75% van het lokaal bedrijventerrein. Aan de 
straatzijde blijft de woonfunctie behouden. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling. 

− Enkel noodzakelijke verhardingen in functie van het bedrijf zijn toegelaten. 
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd in 
waterdoorlatende materialen. 

− Indien in de woning kantoorruimte voorzien wordt kunnen maximum 2 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens worden 
verplicht aangelegd in waterdoorlatende materialen.  

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als tuin, 
groene ruimte en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  
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De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 
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7.4. Deel-RUP nr. 3: Lauwereys 

7.4.1. Visie 

Zoals gemotiveerd in 6.3.7 kan het bedrijf behouden blijven op de bestaande locatie en 
kan het bedrijf verder ontwikkelen. Het bedrijf krijgt rechtszekerheid en duidelijkheid 
over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Het niet vergunde gedeelte achteraan 
het perceel wordt niet opgenomen in het RUP en behoudt de bestemming agrarisch 
gebied.  

Om de goede integratie in het straatbeeld te garanderen wordt geopteerd om de 
woonfunctie aan de straatzijde te behouden. Dit is in overeenstemming met de 
bestaande bestemming als woongebied. Achter de woning wordt ruimte voorzien voor 
de bedrijfsactiviteiten, die gebufferd worden naar de omgeving.  

7.4.2. Inrichtingsprincipes 

Woongebied 

Aan de straatzijde wordt de bestemming woongebied behouden voor een 
meergezinswoning met maximum 4 woongelegenheden. Dit is in overeenstemming met 
de bestaande toestand. Door het behouden van de woonfunctie wordt de integratie in 
het straatbeeld gegarandeerd.  

De woning wordt op minimum 10m uit de rooilijn geplaatst. Het maximale profiel van de 
woning bestaat uit 1 verdieping en een schuin dak. Dit komt overeen met het profiel van 
de bestaande woning. 

Naast de woning kan een toegangsweg naar het achterliggende bedrijf behouden 
blijven.  

Lokaal bedrijventerrein 

Het achterliggende deel van het plangebied wordt bestemd als lokaal bedrijventerrein, 
tot 15m achter het hoofdgebouw. Het achterliggende deel is niet vergund en wordt niet 
opgenomen in het RUP om de impact op de open ruimte te beperken. De afstand van 
15m is noodzakelijk als circulatieruimte om met een vrachtwagen de poorten te 
bereiken, die in de achterste gevel gesitueerd zijn.  

Door de plaatsing van de bedrijfsgebouwen achter de woonzone is de visuele impact 
veel kleiner.  

De maximale terreinbezetting bedraagt 60% van de totale oppervlakte van de zone. De 
afbakening van de zone is sterk gericht op de bestaande en vergunde toestand, zodat 
een verdere uitbreiding in de achterliggende open ruimte vermeden wordt.  

De maximale bouwhoogte bedraagt 7m, wat noodzakelijk is voor de bedrijfsactiviteiten. 
Hoogtewerkers en andere voertuigen en/of machines worden op vrachtwagens 
geplaatst in functie van transport. 

 

Autonome kleinhandel, kantoren en milieubelastende activiteiten worden uitgesloten in 
de voorschriften. Een beperkte kantoorfunctie en toonzaal zijn wel toegelaten. De 
nevenbestemmingen nemen maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte van het 
bedrijf in. 

Noodzakelijke verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten, maar moeten 
tot een minimum beperkt worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens en lichte vracht 
worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 
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Om de bedrijfsgebouwen af te schermen van de omgeving wordt een bufferzone 
voorzien, aan te planten met streekeigen beplanting. Aangezien de toegang van het 
gebouw aan de achterzijde ligt en de ontsluitingsweg aan de noordzijde van het gebouw 
loopt is hier geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van een bufferzone.  

Door de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel wordt geen bouwvrije 
afstand naar de bufferzones opgelegd, op voorwaarde dat voldaan wordt aan 
voorwaarden opgelegd door de hulpdiensten in functie van brandveiligheid. 

 

7.4.3. Verantwoording van de regularisatie 

Voor alle niet vergunde en door het RUP vergunbare gebouwen dient een regularisatie 
aangevraagd te worden met het oog op kennisname van deze toestand door de 
vergunningverlenende overheid. 

 

De vergunningstoestand wordt toegelicht in 6.3.3. De woning, gelegen vooraan op het 
perceel aan de Molenheide is vergund en zorgt voor een goede integratie in het 
straatbeeld. Het achterliggende bedrijf is nauwelijks zichtbaar van op de straat. De 
bedrijfsgebouwen, voornamelijk gelegen in agrarisch gebied, zijn hoofdzakelijk vergund, 
met uitzondering van de luifel achteraan op het perceel. Deze luifel wordt niet in het 
plangebied opgenomen en behoudt de bestemming agrarisch gebied. 

 Gezien de ligging en functie van het bedrijf is een regularisatie te verantwoorden. De 
goede ontsluiting langs de Molenheide en beperkte vrachtbewegingen hebben geen 
negatieve impact op de omgeving. Er wordt voornamelijk op locatie gewerkt, waardoor 
de activiteiten in het plangebied beperkt zijn tot opslag en onderhoud. Door de 
verplichte bufferzone is ook de visuele impact op de open agrarische omgeving zeer 
beperkt. Langs de Molenheide komen meerdere bedrijven in tweede bouworde voor. 

Het behoud van het bedrijf is te verkiezen boven een herlokalisatie.  

Het bedrijf komt door de kleinschaligheid niet in aanmerking voor een herlokalisatie 
naar een bedrijventerrein, waar vooral grotere percelen aangeboden worden. 

7.4.4. Verantwoording bestemmingswijziging herbevestigd agrarisch 
gebied 

Een gedeelte van het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (zie 6.3.3 
voor het gewestplan en voor de het afbakeningsproces voor de natuurlijke en 
agrarische structuur).  

 

Een deel van het plangebied ligt in woongebied, maar de achterste gebouwen liggen in 
herbevestigd agrarisch gebied. Conform de omzendbrief RO/2010/01 is er in 
herbevestigd agrarisch gebied enige beleidsmarge voor gemeentelijke 
planningsinitiatieven, onder andere voor de opmaak van gemeentelijke RUP’s. 

Bij wijziging van de bestemming in herbevestigd agrarisch gebied dienen in de mate 
van het mogelijke en bij voorkeur in hetzelfde planningsinitiatief acties ondernomen te 
worden om het planologisch evenwicht te herstellen.  

Afwijken van dit uitgangspunt kan alleen door middel van een grondige motivatie door 
de initiatiefnemer. Conform de omzendbrief RO/2010/01 dient de verantwoording 
volgende elementen te bevatten: 
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a. onderzoek naar de alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied en 
een verantwoording waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch gebied 
niet weerhouden worden. 

b. onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
structuur.  

c. onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. 

 

De omzendbrief stel dat afgeweken kan worden van dit principe als het plan enkel 
gericht is op het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde 
toestand. Aangezien de gebouwen hoofdzakelijk vergund zijn, met uitzondering van de 
luifel achteraan, is deze bepaling van toepassing op het voorliggende RUP. De niet 
vergunde luifel wordt niet opgenomen, waardoor het RUP zich beperkt tot de vergunde 
toestand.  

 

Alternatieve locaties 

Zoals gemotiveerd in 6.3.7 is het behoud van het bedrijf op de bestaande locatie te 
verkiezen boven een herlokalisatie. Een locatiealternatief is dan ook niet aan de orde.  

Impact op de agrarische structuur 

Het plangebied is beperkt in oppervlakte, is slechts ten dele bestemd als agrarisch 
gebied, ligt verweven in een woonlint en heeft reeds decennia geen agrarisch gebruik 
meer. Het plan is gericht op het zone-eigen maken van een zonevreemd bedrijf en 
voorziet geen bijkomende inname van agrarisch gebied.  

Er is quasi geen impact op de agrarische structuur. 

Flankerende maatregelen voor de landbouw 

Vermits de oppervlakte beperkt is en de gronden reeds decennia geen agrarisch 
gebruik kennen, is een compensatie van de agrarische bestemming niet aan de orde. 

De gemeente beschikt niet over landbouwgronden die in een andere bestemmingszone 
gelegen zijn en die in aanmerking kunnen komen als planologische compensatie. 

 

7.4.5. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en worden opgeheven 

In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 
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Verordenend plan Voorschrift 

Voorschriften van het 
gewestplan Turnhout 
(KB 30.09.1977) 

(MB 14.10.1992) 

− 1.0. woongebied 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf 
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe 
aangewezen gebied moet worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor 
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, 
voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

− 1.2.2. de woongebieden met landelijk karakter zijn bestemd voor 
woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven; 

− 4.1. agrarisch gebied  
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zijn. 
Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel 
bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de 
exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond 
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve 
veeteelt, mogen slecht opgericht worden op ten minste 300m van een 
woongebied of op ten minste 100m van een woonuitbreidingsgebied, 
tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 
300m en 100m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, 
betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden 

 

7.4.6. Ruimtebalans 

In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden. 

Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones. 

Tabel 10: Lauwereys - ruimtebalans 

Bestemming gewestplan Antwerpen Oppervlakte (m²) 

Woongebied met landschappelijk karakter 1.306 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 1.866 

  

Bestemmingen deel-RUP 3: Lauwereys Oppervlakte (m²) 

Art. 1 Lokaal bedrijventerrein 1.711 

Art. 2 Bufferzone 328 

Art. 3 Woongebied 1.132 

  

Totaal 3.172 

Noot: oppervlakten bepaald op basis van kadastrale gegevens 

bron: eigen verwerking 
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7.4.7. Watertoets 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14 november 
2003) legt bepaalde verplichtingen op die de watertoets worden genoemd. Dit betekent 
dat de overheid, indien ze moet beslissen over een vergunningsaanvraag, een plan of 
programma, eerst moet nagaan of de werken of plannen geen schadelijke effecten 
veroorzaken op het watersysteem. 

Basisgegevens 

Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 57: Lauwereys - overstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 58: Lauwereys - 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Bron: geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied en in de nabije omgeving zijn 
matig gevoelig voor grondwaterstroming. 
Wanneer binnen dit gebied (type 2) een 
ondergrondse constructie gebouwd wordt 
met een diepte van meer dan 5m en een 
horizontale lengte van meer dan 100m 
dient advies aangevraagd te worden bij 
de bevoegde instantie. 
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Infiltratiegevoelige bodems 

 

Figuur 59: Lauwereys - infiltratiegevoelige 
bodems 

Bron: Geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied hebben een 
infiltratiegevoelige bodem. 

 

Waterzuivering 

 

Figuur 60: Lauwereys - waterzuivering 

Bron: VMM – Geoloket zonering 

Het volledige plangebied is gelegen in het 
centraal gebied (geel gearceerd). Dit 
betekent dat er afvalwaterriolering 
aanwezig is die verbonden is met een 
operationele waterzuiveringsinstallatie. In 
dit gebied moet het afvalwater 
aangesloten worden op de 
afvalwaterriool. 

 

Resultaten watertoets 

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. Het bedrijf kan zijn activiteiten 
optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte toename van de bebouwing, 
maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

Het RUP voorzien de volgende maatregelen: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 60% van het lokaal bedrijventerrein. Aan de 
straatzijde blijft de woonfunctie behouden. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling. 

− Enkel noodzakelijke verhardingen in functie van het bedrijf zijn toegelaten. 
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd in 
waterdoorlatende materialen. 

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als tuin, 
groene ruimte en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  
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De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 
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7.5. Deel-RUP nr. 4: Breugelmans-Neujens 

7.5.1. Visie 

Zoals gemotiveerd in 6.4.7 kunnen de bedrijven behouden blijven op de bestaande 
locatie en kunnen de bedrijven verder ontwikkelen. Het bedrijf krijgt rechtszekerheid en 
duidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. 

Het bedrijventerrein wordt behouden en kan beperkt verder ontwikkelen. Om de 
integratie in de omgeving te verbeteren worden bufferzones opgelegd en moet de 
bestaande bomenweide behouden blijven. 

7.5.2. Inrichtingsprincipes 

Lokaal bedrijventerrein 

Het plangebied wordt bestemd als lokaal bedrijventerrein en wordt opgedeeld in een 
zone A (Breugelmans) en zone B (Neujens). De maximale terreinbezetting bedraagt 
voor zone A 80% van de totale oppervlakte van de zone en voor zone B 50%. De 
hogere bouwdichtheid in zone A is het gevolg van de beperkte oppervlakte van het 
perceel en de mogelijkheid om gekoppeld te bouwen. De maximale bouwhoogte 
bedraagt 7m, wat noodzakelijk is voor de bedrijfsactiviteiten.  

Er worden geen bouwvrije afstanden opgelegd naar de interne grenzen tussen zone A 
en B, zodat koppeling van gebouwen mogelijk is in functie van zuinig ruimtegebruik.  

Autonome kleinhandel, kantoren en milieubelastende activiteiten worden uitgesloten in 
de voorschriften. Een beperkte kantoorfunctie en toonzaal zijn wel toegelaten. De 
nevenbestemmingen nemen maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte van het 
bedrijf in. Per bedrijf kan één bedrijfswoning toegelaten worden, met een maximum van 
twee bedrijfswoningen voor de volledige zone en een maximale vloeroppervlakte van 
250m² per woning. De bedrijfswoning moet geïntegreerd worden in het bedrijfsgebouw. 

Noodzakelijke verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten, maar moeten 
tot een minimum beperkt worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens en lichte 
vracht worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

 

Om de bedrijfsgebouwen af te schermen van de omgeving worden bufferzones 
voorzien, aan te planten met streekeigen beplanting. In zone B worden de 
bedrijfsgebouwen op minimum 4m uit de bufferzone geplaatst om de groei van de 
beplanting niet te hinderen en een doorgang voor de brandweer vrij te houden. Door de 
beperkte ontwikkelingsmogelijkheden wordt in zone A geen bouwvrije afstand naar de 
bufferzones opgelegd, op voorwaarde dat voldaan wordt aan voorwaarden opgelegd 
door de hulpdiensten in functie van brandveiligheid. 

Door de beperkte oppervlakte van zone A is parkeren op eigen terrein niet evident. Om 
dit toch mogelijk te maken wordt toegelaten dat de bufferzone beperkt is tot een 
groenscherm, zoals een draad met begroeiing, en wordt een tweede onderbreking in de 
bufferzone toegelaten. Hierdoor kunnen schuine parkeerplaatsen voor het gebouw 
aangelegd worden en wordt het parkeren van voertuigen op het openbaar domein 
vermeden.  

De aanleg van een bufferzone op de voorziene breedte leidt in zone A tot een te smalle 
doorgang voor hulpdiensten langs een bestaand vergund gebouw. Er wordt een 
tijdelijke en plaatselijke versmalling toegelaten in functie van de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten. In geval van herbouw dient de bufferzone op de voorziene breedte 
aangelegd te worden.  
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Groenzone 

De bestaande bomenweide moet behouden blijven en krijgt de bestemming bosgebied. 
Deze zone zorgt voor een groene afscherming naar het zuidwestelijk gelegen 
woonparkgebied. Bestaande hoogstammige bomen moeten behouden blijven of, 
omwille van veiligheidsredenen of ziekte, vervangen worden door nieuwe inheemse 
hoogstammige bomen. Kleinschalige constructies in functie van recreatief medegebruik 
zijn toegelaten.  

 

7.5.3. Verantwoording van de regularisatie 

Voor alle niet vergunde en door het RUP vergunbare gebouwen dient een regularisatie 
aangevraagd te worden met het oog op kennisname van deze toestand door de 
vergunningverlenende overheid. 

 

De vergunningstoestand wordt toegelicht in 6.4.3. De bedrijfsgebouwen zijn vergund of 
vergund geacht en de functiewijziging van Neujens was op dat moment niet 
vergunningsplichtig.  

Hoewel de bedrijven in een groen en bosrijk gebied liggen is de negatieve invloed van 
deze bedrijvigheid zeer beperkt. Dit is voornamelijk te wijten aan de kleinschaligheid 
van beide bedrijven en de zeer geringe verkeersstroom die ze realiseren. Ook het 
historisch karakter van de schrijnwerkerij, die reeds in de jaren ’60 op deze locatie 
gevestigd was speelt mee in deze beoordeling. Door het verplichten van een 
groenbuffer rondom het overgrote deel van de percelen zal ook de visuele impact die 
deze bedrijven hebben op hun omgeving sterk beperkt worden.  

7.5.4. Verantwoording bestemmingswijziging herbevestigd agrarisch 
gebied 

Het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (zie 6.4.3 voor het 
gewestplan en voor de het afbakeningsproces voor de natuurlijke en agrarische 
structuur).  

 

Conform de omzendbrief RO/2010/01 is er in herbevestigd agrarisch gebied enige 
beleidsmarge voor gemeentelijke planningsinitiatieven, onder andere voor de opmaak 
van gemeentelijke RUP’s. 

Bij wijziging van de bestemming in herbevestigd agrarisch gebied dienen in de mate 
van het mogelijke en bij voorkeur in hetzelfde planningsinitiatief acties ondernomen te 
worden om het planologisch evenwicht te herstellen.  

Afwijken van dit uitgangspunt kan alleen door middel van een grondige motivatie door 
de initiatiefnemer. Conform de omzendbrief RO/2010/01 dient de verantwoording 
volgende elementen te bevatten: 

a. onderzoek naar de alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied en 
een verantwoording waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch gebied 
niet weerhouden worden. 

b. onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
structuur.  

c. onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. 
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De omzendbrief stel eveneens dat afgeweken kan worden van dit principe als het plan 
enkel gericht is op het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde 
toestand. 

 

Alternatieve locaties 

Zoals gemotiveerd in 6.4.7 is het behoud van het bedrijf op de bestaande locatie te 
verkiezen boven een herlokalisatie. Een locatiealternatief is dan ook niet aan de orde.  

Impact op de agrarische structuur 

Het plangebied is beperkt in oppervlakte, ligt verweven in een wooncluster en heeft 
reeds decennia geen agrarisch gebruik meer. Het plan is gericht op het zone-eigen 
maken van een zonevreemd bedrijf en voorziet geen bijkomende inname van agrarisch 
gebied.  

Er is quasi geen impact op de agrarische structuur. 

Flankerende maatregelen voor de landbouw 

Vermits de oppervlakte beperkt is en de gronden reeds decennia geen agrarisch 
gebruik kennen, is een compensatie van de agrarische bestemming niet aan de orde. 

De gemeente beschikt niet over landbouwgronden die in een andere bestemmingszone 
gelegen zijn en die in aanmerking kunnen komen als planologische compensatie. 

7.5.5. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en opgeheven worden 

In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 

 

Verordenend plan Voorschrift 

Voorschriften van het 
gewestplan Turnhout 
(KB 30.09.1977) 

(MB 14.10.1992) 

− 4.1. agrarisch gebied  
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zijn. 
Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel 
bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de 
exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond 
gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve 
veeteelt, mogen slecht opgericht worden op ten minste 300m van een 
woongebied of op ten minste 100m van een woonuitbreidingsgebied, 
tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 
300m en 100m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, 
betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 

 

7.5.6. Ruimtebalans 

In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden.  

Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones. 
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Tabel 11: Breugelmans/Neujens - ruimtebalans 

Bestemming gewestplan Antwerpen Oppervlakte (m²) 

Agrarisch gebied 8.038 

  

Bestemmingen deel-RUP 4: Breugelmans / Neujens Oppervlakte (m²) 

Art. 1 Lokaal bedrijventerrein 6.042 

Zone A 796 

Zone B 5.246 

Art. 2 Bufferzone 879 

Art. 3 Openbare wegenis 1.117 

  

Totaal 8.038 

Noot: oppervlakten bepaald op basis van kadastrale gegevens 

bron: eigen verwerking 

7.5.7. Watertoets 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14 november 
2003) legt bepaalde verplichtingen op die de watertoets worden genoemd. Dit betekent 
dat de overheid, indien ze moet beslissen over een vergunningsaanvraag, een plan of 
programma, eerst moet nagaan of de werken of plannen geen schadelijke effecten 
veroorzaken op het watersysteem. 
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Basisgegevens 

Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 61: Breugelmans/Neujens - overstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt (eigen bewerking) 

Het plangebied ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Ten 
noordwesten is de vallei van de Molenbeek aangeduid als overstromingsgevoelig. 

 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 62: Breugelmans/Neujens - 
grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Bron: geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied en in de nabije omgeving zijn 
matig gevoelig voor grondwaterstroming. 
Wanneer binnen dit gebied (type 2) een 
ondergrondse constructie gebouwd wordt 
met een diepte van meer dan 5m en een 
horizontale lengte van meer dan 100m 
dient advies aangevraagd te worden bij 
de bevoegde instantie. 
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Infiltratiegevoelige bodems 

 

Figuur 63: Breugelmans/Neujens - 
infiltratiegevoelige bodems 

Bron: Geopunt.be, eigen bewerking 

De gronden gelegen binnen het 
plangebied hebben een 
infiltratiegevoelige bodem. 

 

Waterzuivering 

 

Figuur 64: Breugelmans/Neujens - waterzuivering 

Bron: VMM – Geoloket zonering 

De gebouwen van Neujens zijn gelegen 
in het centraal gebied (geel gearceerd). 
Dit betekent dat er afvalwaterriolering 
aanwezig is die verbonden is met een 
operationele waterzuiveringsinstallatie. In 
dit gebied moet het afvalwater 
aangesloten worden op de 
afvalwaterriool. 

Het gebouw van Breugelmans is gelegen 
in collectief te optimaliseren 
buitengebied. Dit betekent dat er riolering 
gepland of aanwezig is, maar dat die nog 
niet is aangesloten op een waterzuivering 

 

Resultaten watertoets 

Het plangebied ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor twee bestaande vergunde of vergund geachte zonevreemde 
bedrijven. De bedrijven kunnen de activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met 
een beperkte toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

Het RUP voorziet de volgende maatregelen: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 80% van zone A en 50% van zone B van het 
lokaal bedrijventerrein. Het betreft een kleinschalige ontwikkeling. 
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− Enkel noodzakelijke verhardingen in functie van het bedrijf zijn toegelaten. 
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd in 
waterdoorlatende materialen. 

− De bestaande bomenweide krijgt een bestemming als bosgebied, waar geen 
bebouwing en verharding toegelaten is. 

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als groene 
ruimte, tuin en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 
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8. Onderzoek naar plan-MER-plicht 

8.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s voorziet dat een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) onderworpen wordt aan een onderzoek naar de noodzaak tot 
milieueffectrapportage. Zo’n onderzoek, kortweg MER-screening genoemd, analyseert 
en beoordeelt de wijzigingen die het nieuwe RUP toelaat ten opzichte van de actuele 
juridisch-planologische situatie van het plangebied. Het screent en beoordeelt de 
mogelijke en relevante milieueffecten die uitgaan van mogelijke acties, als gevolg van 
de bepalingen van het RUP, in uitvoering van de wetgeving inzake MER-plicht2. 

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen en mogelijke acties van het RUP geanalyseerd 
en worden de mogelijke en relevante milieueffecten ervan gescreend en beoordeeld. 

8.2. Plan-MER-plicht van rechtswege? 
De plan-MER-plicht voor plannen of programma’s volgt uit het decreet van 27 april 2007 
houdende de wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hiernavolgend DABM genoemd). 

 

Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor plannen of programma’s die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-
plicht moet er aan drie voorwaarden voldaan worden: 

1. In de eerste plaats moet worden nagegaan of het voorgenomen plan of programma 
onder de definitie valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.  

2. Daarna moet worden nagegaan of het betrokken plan of programma onder het 
toepassingsgebied van het DABM valt.  

3. Tenslotte moet worden bepaald of het plan van rechtswege onder de plan-MER-
plicht valt.  

8.2.1. Toetsing aan drie voorwaarden 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan valt onder de definitie van plan of 
programma zoals gedefinieerd in het DABM en het valt onder het toepassingsgebied 
ervan. Het RUP voldoet dus aan de twee eerste voorwaarden. 

 

Indien het plan of programma ook aan de derde voorwaarde voldoet, is er geen 
milieuscreening vereist. Er is dan een plan-MER-plicht van rechtswege en er kan 
rechtstreeks gestart worden met de opmaak van een plan-MER. Er worden twee 
groepen van dergelijke plannen of programma’s onderscheiden: 

 

a. Plannen of programma’s of de wijziging ervan die tegelijkertijd: 
1. een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor projecten die in 

de bijlagen I, II of III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 
2004 opgesomd worden;  

 
2 Bedoeld wordt: het decreet van 27.04.2007, het zogenaamde plan-MER-decreet.  
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2. én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een 
kleine wijziging inhouden; 

3. én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, 
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en 
ruimtelijke ordening of grondgebruik. 

b. Plannen of programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke 
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling 
vereist is. 

Voor plannen en programma’s die enkel tot groep 1 behoren en voor plannen en 
programma’s die zowel tot groep 1 als groep 2 behoren dient een plan-MER opgemaakt 
te worden. 

 

Toetsing groep 1 

Het RUP 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 
derhalve screeningsgerechtigd. Het RUP behoort niet tot groep 1. 

 

Toetsing groep 2 

De speciale beschermingszones werden aangeduid in het kader van de EU-Richtlijn 
92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. Deze richtlijn beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, 
door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora 
binnen de EU-lidstaten en omvat zowel maatregelen inzake gebiedsbescherming als 
inzake soortbescherming.  

Deel-RUP 1 grenst aan het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met 
brongebieden, moerassen en heiden”. Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande 
toestand en biedt slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Het effect op het 
bosgebied aan de overzijde van de Grote Beekstraat is beperkt en wordt nog verder 
verminderd door de bedrijfsactiviteiten niet aan de straatzijde toe te laten, maar op het 
achterliggende deel te bundelen. Het effect op de speciale beschermingszone is dan 
ook zeer klein.  

 

Het RUP behoort niet tot groep 2. 

8.2.2. Conclusie 

Het RUP is dus niet plan-MER-plichtig van rechtswege. Het valt echter wel onder het 
toepassingsgebied van het DABM en er moet derhalve onderzocht worden of er geen 
aanzienlijke milieueffecten zijn ten gevolge van het RUP. Dit onderzoek 
(=milieuscreening) is te vinden in de volgende paragrafen. 
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8.3. Beschrijving van alternatieven 

8.3.1. Redelijke alternatieven 

Met betrekking tot de voorhanden zijnde redelijke alternatieven kan enkel het  
onderbrengen van de geselecteerde terreinen in een andere categorie dan 
vooropgesteld worden aangehaald. Aangezien de verschillende deelgebieden echter op 
basis van objectieve criteria werden getoetst aan het afwegingskader uit het GRS, 
weergegeven in hoofdstuk 5, zijn een andere categorisering en bijgevolg 
andersluidende ontwikkelingsperspectieven niet aan de orde. Er kan in alle redelijkheid 
geoordeeld worden dat er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn. 

8.3.2. Nulalternatief 

Het nulalternatief houdt de mogelijkheid in om geen RUP op te maken, waardoor de 
huidige juridisch-planologische toestand van de deelgebieden gehandhaafd wordt. Dit 
zou betekenen dat de gewestplanbestemmingen in de betreffende deelgebieden 
onverminderd blijven gelden, waardoor geen oplossing geboden wordt aan de 
zonevreemdheid van de bedrijven.  
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8.4. Screening van de milieueffecten per discipline 

8.4.1. Te screenen disciplines 

In de hiernavolgende paragrafen worden de effecten van het RUP op de volgende 
disciplines onderzocht:  

1. bodem; 

2. water; 

3. mobiliteit; 

4. geluid; 

5. licht; 

6. lucht; 

7. biodiversiteit, fauna en flora; 

8. landschap, onroerend erfgoed en archeologie; 

9. ruimtelijke ordening; 

10. energie- en grondstoffenvoorraden; 

11. gezondheid en veiligheid van de mens; 

12. samenhang tussen de genoemde factoren. 

8.4.2. Werkwijze 

Referentiesituatie en huidige situatie 

Bij deze screening wordt steeds vergeleken met de referentiesituatie. Aangezien dit 
RUP handelt over bestaande zonevreemde gebouwen en functies, wordt zowel 
vergeleken met de bestaande toestand van het plangebied, voor zover dat nog niet 
gebeurd is onder hoofdstuk 6, als met de juridische toestand volgens het geldende 
gewestplan, met andere woorden de toestand van het terrein indien er geen 
zonevreemde constructie zou opgericht zijn. Niet-vergunde constructies en/of 
activiteiten worden bij de vergelijking met de bestaande toestand beschouwd als 
onbestaande. Aanvullend worden ook de effecten ten opzichte van de huidige toestand, 
inclusief de onvergunde gebouwen en constructies, besproken. 

Vervolgens worden de ingrepen op deze referentiesituatie besproken, samen met de 
mogelijke effecten ervan. Daarbij wordt niet alleen de aard, maar ook de omvang van 
de ingreep in beschouwing genomen. De mogelijke effecten worden eventueel gevolgd 
door milderende maatregelen. Indien er leemten in de kennis zijn, worden deze 
vermeld. Tot slot wordt in dit hoofdstuk ook nagegaan of het voorgenomen plan 
grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben. 

Referentiesituatie per deel-RUP 

Interieur Clockaerts 

Voor Interieur Clockaerts is de referentiesituatie een onbebouwd agrarisch gebied. 
Aangezien de bedrijfsgebouwen niet vergund zijn dienen deze beschouwd te worden 
als niet bestaand. 

De huidige toestand is de situatie zoals ze momenteel op het terrein waargenomen kan 
worden, met inbegrip van de bestaande bedrijfsgebouwen en verhardingen. 
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Ludo Geysels 

Voor Ludo Geysels is de referentiesituatie de bestaande woning met inbegrip van de 
garage. De achterliggende gebouwen zijn niet vergund en dienen beschouwd te worden 
als niet bestaand. 

De huidige toestand is de situatie zoals ze momenteel op het terrein waargenomen kan 
worden, met inbegrip van alle bedrijfsgebouwen. 

Lauwereys 

Voor Lauwereys is de referentiesituatie de meergezinswoning aan de straatzijde en het 
bestaande bedrijfsgebouw. Enkel de achterliggende luifels zijn niet vergund en dienen 
beschouwd te worden als niet bestaand. 

De huidige toestand is de situatie zoals ze momenteel op het terrein waargenomen kan 
worden, met name de meergezinswoning aan de straatzijde, het bedrijfsgebouw en de 
achterliggende luifels.  

Breugelmans-Neujes 

Voor Breugelmans-Neujens zijn alle gebouwen vergund of vergund geacht. De niet-
vergunde gebouwen dateren vermoedelijk van voor 1962 en moeten dus als vergund 
geacht beschouwd worden. De referentiesituatie komt overeen met de huidige toestand 
zoals ze momenteel op het terrein waargenomen kan worden. 
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8.5. Interieur Clockaerts 

8.5.1. Ingrepen ten gevolge van de uitvoering van het plan 

 

 

Figuur 65: Interieur Clockaerts – voorontwerp 
grafisch plan 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning, met groene buffers naar de 
perceelsgrenzen. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand zijn na goedkeuring van het RUP volgende 
ingrepen mogelijk:  

- optimaliseren en beperkt uitbreiden van de bedrijfsgebouwen en verhardingen 

- vernieuwen van de bedrijfswoning aan de straatzijde 

- aanleg van groene buffers met streekeigen beplanting 
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8.5.2. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 

 

Figuur 66: Interieur Clockaerts – bodemkaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Een groot deel van het perceel is 
aangeduid als kunstmatige gronden, 
hetgeen in feite wijst op een leemte in de 
kennis over de bodemgesteldheid van dit 
gedeelte.  

Verder bestaat de bodem op het perceel 
uit een deel zeer droge zandgrond en 
een klein deel droge zandgrond. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning, met groene buffers naar de 
perceelsgrenzen. De terreinbezetting blijft beperkt tot 50% van het lokaal 
bedrijventerrein. Verhardingen noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (inritten, 
circulatieruimte en parkeerruimte) zijn toegelaten, maar worden beperkt tot maximum 
25% van de oppervlakte. Aan de straatzijde kan een bedrijfswoning opgericht worden. 
Indien in de woning kantoorruimte voorzien wordt kunnen maximum 4 parkeerplaatsen 
aangelegd worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd 
in waterdoorlatende materialen. 

De aanleg van een groene bufferzone met streekeigen beplanting heeft een positief 
effect op de bodemvorming. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand voorziet het RUP geen aansnijding van een open 
gebied, maar voorziet een gepaste bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. 
De zone is reeds in grote mate verstoord door de bestaande bebouwing en 
verhardingen. 

Het bedrijf kan zijn activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte 
toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

De bestaande woning, die gebruikt wordt als werkplaats en opslagruimte, kan 
vervangen worden door een bedrijfswoning aan de straatzijde.  

 

Het risico op bodemverontreiniging is zeer beperkt. De activiteiten (schrijnwerkerij) 
worden in een gebouw met verharde vloer uitgevoerd. Eventuele lekken van 
behandelingsproducten (vernis, verf…) komen dan ook niet in de bodem terecht.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake bodem verwacht. 
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8.5.3. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Voor de bestaande toestand wordt verwezen naar 7.2.6. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het plangebied ligt niet in effectief overstromingsgevoelig gebied. Een klein deel ligt wel 
in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. De vallei van de Molenbeek, ca. 100m 
ten zuiden van het plangebied, is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig gebied. 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning, met groene buffers naar de 
perceelsgrenzen. Het RUP voorzien de volgende maatregelen om de impact op de 
waterhuishouding te beperken: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 50% van het lokaal bedrijventerrein. Aan de 
straatzijde kan een woning opgericht worden. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling. 

− Verhardingen worden beperkt tot maximum 25% van het lokaal bedrijventerrein, 
voor inritten, circulatieruimte en parkeerruimte. Dit betekent dat minstens 25% van 
deze zone niet bebouwd of verhard mag worden. 

− Indien in de woning kantoorruimte voorzien wordt kunnen maximum 4 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens worden 
verplicht aangelegd in waterdoorlatende materialen.  

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als tuin, 
groene ruimte en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  

 

Ten opzichte van de huidige toestand voorziet het RUP geen aansnijding van een open 
gebied, maar voorziet een gepaste bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. 
Het bedrijf kan zijn activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte 
toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 (BS 
08.11.2004) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Het risico op grondwaterverontreiniging is zeer beperkt. De activiteiten (schrijnwerkerij) 
worden in een gebouw met verharde vloer uitgevoerd. Eventuele lekken van 
behandelingsproducten (vernis, verf…) komen dan ook niet in het grondwater terecht.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake water verwacht. 
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8.5.4. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

De bestaande ontsluiting en verkeersgeneratie worden beschreven in 6.1.4. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. De mobiliteitseffecten zijn 
beperkt. Het bedrijf beschikt over 1 kleine vrachtwagen. Het plaatmateriaal wordt 1 keer 
per week geleverd met een vrachtwagen. Tussentijds worden andere onderdelen 
geleverd met bestelwagens. 

De verkeersgeneratie van het personeel (2 personen) is zeer beperkt. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand is een beperkte uitbreiding van het bestaande 
bedrijf mogelijk. Een eventuele uitbreiding van het bedrijf zal slechts een kleine 
toename van verkeer tot gevolg hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een tweede 
kleine vrachtwagen of een stijging van het aantal leveringen. Gelet op de schaalgrootte 
van het bedrijf en het plangebied zullen deze effecten beperkt blijven.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake verkeer en mobiliteit verwacht. 

 

8.5.5. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake geluid. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. Door toepassing van de 
hedendaagse isolatietechnieken wordt geen geluidshinder verwacht. De 
geluidsproductie van het verkeer is beperkt, gelet op de kleinschaligheid van het bedrijf 
en het beperkt aantal verkeersbewegingen. Het aanplanten van groene buffers rondom 
het terrein zal het resterende geluid verder bufferen naar de omgeving. Het oprichten 
van een bedrijfswoning aan de straatzijde heeft geen effecten inzake geluid. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand is een optimalisering en beperkte uitbreiding van 
de gebouwen mogelijk. Door toepassing van de hedendaagse isolatietechnieken zal het 
geluidsniveau buiten de gebouwen eerder dalen dan stijgen.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake geluid verwacht. 
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8.5.6. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake licht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. Om het terrein op een 
duurzame manier te verlichten worden in de voorschriften de volgende voorwaarden 
opgelegd: 

− de verlichting wordt tot een minimum beperkt; 

− bij het voorzien van verlichting wordt rekening gehouden met de best beschikbare 
technieken; 

− opwaarts licht wordt vermeden; 

− de hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt; 

− de buitenverlichting wordt van een bewegingssensor voorzien, zodat deze enkel 
aanspringt wanneer deze noodzakelijk is; 

− de verlichting straalt uitsluitend het doelgebied aan. 

 

Het aanplanten van groene buffers rondom het terrein zal de buitenverlichting verder 
bufferen naar de omgeving. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand is een optimalisering en beperkte uitbreiding van 
de gebouwen en verhardingen mogelijk, waardoor de buitenverlichting kan toenemen. 
Het vernieuwen van de bedrijfswoning aan de straatzijde heeft geen effecten inzake 
licht. Ook de verlichting van de woning moet aan de hierboven vermelde voorwaarden 
voldoen. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake licht verwacht. 

 

8.5.7. Effecten inzake lucht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake lucht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. De mogelijke gevolgen op de 
luchtkwaliteit zijn beperkt , aangezien de activiteiten uitgevoerd worden in de 
gebouwen. In de voorschriften is opgenomen dat buitenopslag van grondstoffen, 
materialen, afvalproducten… niet is toegestaan. Het aanplanten van groene buffers met 
streekeigen beplanting rondom het terrein heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. 
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Ten opzicht van de huidige toestand is een eventuele optimalisering en beperkte 
uitbreiding van de bedrijfsgebouwen mogelijk. Dit heeft geen gevolgen op de 
luchtkwaliteit, aangezien de activiteiten uitgevoerd worden in de gebouwen. In de 
voorschriften is opgenomen dat buitenopslag van grondstoffen, materialen, 
afvalproducten… niet is toegestaan. 

Het vernieuwen van de bedrijfswoning aan de straatzijde heeft geen effecten inzake 
lucht. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake lucht verwacht. 

 

8.5.8. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 67: Interieur Clockaerts – biologische waarderingskaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied bevat geen biologisch waardevolle elementen. De loofhoutaanplant aan 
de overzijde van de Grote Beekstraat is aangeduid als biologisch waardevol. 

Het gebied ten oosten is tevens aangeduid als faunistisch belangrijk gebied. 

 

Speciale beschermingszones 

Het habitatrichtlijngebied “Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden” bevindt zich op ca. 50m ten oosten van het bedrijf (zie 6.1.3). 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. Het betreft een ingesloten 
perceel tussen de woonkern en een landbouwbedrijf. Het terrein heeft geen biologische 
waarde en de impact op het eventuele natuurwaarden in de omgeving is beperkt. De 
activiteiten worden uitgevoerd in de gebouwen en in de voorschriften is opgenomen dat 
buitenopslag van grondstoffen, materialen, afvalproducten… niet is toegestaan.  

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op de biodiversiteit, fauna en flora.  

 

Ten opzichte van de huidige toestand is een eventuele optimalisering en beperkte 
uitbreiding van de bedrijfsgebouwen mogelijk, maar dit is enkel mogelijk binnen de 
huidige begrenzing. De impact op de omgeving is dan ook zeer klein.  

 

Het plangebied ligt nabij het habitatrichtlijngebied BE2100026 ‘Valleigebied van de 
Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’. De mogelijke impact van het 
RUP is beperkt. In de huidige bestemming agrarisch gebied kan een landbouwbedrijf 
opgericht worden met een vergelijkbare impact op de SBZ. Door aan de straatzijde een 
woning te voorzien en het bedrijfsgebouw enkel in tweede bouworde toe te laten wordt 
de mogelijke impact op de SBZ nog verder beperkt.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 
verwacht. 

 

8.5.9. Effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

Bestaande toestand 

Ankerplaatsen 

Ten zuiden van het plangebied ligt de vastgestelde ankerplaats “Dal van de Kleine Nete 
tussen Nijlen en Grobbendonk”.  

Archeologische inventaris 

In de Centraal Archeologische Inventaris worden geen vindplaatsen binnen of in de 
omgeving van het plangebied gemeld. Dit wil niet zeggen dat er mogelijk geen 
archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig kan zijn, enkel dat er nog geen onderzoek 
naar verricht werd in het plangebied. 
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Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 68: provinciale landschapskaart 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 

Op de provinciale landschapskaart wordt 
het bosgebied aan de overzijde van de 
Grote Beekstraat aangeduid. In het 
zuiden wordt een valleigebied met 
historisch grasland aangeduid. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. De impact op het omliggende 
landschap is beperkt. De bedrijfsgebouwen sluiten aan bij het woongebied en worden 
naar de zuidelijk gelegen ankerplaats gebufferd door de tussenliggende 
landbouwbedrijven. Het bedrijf zal dan ook nauwelijks zichtbaar zijn vanuit de open 
ruimte. Het vernieuwen van de bedrijfswoning aan de straatzijde heeft een positief 
effect, aangezien het bedrijfsgebouw grotendeels aan het zicht onttrokken wordt. De 
woning past in het straatbeeld, aangezien de omliggende landbouwbedrijven eveneens 
een woning aan de straatzijde geplaatst hebben. 

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op het landschap. Het onttrekt de bedrijfsgebouwen aan het zicht 
vanuit de open ruimte en brengt bijkomende groenvoorzieningen in de omgeving. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand is een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen 
mogelijk, maar de impact op het omliggende landschap is beperkt. 

 

Met betrekking tot de discipline archeologie dient vermeld dat het Decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed van toepassing is. Bij het aantreffen van 
archeologisch erfgoed geldt steeds de zorg- en vondstmeldingsplicht. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en 
archeologie verwacht. 

 

8.5.10. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraden 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende energie- en grondstoffenvoorraden in het plangebied. 

Het plangebied ligt niet in herbevestigd agrarisch gebied. 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De uitvoering van het RUP veroorzaakt geen significante aantasting van de energie- en 
grondstoffenvoorraden. 

Ten opzichte van de referentiesituatie verdwijnt een beperkte oppervlakte aan agrarisch 
gebied. Het perceel heeft echter een beperkte waarde voor de landbouw door de 
ingesloten ligging tegen de woonkern. 

Ten opzichte van de huidige toestand is een eventuele optimalisering en beperkte 
uitbreiding van de bedrijfsgebouwen mogelijk, maar er is geen impact op de landbouw. 
Het perceel wordt reeds lange tijd niet gebruikt voor de landbouw. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake energie- en 
grondstoffenvoorraden verwacht. 

 

8.5.11. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke knelpunten gekend inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens met betrekking tot het plangebied. 

Het dichtstbijzijnde Seveso-bedrijf is gevestigd op ca. 5 km van het plangebied (Oleon, 
Vaartstraat 130, Ranst). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning. Het toepassen van de best 
beschikbare technieken zal het risico op hinder t.a.v. de mens (geluid, lucht, licht…) 
sterk beperken.  

Er worden geen Seveso-activiteiten toegelaten in het RUP. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand is een eventuele optimalisering en beperkte 
uitbreiding van de bedrijfsgebouwen mogelijk. Het oprichten van nieuwe 
bedrijfsgebouwen met de best beschikbare technieken zal leiden tot een daling van het 
risico op hinder t.a.v. de mens (geluid, lucht, licht…) en zal een positief effect hebben 
op de gezondheid en veiligheid van de mens. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens te verwachten. 
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8.5.12. Effecten door de samenhang tussen de genoemde factoren 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de 
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het deel-
RUP met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande 
analyses geëvalueerd, rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen. 

 

Tabel 12: Interieur Clockaerts - effecten door de samenhang tussen de disciplines 

Discipline  

ingrepen → 1. optimaliseren 
en beperkt 
uitbreiden 
bedrijfs-

gebouwen en 
verhardingen 

2. vernieuwen 
bedrijfswoning 
aan straatzijde 

3. aanleg groene 
buffers met 
streekeigen 
beplanting 

Geheel 

bodem - 0 + 0 

water - 0 + 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 0 0 

geluid 0 0 + 0 

licht 0 0 + 0 

luchtkwaliteit 0 0 + 0 

biodiversiteit, fauna en flora 0 0 + 0 

onroerend erfgoed 0 0 + 0 

ruimtelijke ordening + + + + 

energie- en 
grondstoffenvoorraden 

0 
0 0 

0 

gezondheid en veiligheid van 
de mens 

0 
0 0 

0 

Samenhang tussen de 
disciplines 

0 0 + 0 

 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 

 

Conclusie 

Op basis van voorgaande screening kan besloten worden dat de ingrepen geen 
cumulatieve negatieve effecten veroorzaken. 

8.5.13. Beoordeling van grensoverschrijdende significante 
milieueffecten 

Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen 
grensoverschrijdende effecten zullen voorkomen: 

− het plangebied ligt ver van de lands- en gewestgrenzen. De grens met Nederland 
bevindt zich op circa 25 km ten noordwesten van het plangebied; 

− de dichtstbijzijnde gemeentegrens (Nijlen) ligt op ca. 700 m ten zuiden van het 
plangebied. 

− het deel-RUP veroorzaakt geen significante milieueffecten. 
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8.5.14. Besluit 

Vermits:  

− dit deel-RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit van de 
Vlaamse regering van 10.12.2004;  

− dit deel-RUP ook niet gelegen is in of in de nabijheid van een speciale 
beschermingszone zodat een passende beoordeling niet vereist is (overeenkomstig 
art. 4.2.1 van DABM); 

− er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende 
plan op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de 
mens zeer gering zullen zijn;  

voldoet dit deel-RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht.  

De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk. 

 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Onderzoek naar plan-MER-plicht - 11 augustus 2020 116 

8.6. Ludo Geysels 

8.6.1. Ingrepen ten gevolge van de uitvoering van het plan 

 

 

Figuur 69: Ludo Geysels – voorontwerp grafisch 
plan 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning met garage, met groene 
buffers naar de perceelsgrenzen. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie zijn na goedkeuring van het RUP volgende 
ingrepen mogelijk:  

- behoud van een ééngezinswoning aan de straatzijde 

- optimaliseren en beperkt uitbreiden van de bedrijfsgebouwen en verhardingen 

- aanleg van groene buffers met streekeigen beplanting 
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8.6.2. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 

 

Figuur 70: Ludo Geysels– bodemkaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Aan de straatzijde is een deel van het 
perceel aangeduid als kunstmatige 
gronden, hetgeen in feite wijst op een 
leemte in de kennis over de 
bodemgesteldheid van dit gedeelte.  

Het achterliggende gedeelte wordt 
aangeduid als een matig droge 
zandbodem.  

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning met garage, met groene 
buffers naar de perceelsgrenzen. De terreinbezetting blijft beperkt tot 75% van het 
lokaal bedrijventerrein. Verhardingen noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (inritten, 
circulatieruimte en parkeerruimte) zijn toegelaten. De bestaande woning ligt reeds in 
woongebied, dat herbevestigd wordt. Het RUP laat een beperkte kantoorfunctie toe, 
waarvoor twee parkeerplaatsen in waterdoorlatende materialen kunnen aangelegd 
worden. 

De aanleg van een groene bufferzone met streekeigen beplanting heeft een positief 
effect op de bodemvorming. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand voorziet het RUP geen aansnijding van een open 
gebied, maar voorziet een gepaste bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. 
De zone is reeds in grote mate verstoord door de bestaande bebouwing en 
verhardingen. 

Het bedrijf kan zijn activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte 
toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

 

Het risico op bodemverontreiniging is zeer beperkt. De activiteiten (schrijnwerkerij) 
worden in een gebouw met verharde vloer uitgevoerd. Eventuele lekken van 
behandelingsproducten (vernis, verf…) komen dan ook niet in de bodem terecht.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake bodem verwacht. 

 

8.6.3. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Voor de bestaande toestand wordt verwezen naar 7.3.7. 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het plangebied ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning met garage, met groene 
buffers naar de perceelsgrenzen. Het RUP voorzien de volgende maatregelen om de 
impact op de waterhuishouding te beperken: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 75% van het lokaal bedrijventerrein. Aan de 
straatzijde blijft de woonfunctie behouden. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling. 

− Enkel noodzakelijke verhardingen in functie van het bedrijf zijn toegelaten. 
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd in 
waterdoorlatende materialen. 

− Indien in de woning kantoorruimte voorzien wordt kunnen maximum 2 
parkeerplaatsen aangelegd worden. Parkeerplaatsen voor personenwagens worden 
verplicht aangelegd in waterdoorlatende materialen.  

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als tuin, 
groene ruimte en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  

 

Ten opzichte van de huidige toestand voorziet het RUP geen aansnijding van een open 
gebied, maar voorziet een gepaste bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. 
Het bedrijf kan zijn activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte 
toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Het risico op grondwaterverontreiniging is zeer beperkt. De activiteiten (schrijnwerkerij) 
worden in een gebouw met verharde vloer uitgevoerd. Eventuele lekken van 
behandelingsproducten (vernis, verf…) komen dan ook niet in het grondwater terecht.  

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 

 

8.6.4. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

De bestaande ontsluiting en verkeersgeneratie worden beschreven in 0. 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning met garage, met groene 
buffers naar de perceelsgrenzen. De mobiliteitseffecten zijn beperkt. Het bedrijf beschikt 
over 1 vrachtwagen en 1 bestelwagen. Het hout wordt 1 keer per week geleverd met 
een vrachtwagen. Tussentijds worden andere onderdelen geleverd met bestelwagens. 

De verkeersgeneratie van het personeel (2 personen) is zeer beperkt. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie is een beperkte uitbreiding van het bestaande 
bedrijf mogelijk. Een eventuele uitbreiding van het bedrijf zal mogelijk een kleine 
toename van verkeer tot gevolg hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een tweede 
bestelwagen of een stijging van het aantal leveringen. Gelet op de schaalgrootte van 
het bedrijf en het plangebied zullen deze effecten beperkt blijven.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake verkeer en mobiliteit verwacht. 

 

8.6.5. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake geluid. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning met garage, met groene 
buffers naar de perceelsgrenzen. Door toepassing van de hedendaagse 
isolatietechnieken wordt geen geluidshinder verwacht. De geluidsproductie van het 
verkeer is beperkt, gelet op de kleinschaligheid van het bedrijf en het beperkt aantal 
verkeersbewegingen. Het aanplanten van groene buffers rondom het terrein zal het 
resterende geluid verder bufferen naar de omgeving. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie bestendigt het RUP in grote mate de bestaande 
toestand.  

Er is een optimalisering en beperkte uitbreiding van de gebouwen mogelijk. Door 
toepassing van de hedendaagse isolatietechnieken zal het geluidsniveau buiten de 
gebouwen eerder dalen dan stijgen.  

 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake geluid. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake geluid verwacht. 
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8.6.6. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake licht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Ten opzichte van de referentiesituatie kan na de goedkeuring van het RUP een bedrijf 
opgericht worden in tweede bouworde achter een woning met garage, met groene 
buffers naar de perceelsgrenzen. Om het terrein op een duurzame manier te verlichten 
worden in de voorschriften de volgende voorwaarden opgelegd: 

− de verlichting wordt tot een minimum beperkt; 

− bij het voorzien van verlichting wordt rekening gehouden met de best beschikbare 
technieken; 

− opwaarts licht wordt vermeden; 

− de hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt; 

− de buitenverlichting wordt van een bewegingssensor voorzien, zodat deze enkel 
aanspringt wanneer deze noodzakelijk is; 

− de verlichting straalt uitsluitend het doelgebied aan. 

 

Het aanplanten van groene buffers rondom het terrein zal de buitenverlichting verder 
bufferen naar de omgeving. 

 

Ten opzichte van de huidige toestand Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande 
toestand.  

Er is een optimalisering en beperkte uitbreiding van de gebouwen en verhardingen 
mogelijk, waardoor de buitenverlichting kan toenemen.  

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake licht. 
Ook de verlichting van de woning moet aan de hierboven vermelde voorwaarden 
voldoen. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake licht verwacht. 

 

8.6.7. Effecten inzake lucht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake lucht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand.  

Een eventuele optimalisering en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen heeft 
geen gevolgen op de luchtkwaliteit, aangezien de activiteiten uitgevoerd worden in de 
gebouwen. In de voorschriften is opgenomen dat buitenopslag van grondstoffen, 
materialen, afvalproducten… niet is toegestaan. 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake lucht. 
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Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op de luchtkwaliteit.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake lucht verwacht. 

 

8.6.8. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 71: Ludo Geysels – biologische waarderingskaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied en de nabije omgeving bevatten geen biologisch waardevolle 
elementen. 

Speciale beschermingszones 

Het habitatrichtlijngebied ‘Bos en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ ligt ca. 
300m ten zuidwesten van het plangebied. (zie 6.2.3). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand.  

Een eventuele optimalisering en beperkte uitbreiding uitbreiding van de 
bedrijfsgebouwen heeft geen effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora. De 
activiteiten worden uitgevoerd in de gebouwen en buitenopslag van grondstoffen, 
materialen, afvalproducten… is niet toegestaan. De impact op de omgeving is dan ook 
zeer klein. 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake 
biodiversiteit, fauna en flora. 
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Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op de biodiversiteit, fauna en flora.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 
verwacht. 

 

8.6.9. Effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

Bestaande toestand 

Ankerplaatsen 

In de nabijheid van het plangebied ligt geen beschermd onroerend erfgoed.  

De dichtstbijzijnde elementen zijn de beschermde landschappen “Binnenbos en 
omgeving” (ca. 300m ten zuidwesten) en “Dorpskern Pulderbos (ca. 330m ten oosten). 

Archeologische inventaris 

In de Centraal Archeologische Inventaris worden geen vindplaatsen binnen of in de 
omgeving van het plangebied gemeld. Dit wil niet zeggen dat er mogelijk geen 
archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig kan zijn, enkel dat er nog geen onderzoek 
naar verricht werd in het plangebied. 

Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 72: Ludo Geysels – provinciale 
landschapskaart 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 

Op de provinciale landschapskaart wordt 
de Goormansstraat aangeduid als 
verbindingsweg voor 1775. De open 
ruimte achter het plangebied wordt 
aangeduid als plaggenbodem.  

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. 

Een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen is mogelijk, maar de impact op het omliggende 
landschap is beperkt. De bedrijfsgebouwen hebben een maximale hoogte van 7m in het 
eerste deel. In het achterste deel wordt de bouwhoogte beperkt tot 5m, wat lager is dan 
de meeste woningen en landbouwloodsen.  

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft een positief effect, 
aangezien het bedrijfsgebouw grotendeels aan het zicht onttrokken wordt.  

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op het landschap. Het onttrekt de bedrijfsgebouwen aan het zicht 
vanuit de open ruimte en brengt bijkomende groenvoorzieningen in de omgeving.  
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Met betrekking tot de discipline archeologie dient vermeld dat het Decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed van toepassing is. Bij het aantreffen van 
archeologisch erfgoed geldt steeds de zorg- en vondstmeldingsplicht. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en 
archeologie verwacht. 

 

8.6.10. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraden 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende energie- en grondstoffenvoorraden in het plangebied. 

Het achterste deel van het plangebied ligt in herbevestigd agrarisch gebied (zie 6.2.3). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De uitvoering van het RUP veroorzaakt geen significante aantasting van de energie- en 
grondstoffenvoorraden. 

De motivering voor de herbestemming van herbevestigd agrarisch gebied wordt 
gegeven in 7.3.4. 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. Een beperkte uitbreiding van 
de bedrijfsgebouwen is mogelijk, maar enkel binnen de contour van het bestaande 
bedrijf. Het RUP laat geen verdere uitbreiding in het achterliggende agrarisch gebied 
toe.  

Er is reeds lange tijd geen landbouwactiviteit binnen het plangebied. De verplichte 
bufferzone verbetert de integratie in het landschap. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake energie- en 
grondstoffenvoorraden verwacht. 

 

8.6.11. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke knelpunten gekend inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens met betrekking tot het plangebied. 

Het dichtstbijzijnde Seveso-bedrijf is gevestigd op ca. 6,5 km van het plangebied 
(Oleon, Vaartstraat 130, Ranst). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. Het oprichten van nieuwe 
bedrijfsgebouwen met de best beschikbare technieken zal leiden tot een daling van het 
risico op hinder t.a.v. de mens (geluid, lucht, licht…) en een positief effect hebben op de 
gezondheid en veiligheid van de mens. 

Er worden geen Seveso-activiteiten toegelaten in het RUP. 
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Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens te verwachten. 

 

8.6.12. Effecten door de samenhang tussen de genoemde factoren 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de 
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het deel-
RUP met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande 
analyses geëvalueerd, rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen. 

 

Tabel 13: Ludo Geysels - effecten door de samenhang tussen de disciplines 

Discipline  

ingrepen → 1. optimaliseren 
en beperkt 
uitbreiden 
bedrijfs-

gebouwen en 
verhardingen 

2. behouden 
woonfunctie aan 

straatzijde 

3. aanleg groene 
buffers met 
streekeigen 
beplanting 

Geheel 

bodem - 0 + 0 

water - 0 + 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 0 0 

geluid 0 0 + 0 

licht 0 0 + 0 

luchtkwaliteit 0 0 + 0 

biodiversiteit, fauna en flora 0 0 + 0 

onroerend erfgoed 0 0 + 0 

ruimtelijke ordening + + + + 

energie- en 
grondstoffenvoorraden 

0 
0 0 

0 

gezondheid en veiligheid van 
de mens 

0 
0 0 

0 

Samenhang tussen de 
disciplines 

0 0 + 0 

 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 

 

Conclusie 

Op basis van voorgaande screening kan besloten worden dat de ingrepen geen 
cumulatieve negatieve effecten veroorzaken. 

8.6.13. Beoordeling van grensoverschrijdende significante 
milieueffecten 

Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen 
grensoverschrijdende effecten zullen voorkomen: 
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− het plangebied ligt ver van de lands- en gewestgrenzen. De grens met Nederland 
bevindt zich op circa 21 km ten noordwesten van het plangebied; 

− de dichtstbijzijnde gemeentegrens (Zoersel) ligt op ca. 2 km ten noorden van het 
plangebied. 

− het deel-RUP veroorzaakt geen significante milieueffecten. 

8.6.14. Besluit 

Vermits:  

− dit deel-RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit van de 
Vlaamse regering van 10.12.2004;  

− dit deel-RUP ook niet gelegen is in of in de nabijheid van een speciale 
beschermingszone zodat een passende beoordeling niet vereist is (overeenkomstig 
art. 4.2.1 van DABM); 

− er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende 
plan op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de 
mens zeer gering zullen zijn;  

voldoet dit deel-RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht.  

De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk. 
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8.7. Lauwereys 

8.7.1. Ingrepen ten gevolge van de uitvoering van het plan 

 

 

 

Figuur 73: Lauwereys – voorontwerp grafisch plan 

 

De referentiesituatie komt nagenoeg overeen met de huidige situatie, met uitzondering 
van de niet-vergunde luifels achteraan het perceel. Na goedkeuring van het RUP zijn 
volgende ingrepen mogelijk:  

- behoud van de meergezinswoning aan de straatzijde 

- optimaliseren en beperkt uitbreiden van de bedrijfsgebouwen en verhardingen 

- aanleg van groene buffers met streekeigen beplanting 
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8.7.2. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 

Bodemkaart 

 

Figuur 74: Lauwereys– bodemkaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied wordt aangeduid als een 
matig droge tot matig natte zandbodem. 

Aan de straatzijde is een deel van het 
perceel aangeduid als kunstmatige 
gronden, hetgeen in feite wijst op een 
leemte in de kennis over de 
bodemgesteldheid van dit gedeelte.  

 

OVAM-databank 

In 2005 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. De zone is reeds in grote mate 
verstoord door de bestaande bebouwing en verhardingen. 

Het bedrijf kan zijn activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte 
toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling. De 
terreinbezetting blijft beperkt tot 60% van het lokaal bedrijventerrein. Verhardingen 
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (inritten, circulatieruimte en parkeerruimte) zijn 
toegelaten. 

De bestaande woning ligt reeds in woongebied, dat herbevestigd wordt. Er worden 
geen andere functies toegelaten. 

De aanleg van een groene bufferzone met streekeigen beplanting heeft een positief 
effect op de bodemvorming. 

 

Het risico op bodemverontreiniging is zeer beperkt. De meeste activiteiten worden op 
locatie uitgevoerd. De activiteiten op deze locatie (onderhoud van voertuigen en 
machines en beperkte schrijnwerkerij) worden in een gebouw met verharde vloer 
uitgevoerd. Eventuele lekken van onderhoudsproducten komen dan ook niet in de 
bodem terecht.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake bodem verwacht. 

 

8.7.3. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Voor de bestaande toestand wordt verwezen naar 7.4.7. 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor een bestaand zonevreemd bedrijf. Het bedrijf kan zijn activiteiten 
optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een beperkte toename van de bebouwing, 
maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

Het RUP voorzien de volgende maatregelen: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 60% van het lokaal bedrijventerrein. Aan de 
straatzijde blijft de woonfunctie behouden. Het betreft een kleinschalige 
ontwikkeling. 

− Enkel noodzakelijke verhardingen in functie van het bedrijf zijn toegelaten. 
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd in 
waterdoorlatende materialen. 

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als tuin, 
groene ruimte en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Het risico op grondwaterverontreiniging is zeer beperkt. De activiteiten (onderhoud van 
machines en voertuigen en beperkte schrijnwerkerij) worden in een gebouw met 
verharde vloer uitgevoerd. Eventuele lekken van onderhoudsproducten komen dan ook 
niet in het grondwater terecht.  

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 

 

8.7.4. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

De bestaande ontsluiting en verkeersgeneratie worden beschreven in 6.3.4. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

De mobiliteitseffecten zijn beperkt. Het bedrijf is vooral actief op locatie (snoeien en 
vellen van bomen en verhuur hoogtewerkers). In het plangebied worden de voertuigen 
en machines gestockeerd en onderhouden. De mobiliteitseffecten zijn dan ook beperkt.  
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De verkeersgeneratie van het personeel (2 personen permanent ter plaatse) en een 
beperkte schrijnwerkerij is zeer beperkt. De overige personeelsleden (ca. 10) werken 
vooral op locatie. 

 

Een eventuele uitbreiding van het bedrijf zal mogelijk een kleine toename van verkeer 
tot gevolg hebben. Gelet op de schaalgrootte van het bedrijf en het plangebied zullen 
deze effecten beperkt blijven.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake verkeer en mobiliteit verwacht. 

 

8.7.5. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake geluid. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Er is een optimalisering en beperkte uitbreiding van de gebouwen mogelijk. Door 
toepassing van de hedendaagse isolatietechnieken zal het geluidsniveau buiten de 
gebouwen eerder dalen dan stijgen.  

De geluidsproductie van het verkeer is beperkt, gelet op de kleinschaligheid van het 
bedrijf en het beperkt aantal verkeersbewegingen. 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake geluid. 

Het aanplanten van groene buffers rondom het terrein zal het resterende geluid verder 
bufferen naar de omgeving. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake geluid verwacht. 

 

8.7.6. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake licht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Er is een optimalisering en beperkte uitbreiding van de gebouwen en verhardingen 
mogelijk, waardoor de buitenverlichting kan toenemen. Om het terrein op een duurzame 
manier te verlichten worden in de voorschriften de volgende voorwaarden opgelegd: 

− de verlichting wordt tot een minimum beperkt; 

− bij het voorzien van verlichting wordt rekening gehouden met de best beschikbare 
technieken; 

− opwaarts licht wordt vermeden; 

− de hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt; 
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− de buitenverlichting wordt van een bewegingssensor voorzien, zodat deze enkel 
aanspringt wanneer deze noodzakelijk is; 

− de verlichting straalt uitsluitend het doelgebied aan. 

 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake licht. 
Ook de verlichting van de woning moet aan de hierboven vermelde voorwaarden 
voldoen. 

Het aanplanten van groene buffers rondom het terrein zal de buitenverlichting verder 
bufferen naar de omgeving. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake licht verwacht. 

 

8.7.7. Effecten inzake lucht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake lucht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Een eventuele optimalisering en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen heeft 
geen gevolgen op de luchtkwaliteit, aangezien de activiteiten uitgevoerd worden in de 
gebouwen. In de voorschriften is opgenomen dat buitenopslag van grondstoffen, 
materialen, afvalproducten… niet is toegestaan. 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake lucht. 

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op de luchtkwaliteit.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake lucht verwacht. 
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8.7.8. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 75: Lauwereys– bodemkaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied en de nabije omgeving bevatten geen biologisch waardevolle 
elementen. 

Speciale beschermingszones 

Het habitatrichtlijngebied ‘Bos en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ ligt ca. 1 
km ten zuidwesten van het plangebied. (zie 6.3.3). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Een eventuele optimalisering en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen heeft 
geen effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora. De activiteiten worden uitgevoerd in 
de gebouwen en buitenopslag van grondstoffen, materialen, afvalproducten… is niet 
toegestaan. De impact op de omgeving is dan ook zeer klein. 

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft geen effecten inzake 
biodiversiteit, fauna en flora. 

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op de biodiversiteit, fauna en flora.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 
verwacht. 
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8.7.9. Effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

Bestaande toestand 

Onroerend erfgoed 

In de nabijheid van het plangebied ligt geen beschermd onroerend erfgoed.  

Ten westen van het plangebied ligt het beschermd landschap “Binnenbos en omgeving” 
(ca. 750m). Verder naar het zuidwesten ligt het beschermd dorpsgezicht “Domein 
Hovorst” (ca. 1.450m). 

Archeologische inventaris 

In de Centraal Archeologische Inventaris worden geen vindplaatsen in de directe 
omgeving van het plangebied gemeld. Dit wil niet zeggen dat er mogelijk geen 
archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig kan zijn, enkel dat er nog geen onderzoek 
naar verricht werd in het plangebied. 

In de omgeving van het plangebied werd de molen van Pulderbos opgenomen in de 
Centraal Archeologische Inventaris. De stenen Bergmolen dateert van 1842, werd in 
1877 verbouwd en in 1995 gerestaureerd. 

Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 76: Lauwereys– provinciale 
landschapskaart 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 

Op de provinciale landschapskaart wordt 
de open ruimte achter het plangebied 
aangeduid als plaggenbodem. Ook de 
stenen molen werd opgenomen. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand.  

Een optimalisering en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen is mogelijk, maar 
de impact op het omliggende landschap is beperkt. De bedrijfsgebouwen hebben een 
maximale hoogte van 7m, wat lager is dan de woningen aan de straatzijde.  

Het behouden van de woonfunctie aan de straatzijde heeft een positief effect, 
aangezien het bedrijfsgebouw grotendeels aan het zicht onttrokken wordt.  

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op het landschap. Het onttrekt de bedrijfsgebouwen aan het zicht 
vanuit de open ruimte en brengt bijkomende groenvoorzieningen in de omgeving.  

 

Met betrekking tot de discipline archeologie dient vermeld dat het Decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed van toepassing is. Bij het aantreffen van 
archeologisch erfgoed geldt steeds de zorg- en vondstmeldingsplicht. 
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Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en 
archeologie verwacht. 

 

8.7.10. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraden 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende energie- en grondstoffenvoorraden in het plangebied. 

Het achterste deel van het plangebied ligt in herbevestigd agrarisch gebied (zie 6.3.3). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De uitvoering van het RUP veroorzaakt geen significante aantasting van de energie- en 
grondstoffenvoorraden. 

De motivering voor de herbestemming van herbevestigd agrarisch gebied wordt 
gegeven in 7.4.4. 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand. Een optimalisering 
en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen is mogelijk, maar enkel binnen de 
contour van het bestaande bedrijf. Het RUP laat geen verdere uitbreiding in het 
achterliggende agrarisch gebied toe.  

Er is reeds lange tijd geen landbouwactiviteit binnen het plangebied. De verplichte 
bufferzone verbetert de integratie in het landschap. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake energie- en 
grondstoffenvoorraden verwacht. 

 

8.7.11. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke knelpunten gekend inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens met betrekking tot het plangebied. 

Het dichtstbijzijnde Seveso-bedrijf is gevestigd op ca. 7,5 km van het plangebied 
(Oleon, Vaartstraat 130, Ranst). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand. Het oprichten van 
nieuwe bedrijfsgebouwen met de best beschikbare technieken zal leiden tot een daling 
van het risico op hinder t.a.v. de mens (geluid, lucht, licht…) en een positief effect 
hebben op de gezondheid en veiligheid van de mens. 

Er worden geen Seveso-activiteiten toegelaten in het RUP. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens te verwachten. 
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8.7.12. Effecten door de samenhang tussen de genoemde factoren 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de 
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het deel-
RUP met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande 
analyses geëvalueerd, rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen. 

 

Tabel 14: Lauwereys - effecten door de samenhang tussen de disciplines 

Discipline  

ingrepen → 1. optimaliseren 
en beperkt 
uitbreiden 
bedrijfs-

gebouwen en 
verhardingen 

2. behouden 
woonfunctie aan 

straatzijde 

3. aanleg groene 
buffers met 
streekeigen 
beplanting 

Geheel 

bodem - 0 + 0 

water - 0 + 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 0 0 

geluid 0 0 + 0 

licht 0 0 + 0 

luchtkwaliteit 0 0 + 0 

biodiversiteit, fauna en flora 0 0 + 0 

onroerend erfgoed 0 0 + 0 

ruimtelijke ordening + + + + 

energie- en 
grondstoffenvoorraden 

0 
0 0 

0 

gezondheid en veiligheid van 
de mens 

0 
0 0 

0 

Samenhang tussen de 
disciplines 

0 0 + 0 

 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 

 

Conclusie 

Op basis van voorgaande screening kan besloten worden dat de ingrepen geen 
cumulatieve negatieve effecten veroorzaken. 

8.7.13. Beoordeling van grensoverschrijdende significante 
milieueffecten 

Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen 
grensoverschrijdende effecten zullen voorkomen: 

− het plangebied ligt ver van de lands- en gewestgrenzen. De grens met Nederland 
bevindt zich op circa 21 km ten noordwesten van het plangebied; 

− de dichtstbijzijnde gemeentegrens (Zoersel) ligt op ca. 1,7 km ten noorden van het 
plangebied. 

− het deel-RUP veroorzaakt geen significante milieueffecten. 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Onderzoek naar plan-MER-plicht - 11 augustus 2020 135 

8.7.14. Besluit 

Vermits:  

− dit deel-RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit van de 
Vlaamse regering van 10.12.2004;  

− dit deel-RUP ook niet gelegen is in of in de nabijheid van een speciale 
beschermingszone zodat een passende beoordeling niet vereist is (overeenkomstig 
art. 4.2.1 van DABM); 

− er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende 
plan op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de 
mens zeer gering zullen zijn;  

voldoet dit deel-RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht.  

De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk. 
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8.8. Breugelmans-Neujens 

8.8.1. Ingrepen ten gevolge van de uitvoering van het plan 

 

 

Figuur 77: Breugelmans/Neujens – voorontwerp 
grafisch plan 

 

 

De referentiesituatie komt overeen met de huidige situatie. Na goedkeuring van het 
RUP zijn volgende ingrepen mogelijk:  

- optimaliseren en beperkt uitbreiden van de bedrijfsgebouwen en verhardingen 

- aanleg van groene buffers met streekeigen beplanting 

- behoud van de bomenweide 
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8.8.2. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 

 

Figuur 78: Breugelmans/Neujens – bodemkaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied wordt aangeduid als 
kunstmatige gronden, hetgeen in feite 
wijst op een leemte in de kennis over de 
bodemgesteldheid van dit gedeelte.  

De bodem in de omgeving van het 
plangebied bestaat hoofdzakelijk uit 
droog tot vochtig zand. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor de bestaande zonevreemd bedrijven. De zone is reeds in grote mate 
verstoord door de bestaande bebouwing en verhardingen. 

De bedrijven kunnen de activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met een 
beperkte toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling. De 
terreinbezetting blijft beperkt tot 80% van zone A en 50% van zone B van het lokaal 
bedrijventerrein. Verhardingen noodzakelijk voor de bedrijfsvoering (inritten, 
circulatieruimte en parkeerruimte) zijn toegelaten. Parkeerplaatsen voor 
personenwagens worden verplicht aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

Het behoud van de bomenweide en de aanleg van een groene bufferzone met 
streekeigen beplanting hebben een positief effect op de bodemvorming. 

 

Het risico op bodemverontreiniging is zeer beperkt. De activiteiten van de 
schrijnwerkerij worden in een gebouw met verharde vloer uitgevoerd. Eventuele lekken 
van behandelingsproducten (vernis, verf…) komen dan ook niet in de bodem terecht. 
Ook de activiteiten van Neujens worden in de gebouwen uitgevoerd en het wagenpark 
wordt inpandig gestald.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake bodem verwacht. 

 

8.8.3. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Voor de bestaande toestand wordt verwezen naar 7.5.7. 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het plangebied ligt niet in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  

 

Het RUP voorziet geen aansnijding van een open gebied, maar voorziet een gepaste 
bestemming voor twee bestaande vergunde of vergund geachte zonevreemde 
bedrijven. De bedrijven kunnen de activiteiten optimaliseren, wat gepaard kan gaan met 
een beperkte toename van de bebouwing, maar het betreft geen nieuwe ontwikkeling.  

 

Het RUP voorzien de volgende maatregelen: 

− De terreinbezetting blijft beperkt tot 80% van zone A en 50% van zone B van het 
lokaal bedrijventerrein. Het betreft een kleinschalige ontwikkeling. 

− Enkel noodzakelijke verhardingen in functie van het bedrijf zijn toegelaten. 
Parkeerplaatsen voor personenwagens worden verplicht aangelegd in 
waterdoorlatende materialen. 

− De bestaande bomenweide krijgt een bestemming als bosgebied, waar geen 
bebouwing en verharding toegelaten is. 

− Het niet bebouwde en niet verharde deel van de zone wordt aangelegd als groene 
ruimte, tuin en bufferzone, waar het water kan infiltreren.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

De bepalingen van de gemeentelijke verordening van 25 april 2002 betreffende de 
lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering 
en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, of eventuele 
aangepaste of vervangende verordeningen, zijn onverminderd van kracht. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake water verwacht. 

 

8.8.4. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

De bestaande ontsluiting en verkeersgeneratie worden beschreven in 6.4.4. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De mobiliteitseffecten zijn beperkt.  

Breugelmans beschikt over twee bestelwagens en één vrachtwagen. Gemiddeld wordt 
twee dagen per week in het atelier gewerkt en drie dagen op locatie. Het personeel (5 
personen) genereert weinig verkeer. Leveringen zijn beperkt tot 1 vrachtwagen per 
week. In de voorschriften worden afwijkingen op de bufferzone toegelaten om, ondanks 
de beperkte oppervlakte, het parkeren op het eigen terrein te kunnen organiseren. 
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De activiteiten van het bedrijf van Neujens genereren ca. 6 vrachtwagentransporten en 
een variabel aantal bestelwagens per week. Het personeel (7 personen, waarvan een 
aantal op de site wonen) genereert weinig verkeer. 

 

Eventuele uitbreidingen van de bedrijven zullen slechts een kleine toename van verkeer 
tot gevolg hebben. Hierbij kan gedacht worden aan een bijkomend voertuig of een 
stijging van het aantal leveringen. Gelet op de schaalgrootte van de bedrijven en het 
plangebied zullen deze effecten beperkt blijven.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake verkeer en mobiliteit verwacht. 

 

8.8.5. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake geluid. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand.  

Er is een optimalisering en beperkte uitbreiding van de gebouwen mogelijk. Door 
toepassing van de hedendaagse isolatietechnieken zal het geluidsniveau buiten de 
gebouwen eerder dalen dan stijgen.  

De geluidsproductie van het verkeer is beperkt, gelet op de kleinschaligheid van de 
bedrijven en het beperkt aantal verkeersbewegingen. 

Het behouden van de bomenweide en het aanplanten van groene buffers rondom het 
terrein zal het resterende geluid verder bufferen naar de omgeving. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake geluid verwacht. 

 

8.8.6. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake licht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand.  

Er is een optimalisering en beperkte uitbreiding van de gebouwen en verhardingen 
mogelijk, waardoor de buitenverlichting kan toenemen. Om het terrein op een duurzame 
manier te verlichten worden in de voorschriften de volgende voorwaarden opgelegd: 

− de verlichting wordt tot een minimum beperkt; 

− bij het voorzien van verlichting wordt rekening gehouden met de best beschikbare 
technieken; 

− opwaarts licht wordt vermeden; 

− de hoeveelheid weerkaatst licht wordt tot een minimum beperkt; 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Onderzoek naar plan-MER-plicht - 11 augustus 2020 140 

− de buitenverlichting wordt van een bewegingssensor voorzien, zodat deze enkel 
aanspringt wanneer deze noodzakelijk is; 

− de verlichting straalt uitsluitend het doelgebied aan. 

 

Het behoud van de bomenweide en het aanplanten van groene buffers rondom het 
terrein zal de buitenverlichting verder bufferen naar de omgeving. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake licht verwacht. 

 

8.8.7. Effecten inzake lucht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende knelpunten inzake lucht. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand.  

Een eventuele optimalisering en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen heeft 
geen gevolgen op de luchtkwaliteit, aangezien de activiteiten uitgevoerd worden in de 
gebouwen. In de voorschriften is opgenomen dat buitenopslag van grondstoffen, 
materialen, afvalproducten… niet is toegestaan. 

Het behoud van de bomenweide en het aanplanten van groene buffers met streekeigen 
beplanting rondom het terrein heeft een positief effect op de luchtkwaliteit.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake lucht verwacht. 

 



 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Onderzoek naar plan-MER-plicht - 11 augustus 2020 141 

8.8.8. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 79: Breugelmans/Neujens – biologische waarderingskaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied bevat geen biologisch waardevolle elementen. Het dennenbestand met 
ondergroei aan de overzijde van de Sparrendreef wordt aangeduid als biologisch 
waardevol. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand.  

Een eventuele optimalisering en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen heeft 
geen effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora. De activiteiten worden uitgevoerd in 
de gebouwen en buitenopslag van grondstoffen, materialen, afvalproducten… is niet 
toegestaan. De impact op de omgeving is dan ook zeer klein. 

Het aanplanten van groene buffers met streekeigen beplanting rondom het terrein heeft 
een positief effect op de biodiversiteit, fauna en flora.  

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 
verwacht. 
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8.8.9. Effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

Bestaande toestand 

Ankerplaatsen 

Ten westen van het plangebied ligt op ca. 450m de vastgestelde ankerplaats “Vallei van 
de Kleine Wilborrebeek met de kasteeldomeinen Hovorst en Boutersem”.  

Archeologische inventaris 

In de Centraal Archeologische Inventaris worden een aantal vindplaatsen ten oosten 
van het plangebied gemeld, in het kader van een prospectie van de woonkern Pulle. 
Het betreft losse vondsten van aardewerk uit de late Middeleeuwen.  

Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 80: Breugelmans/Neujens – provinciale 
landschapskaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Op de provinciale landschapskaart wordt 
het plangebied aangeduid als onderdeel 
van het woonpark.  

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. 

Een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen is mogelijk, maar de impact op het omliggende 
landschap is beperkt. De bedrijfsgebouwen sluiten aan bij het woonpark en maken deel 
uit van een wooncluster. In de open ruimte ten noorden komt ook veel verspreide 
bebouwing voor. De bedrijven zijn dan ook nauwelijks zichtbaar vanuit het omliggende 
landschap.  

Het behouden van de bomenweide en het aanplanten van groene buffers met 
streekeigen beplanting rondom het terrein heeft een positief effect op het landschap. 
Het onttrekt de bedrijfsgebouwen verder aan het zicht en brengt bijkomende 
groenvoorzieningen in de omgeving.  

 

Met betrekking tot de discipline archeologie dient vermeld dat het Decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed van toepassing is. Bij het aantreffen van 
archeologisch erfgoed geldt steeds de zorg- en vondstmeldingsplicht. 
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Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake landschap, onroerend erfgoed en 
archeologie verwacht. 

 

8.8.10. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraden 

Bestaande toestand 

Er zijn geen gekende energie- en grondstoffenvoorraden in het plangebied. 

Het plangebied ligt in herbevestigd agrarisch gebied (zie 6.4.3). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De motivering voor de herbestemming van herbevestigd agrarisch gebied wordt 
gegeven in 7.5.4. 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande vergunde toestand. Een optimalisering 
en beperkte uitbreiding van de bedrijfsgebouwen is mogelijk, maar enkel binnen de 
contour van de bestaande bedrijven. Het RUP laat geen verdere uitbreiding in het 
agrarisch gebied toe.  

Er is reeds lange tijd geen landbouwactiviteit binnen het plangebied. Het behoud van de 
bomenweide en de verplichte bufferzone verbeteren de integratie in het landschap. 

 

Conclusie 

Er worden geen significante negatieve effecten inzake energie- en 
grondstoffenvoorraden verwacht. 

 

8.8.11. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke knelpunten gekend inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens met betrekking tot het plangebied. 

Het dichtstbijzijnde Seveso-bedrijf is gevestigd op ca. 6,7 km van het plangebied (NOF 
Metal Coatings Europe, Bouwelven 1, Grobbendonk). 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. Het oprichten van nieuwe 
bedrijfsgebouwen met de best beschikbare technieken zal leiden tot een daling van het 
risico op hinder t.a.v. de mens (geluid, lucht, licht…) en een positief effect hebben op de 
gezondheid en veiligheid van de mens. 

Er worden geen Seveso-activiteiten toegelaten in het RUP. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens te verwachten. 
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8.8.12. Effecten door de samenhang tussen de genoemde factoren 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de 
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het deel-
RUP met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande 
analyses geëvalueerd, rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen. 

 

Tabel 15: Breugelmans/Neujens - effecten door de samenhang tussen de disciplines 

Discipline  

ingrepen → 1. optimaliseren 
en beperkt 
uitbreiden 
bedrijfs-

gebouwen en 
verhardingen 

2. aanleg groene 
buffers met 
streekeigen 
beplanting 

3. behoud 
bomenweide als 

bosgebeid 

Geheel 

bodem - + + 0 

water - + + 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 0 0 

geluid 0 + + 0 

licht 0 + + 0 

luchtkwaliteit 0 + + 0 

biodiversiteit, fauna en flora 0 + + 0 

onroerend erfgoed 0 + + 0 

ruimtelijke ordening + + + + 

energie- en 
grondstoffenvoorraden 

0 
0 0 

0 

gezondheid en veiligheid van 
de mens 

0 
0 0 

0 

Samenhang tussen de 
disciplines 

0 + + 0 

 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 

 

Conclusie 

Op basis van voorgaande screening kan besloten worden dat de ingrepen geen 
cumulatieve negatieve effecten veroorzaken. 

8.8.13. Beoordeling van grensoverschrijdende significante 
milieueffecten 

Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen 
grensoverschrijdende effecten zullen voorkomen: 

− het plangebied ligt ver van de lands- en gewestgrenzen. De grens met Nederland 
bevindt zich op circa 25 km ten noorden van het plangebied; 

− de dichtstbijzijnde gemeentegrens (Grobbendonk) ligt op ca. 450 m ten zuidoosten 
van het plangebied. 

− het deel-RUP veroorzaakt geen significante milieueffecten. 
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8.8.14. Besluit 

Vermits:  

− dit deel-RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit van de 
Vlaamse regering van 10.12.2004;  

− dit deel-RUP ook niet gelegen is in of in de nabijheid van een speciale 
beschermingszone zodat een passende beoordeling niet vereist is (overeenkomstig 
art. 4.2.1 van DABM); 

− er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende 
plan op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de 
mens zeer gering zullen zijn;  

voldoet dit deel-RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht.  

De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk. 
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9. Verzoek tot raadpleging 

9.1. Inleiding 
Het RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2”, inclusief het onderzoek naar plan-MER 
plicht, werd voor advies bezorgd aan volgende instanties: 

− Departement Omgeving 

− Deputatie van de provincie Antwerpen 

− Departement Landbouw en Visserij 

− Agentschap voor Natuur en Bos 

− Agentschap Innoveren en Ondernemen 

− Dienst Veiligheidsrapportage 

 

De aangeschreven instanties brachten allen een advies uit met betrekking tot 
voorliggende nota. De opmerkingen uit deze adviezen worden hiernavolgend besproken 
en aangevuld met verwijzingen naar de aanpassingen in deze nota naar aanleiding van 
deze adviezen.  

De aanpassingen in deze nota worden gemarkeerd in de kantlijn. Geschrapte passages 
worden als doorgehaalde tekst weergegeven. 

 

9.2. Adviezen 
 

Advies Departement Omgeving 

De screeningsnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de 
ruimtelijke ordening.  

 

Advies Deputatie van de provincie Antwerpen 

Vermits het plangebied van deel-RUP 1 Interieur Clockaerts nabij het 
habitatrichtlijngebied BE2100026 ‘Vallei van de Kleine Nete met brongebieden, 
moerassen en heiden’ ligt, is een korte beschrijving van de mogelijke impact gewenst.  

Zie aanvulling onder 8.5.8. 

 

In het dossier kan nagegaan worden of er elementen uit het plangebied zijn opgenomen 
in de landschapskaart van de provincie Antwerpen.  

De provinciale landschapskaart is voor alle deelgebieden reeds opgenomen in het 
onderzoek naar plan-MER-plicht onder de discipline landschap, onroerend erfgoed en 
energie: zie 8.5.9, 8.6.9, 8.7.9 en 8.8.9.  

 

In het dossier moet nagegaan worden welke buurt- en voetwegen zich in de omgeving 
van het plangebied bevinden, alsook of de realisatie van het RUP gepaard gaat/kan 
gaan met de erkenning en/of opening, afschaffing, wijziging en verlegging van 
buurtwegen.  

Bij ieder deelgebied is de ligging van buurtwegen reeds bekeken: zie 6.1.3, 6.2.3, 6.3.3 
en 6.4.3. Binnen het deel-RUP 4 Breugelmans-Neujens ligt een buurtweg, maar deze 
zone is bouwvrij door het bestendigen van een bosgebied. In het RUP worden geen 
wijzigingen voorgesteld.  
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Advies Departement Landbouw en Visserij 

Het Departement Landbouw en Visserij brengt geen advies uit bij de voorliggende 
screening plan-MER. Bij de algemene aandachtspunten wordt wel vermeld dat de 
inname van herbevestigd agrarisch gebied (HAG) voldoende gemotiveerd en 
gecompenseerd moet worden conform de omzendbrief RO/2010/01. 

Aangezien de deel-RUP’s 1 en 2 een herbestemming van agrarisch gebied naar 
bedrijventerrein voorziet, die niet kadert in het zone-eigen maken van een bestaande 
vergunde zonvreemde activiteit werd de mogelijkheid tot compensatie onderzocht. Het 
compensatievoorstel en de adviezen van de bevoegde overheden zijn opgenomen in 
Bijlage 1: Compensatievoorstel.  

Gelet op de negatieve adviezen voor dit compensatievoorstel kan dit niet weerhouden 
worden. De gemeente heeft geen alternatieve locaties waar compensatie van agrarisch 
gebied mogelijk is. 

 

Advies Agentschap voor Natuur en Bos 

Het ontwerp-RUP voorziet in de bestendiging van zonevreemde bedrijven. De impact 
op waardevolle groenelementen of grotere groenstructuren is beperkt tot nihil.  

 

In het advies wordt verwezen naar een rechtzetting over deel-RUP 1. De tekstuele 
aanpassingen werden verwerkt onder 8.5.8. 

 

Advies Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft geen specifieke opmerkingen of 
aandachtspunten in verband met dit plan of programma in het kader van de procedure 
‘verzoek tot raadpleging’. 

 

Advies Dienst Veiligheidsrapportage 

De Dienst VR gaat akkoord met de conclusie dat er zich op het vlak van externe 
mensveiligheid geen probleem stelt en dat er geen aanzienlijke effecten verwacht 
worden inzake externe veiligheid.  
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Bijlage 1: Compensatievoorstel 
 

Nota “Voorstel compensatie herbevestigd agrarisch gebied” 

Aangezien de deel-RUP’s 1 en 2 herbestemmingen van agrarisch gebied naar 
bedrijventerrein voorziet die niet kaderen in het zone-eigen maken van een bestaande 
vergunde zonvreemde activiteit werd de mogelijkheid tot compensatie onderzocht. De 
nota in bijlage formuleert een voorstel om zonevreemde landbouwactiviteiten in de 
omgeving van de Grote Beekstraat te herbestemmen naar agrarisch gebied.  

 

Adviezen 

De nota werd bezorgd aan volgende instanties voor advies: 

− Departement Landbouw en Visserij 

− Provincie Antwerpen – Dienst Ruimtelijke Planning 

− Agentschap voor Natuur en Bos 

 

De adviezen werden in bijlage bij de nota gevoegd.  

 



 

 

Bestuur : Gemeente Zandhoven 

Project : RUP Zonevreemde bedrijven – fase 2 

Onderwerp : voorstel compensatie herbevestigd agrarisch gebied 

Dossier : ZANZ001 

Datum : 31.03.2020 
 

 

1. Inleiding 

De gemeente maakt een RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” op, met als doel om bedrijven 

die (deels) zonevreemd zijn rechtszekerheid te geven op de huidige locatie.  

Een aantal zones zijn gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied. Op de plenaire 

vergadering van het RUP werd door het Departement Landbouw en Visserij gevraagd de 

mogelijkheden tot compensatie van het agrarisch gebied nader te bekijken. Volgens de 

omzendbrief RO/2010/01 geldt voor het zone-eigen maken van vergunde zonevreemde 

constructies een vrijstelling. Voor twee bedrijven blijkt het zonevreemd gedeelte echter niet 

vergund en worden de mogelijkheden tot compensatie nader bekeken.  

De voorliggende nota formuleert een voorstel van compensatie. Voor de volledige analyse van 

deze bedrijven wordt verwezen naar de toelichtingsnota van het RUP, meegestuurd in bijlage 

bij deze nota.  

2. Te compenseren oppervlakte 

2.1. Clockaerts 
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Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied, tussen de woonkern van Viersel en een relatief 

grootschalig landbouwbedrijf. 

 

 

Het bedrijf ligt in een ingesloten agrarisch 

gebied, tussen de woonkern van Viersel en 

een zone voor openbaar nut.  

 

Voor de bedrijfsruimten werd geen 

vergunning verleend. Uit een analyse van 

luchtfoto’s (bron: Geopunt) kan vastgesteld 

worden dat de gebouwen opgericht werden 

in de periode 1979-1990. Op basis van 

kadastrale gegevens wordt de woning als 

vergund geacht. 

 

 

 

 
 

Het gedeelte aan de straatzijde wordt 

voorbehouden voor een (bedrijfs-)woning, 

conform de basisrechten van de bestaande 

woning. Deze zone dient niet gecompenseerd 

te worden.  

Het achterliggende deel van het perceel 

krijgt een bestemming als lokaal 

bedrijventerrein. Deze zone heeft een 

oppervlakte van 2.484 m² (inclusief de 

bufferzone).  
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2.2. Ludo Geysels 

 
Het bedrijf is gelegen in een woonlint langs de Goormansstraat. De woning vooraan past in het 

straatbeeld en onttrekt de achterliggende bedrijfsgebouwen aan het zicht.  

 

 

Het voorste deel van het bedrijf ligt in een 

woongebied met landelijk karakter. Het 

achterliggende deel ligt voor een beperkt 

deel in agrarisch gebied.  
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Voor de woning en garage werd in 1986 een 

bouwvergunning afgeleverd. Later werd er 

ook nog een vergunning afgeleverd voor een 

beperkte uitbreiding. Deze werd echter terug 

ingetrokken toen bleek dat het gebouwde 

volume een stuk groter was dan de vergunde 

uitbreiding. De boogloods is wel blijven 

staan.  

Voor de overige bedrijfsruimten werd geen 

vergunning verleend. Deze loodsen werden 

opgericht tussen 1995 en 2000.  

 

 

 

Het gedeelte aan de straatzijde wordt 

voorbehouden voor een (bedrijfs-)woning, 

conform de basisrechten van de bestaande 

woning. Deze zone dient niet gecompenseerd 

te worden.  

Het achterliggende deel van het perceel 

krijgt een bestemming als lokaal 

bedrijventerrein. Hiervoor dient een 

oppervlakte van … m² (inclusief de 

bufferzone) agrarisch gebied herbestemd te 

worden naar lokaal bedrijventerrein.  

 

 

2.3. Te compenseren oppervlakte  

Voor beide bedrijven wordt omwille van de lokale verankering en de beperkte ruimtelijke 

impact dat het behoud op de huidige locatie gewenst is. Het RUP heeft als doelstelling om 

rechtszekerheid te bieden aan het bedrijf en de omwonenden.  

 

Voor deel-RUP nr. 1 Clockaerts dient de zone voor lokaal bedrijventerrein, inclusief bufferzone, 

gecompenseerd te worden. Het betreft een oppervlakte van 2.484m². De zone voor de woning 

dient niet gecompenseerd te worden, aangezien de bestaande woning als vergund geacht 

beschouwd wordt en ook bij een landbouwbestemming een bedrijfswoning vergund zou 

kunnen worden.  

 

Voor deel-RUP nr. 2 Ludo Geysels dient de zone die buiten het woongebied met landelijk 

karakter gelegen is gecompenseerd te worden. Het betreft een oppervlakte van 3.253 m².  

 

De totale oppervlakte die gecompenseerd dient te worden bedraagt 5.737m². 
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3. Voorstel compensatie 

Het gemeentebestuur van Zandhoven heeft op haar grondgebied gezocht naar zonevreemde 

landbouwpercelen en onderzocht in welke mate deze gronden kunnen ingezet worden om het 

verlies aan landbouwgebied ten gevolge van het RUP te compenseren.  

Het is niet eenvoudig om geschikte gronden te vinden. De gemeente heeft zelf geen geschikte 

gronden in eigendom, waardoor naar private eigendommen gezocht moet worden. Het is niet 

evident om andere niet-betrokken eigenaars eventuele rechten af te nemen als compensatie 

voor een oplossing voor bestaande bedrijven elders in de gemeente. Bovendien wordt de 

gemeente geconfronteerd met het betalen van planschade, terwijl de planbaten binnen het 

RUP naar de Vlaamse overheid vloeien.  

Ondanks deze hindernissen heeft de gemeente een compensatievoorstel geformuleerd. De 

gemeente stelt voor om het landbouwbedrijf gelegen in de Grote Beekstraat 5 toe te voegen 

aan het RUP. 

3.1. Luchtfoto 
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3.2. Gewestplan 

 
 

Het landbouwbedrijf omvat de volgende percelen: afdeling 4, sectie B, nr 342V2 

(bedrijfsgebouwen) en de volgende nummers voor weilanden: afdeling 4, sectie B, nrs. 326, 

327, 328B, 330A, 331, 332, 335A, 336, 337, 340C, 340D, 341A en 341B. Het perceel 328C 

sluit aan bij het landbouwbedrijf en wordt in het plangebied opgenomen.  

De landbouwgronden liggen voor een klein gedeelte in agrarisch gebied, maar zijn grotendeels 

gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Aanvullend is het 

gebied aangeduid als overstromingsgebied, waar de uitvoering van alle handelingen en werken 

ofwel verboden, ofwel aan bijzondere voorwaarden onderworpen zijn, zolang de noodzakelijke 

maatregelen ter voorkoming van de zich geregeld voordoende overstromingen niet genomen 

zijn. 

3.3. Vergunningstoestand 

 

Het bedrijf beschikt momenteel over de 

volgende vergunningen: 

- 30.01.1978 (rood op figuur): bouwen 

veestal (24m x 15m) en woning voor 

landbouw 

De veestal werd vergund aan de 

westzijde van de woning, maar werd met 

dezelfde afmetingen aan de zuidkant van 

de woning opgericht. 

- 30.08.1982 (oranje op figuur): bouwen 

van een sleufsilo (40m x 8m) 
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3.4. Motivering herbestemming 

Het landbouwbedrijf vertoont een sterke clustering van de gebouwen, die voor het grootste 

gedeelte in het agrarisch gebied gelegen zijn. Door de sterke clustering aan de Grote 

Beekstraat is de ruimtelijke impact beperkt.  

Het grootste deel van de gronden en een beperkt deel van een loods is echter zonevreemd 

gelegen. Hierdoor ondervindt het landbouwbedrijf moeilijkheden met het aanvragen van 

nieuwe omgevingsvergunningen voor ingedeelde inrichtingen (de vroegere milieuvergunning). 

Ook een regularisatie is hierdoor momenteel niet mogelijk.  

Een herbestemming van de zonevreemde landbouwgronden naar agrarisch gebied kan de 

toekomst van dit landbouwbedrijf op lange termijn verzekeren. Dit betekent een grote 

meerwaarde voor de exploitatie van dit bedrijf.  

De totale oppervlakte van het landbouwbedrijf bedraagt 8,1 ha, waarvan 0,7 ha in agrarisch 

gebied en 7,4 ha zonevreemd in zone voor openbaar nut. Deze oppervlakte kan herbestemd 

worden naar landbouwgebied. Gelet op de ligging in overstromingsgebied lijkt het aangewezen 

om het grootste gedeelte als bouwvrij aan te duiden. Deze oppervlakte overstijgt ruimschoots 

de te compenseren oppervlakte van de herbestemming van herbevestigd agrarisch gebied 

(5.737m²).  

De herbestemming zal als een bijkomend deelgebied aan het RUP Zonevreemde bedrijven – 

fase 2 toegevoegd worden. De compensatie wordt in hetzelfde planproces opgenomen, zodat 

de goedkeuring van beide herbestemmingen aan elkaar gekoppeld is.  
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Kurt Bisschops

Van: Yves Marcipont <Yves.Marcipont@lv.vlaanderen.be>
Verzonden: zondag 19 april 2020 14:17
Aan: Kurt Bisschops
CC: 'Gitte Hertogs'; 'steven.vanstaeyen@zandhoven.be'; Etienne Symens
Onderwerp: RE: RUP Zonevreemde bedrijven - Zandhoven - compensatievoorstel

Kurt, 
 
Wij kunnen akkoord gaan. 
Mijn excuses voor de late reactie vanuit het Departement Landbouw en Visserij. In het gebied is heel wat gaande en 
het voorstel diende dan ook eerst afgestemd te worden met mijn collega’s die stedenbouw (voorliggende 
regularisaties), SIGMA, het GRUP en de PAS opvolgen. Voor zover wij kunnen nagaan is het voorstel niet 
onmiddellijk in conflict met deze processen. Wij kunnen deze compensatie enkel en alleen maar onderschrijven. 
Voor de ligging binnen  VEN en SBZ-H zal vooral ANB-AVES de knoop moeten doorhakken. Ik heb vernomen via de 
betrokken landbouwer dat ze vorige week ter plaatse zijn geweest voor een inventarisatie. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Yves Marcipont 
Deskundige - Dossierbehandelaar 
Afdeling Beleidscoördinatie en omgeving – Buitendienst Antwerpen 
  
  
Vlaamse overheid 
DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 
  
T +32 3 224 92 72   GSM +32 499 86 50 40    
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 
BE-2018 Antwerpen 
www.vlaanderen.be/landbouw 
  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

 
 

Van: Adviesvraag Antwerpen <adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be>  
Verzonden: zaterdag 4 april 2020 19:28 
Aan: Yves Marcipont <Yves.Marcipont@lv.vlaanderen.be> 
CC: Sam Van Vlierberghe <Sam.VanVlierberghe@lv.vlaanderen.be> 
Onderwerp: FW: RUP Zonevreemde bedrijven - Zandhoven - compensatievoorstel 
 
Yves, volg jij dit verder op?  
 
2017_002382 (RUP) (versie 1/1) 
 
Roos 
 

Van: Kurt Bisschops <Kurt.Bisschops@igean.be>  
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:29 
Aan: gop.ant.omgeving@vlaanderen.be; Joos Stephanie <stephanie.joos@vlaanderen.be>; Adviesvraag Antwerpen 
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<adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be>; Kate Vanderstraeten (kate.vanderstraeten@provincieantwerpen.be) 
<kate.vanderstraeten@provincieantwerpen.be>; prov.ruimte@provincieantwerpen.be; Berghmans, Peter 
<peter.berghmans@vlaanderen.be>; aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 
CC: gitte.hertogs@zandhoven.be; Steven Van Staeyen (steven.vanstaeyen@zandhoven.be) 
<steven.vanstaeyen@zandhoven.be>; Etienne Symens <Etienne.Symens@igean.be> 
Onderwerp: RUP Zonevreemde bedrijven - Zandhoven - compensatievoorstel 
 
Beste 
 
Tijdens de plenaire vergadering van het RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” ontving de gemeente Zandhoven 
een negatief advies voor twee bedrijven waarvan het achterste gedeelte niet vergund is (verslag in bijlage).  
 
De gemeente argumenteerde dat een herlokalisatie voor dergelijke kleinschalige bedrijven niet haalbaar is en dat 
een regularisatie op de huidige locatie gemotiveerd kan worden door de beperkte ruimtelijke impact. Deze 
argumentatie werd echter niet gevolgd door Departement Omgeving en de Afdeling Landbouw en Visserij.  
 
Een regularisatie bleek enkel aanvaardbaar indien de ingenomen oppervlakte aan agrarisch gebied elders 
gecompenseerd zou worden. Dit bleek voor de gemeente echter niet evident, aangezien de gemeente zelf geen 
zonevreemde landbouwgronden in haar bezit heeft en dus elders rechten afgenomen zouden moeten worden van 
een andere eigenaar.  
 
De gemeente heeft naar een oplossing gezocht en heeft deze gevonden in de omgeving van de Grote Beekstraat, 
waar een landbouwbedrijf geconfronteerd wordt met een zonevreemde problematiek. Dit heeft geleidt tot het 
compensatievoorstel in de nota in bijlage.  
 
Graag vernemen wij uw standpunt over het compensatievoorstel in bijlage.  
 
Bijlage: 

- Verslag plenaire vergadering  
- Nota voorstel compensatie 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Kurt Bisschops 
expert omgeving & mobiliteit 
ruimtelijk planner 
 

 

Doornaardstraat 60 
2160 Wommelgem 
T 03 350 08 23 
www.igean.be 
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Kurt Bisschops

Van: VANDERSTRAETEN Kate <Kate.VANDERSTRAETEN@provincieantwerpen.be>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 14:01
Aan: Kurt Bisschops
Onderwerp: RE: RUP Zonevreemde bedrijven - Zandhoven - compensatievoorstel
Bijlagen: PU-2017-00078652_2.doc

Beste Kurt, 
 
Voor het RUP “Zonevreemde bedrijven –fase 2” van de gemeente Zandhoven heeft de deputatie van de provincie 
Antwerpen advies uitgebracht naar aanleiding van de plenaire vergadering (zie advies in bijlage). 
Met een aantal deelplannen konden we niet akkoord gaan of werden er randvoorwaarden opgelegd. De provincie 
Antwerpen kon toen niet akkoord gaan met deelplan 2 (Ludo Geysels). 
Aangezien we niet gevraagd hebben voor een plancompensatie gaan we ons hierover ook niet uitspreken.  
Wel zullen we de verschillende deelplannen naar aanleiding van het openbaar onderzoek terug ruimtelijk 
beoordelen en ook de controle doen of het deelplan wel in overeenstemming is met het GRS en het RSPA.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Kate Vanderstraeten 
 
DIENST RUIMTELIJKE PLANNING 
ruimtelijk planner 

 
Koningin Elisabethlei 22,2018 Antwerpen 
T +32 3 240 67 88 
Volg ons via: Facebook, Twitter, Linkedin 
www.provincieantwerpen.be 
  

 
 
Maatschappelijke zetel: Koniging Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
Ondernemingsnummer: 0207.725.597 
 
 
 

Van: Kurt Bisschops <Kurt.Bisschops@igean.be>  
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:29 
Aan: gop.ant.omgeving@vlaanderen.be; Joos Stephanie <stephanie.joos@vlaanderen.be>; 
Adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be; VANDERSTRAETEN Kate 
<Kate.VANDERSTRAETEN@provincieantwerpen.be>; prov.ruimte@provincieantwerpen.be; Berghmans, Peter 
<peter.berghmans@vlaanderen.be>; aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 
CC: gitte.hertogs@zandhoven.be; Steven Van Staeyen (steven.vanstaeyen@zandhoven.be) 
<steven.vanstaeyen@zandhoven.be>; Etienne Symens <Etienne.Symens@igean.be> 
Onderwerp: RUP Zonevreemde bedrijven - Zandhoven - compensatievoorstel 
 
Beste 
 
Tijdens de plenaire vergadering van het RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” ontving de gemeente Zandhoven 
een negatief advies voor twee bedrijven waarvan het achterste gedeelte niet vergund is (verslag in bijlage).  
 
De gemeente argumenteerde dat een herlokalisatie voor dergelijke kleinschalige bedrijven niet haalbaar is en dat 
een regularisatie op de huidige locatie gemotiveerd kan worden door de beperkte ruimtelijke impact. Deze 
argumentatie werd echter niet gevolgd door Departement Omgeving en de Afdeling Landbouw en Visserij.  
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Een regularisatie bleek enkel aanvaardbaar indien de ingenomen oppervlakte aan agrarisch gebied elders 
gecompenseerd zou worden. Dit bleek voor de gemeente echter niet evident, aangezien de gemeente zelf geen 
zonevreemde landbouwgronden in haar bezit heeft en dus elders rechten afgenomen zouden moeten worden van 
een andere eigenaar.  
 
De gemeente heeft naar een oplossing gezocht en heeft deze gevonden in de omgeving van de Grote Beekstraat, 
waar een landbouwbedrijf geconfronteerd wordt met een zonevreemde problematiek. Dit heeft geleidt tot het 
compensatievoorstel in de nota in bijlage.  
 
Graag vernemen wij uw standpunt over het compensatievoorstel in bijlage.  
 
Bijlage: 

- Verslag plenaire vergadering  
- Nota voorstel compensatie 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Kurt Bisschops 
expert omgeving & mobiliteit 
ruimtelijk planner 
 

 

Doornaardstraat 60 
2160 Wommelgem 
T 03 350 08 23 
www.igean.be 
 
 
 
Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische 
communicatie van toepassing. De tekst van het relevante artikel 124 kun je op onze website consulteren.  
http://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website.html 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

uw bericht van uw kenmerk              ons kenmerk              bijlagen 

3/4/2020          20-207223                              

vragen naar          telefoonnummer              datum 

aves.ant.anb@vlaanderen.be         03 224 63 14             zie datum ondertekening 

 

BETREFT: Advies ikv voorstel compensatie RUP zonevreemde bedrijven fase 2  

 

Onderwerp 

Advies in het kader van aanvullende nota (ZAN149_RUP zv bedrijven fase 2_voorstel compensatie_20200331 

Datum van ontvangst 

3/4/2020 

Situering 

Zandhoven (zie voorontwerp Rup en nota) 

 

Beschermingsstatus 

Interferentie met: 

- VEN-gebied ‘ De Kleine Netevallei ten noorden van Lier’ 

- Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden moerassen en heiden’ 

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Antwerpen 

Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 

2018 ANTWERPEN 

 

T  03 224 63 14       

aves.ant.anb@vlaanderen.be 

Igean  

T.a.v. Kurt Bisschops 
 
College van Burgemeester en Schepenen van en te 
Zandhoven 
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Bespreking nota 

De gemeente Zandhoven maakt een RUP ‘Zonevreemde bedrijven fase 2’ op met als doel bestaande zonevreemde 

bedrijven meer rechtszekerheid te geven.  Dit werd eerder (2017) gunstig geadviseerd door Natuur & Bos.  

Gezien de ligging van enkele van deze bedrijven in herbevestigd agrarisch gebied werd door het Departement 

Landbouw en Visserij gevraagd de mogelijkheid tot compensatie van het agrarisch gebied te onderzoeken. Volgens de 

omzendbrief RO/2010/01  geldt een vrijstelling voor het zone-eigen maken van zonevreemde vergunde constructies. 

Voor twee van de in het RUP opgenomen bedrijven is het zonevreemd gedeelte echter niet vergund en wordt de 

mogelijkheid tot compensatie in die zin onderzocht. In de nota wordt aangegeven dat voor een zone van 5737m² dient 

te worden onderzocht of compensatie mogelijk is. In die zin wordt voorgesteld een nieuw bedrijf toe te voegen aan 

het RUP. Meer bepaald het landbouwbedrijf aan de Grote Beekstraat te Zandhoven. Er wordt voorgesteld 7.4ha zone 

voor gemeenschapsvoorzieningen om te zetten naar landbouwgebied. Gezien de ligging in overstromingsgebied wordt 

voorgesteld het grootste deel van deze oppervlakte aan te duiden als bouwvrij agrarisch gebied. In de nota wordt ook 

gewezen op perceel 328c. Dit (bebost) perceel sluit aan bij het landbouwbedrijf en wordt ook in het plangebied 

opgenomen. 

Ons Agentschap stelt vast dat de 7.4ha waarvan sprake zich, naast de ligging in een zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen, ook in een zone voor VEN-gebied en habitatrichtlijngebied bevindt. De vooropgestelde 

planwijziging is strijdig met de bepalingen (art. 17) van het natuurdecreet. De bestemmingswijziging naar agrarisch 

gebied heft de VEN-bescherming op gezien agrarisch gebied niet meer krachtens artikel 20 van het natuurdecreet kan 

worden aangeduid als GEN. Bovendien kan een opheffing van GEN niet gebeuren door middel van een gemeentelijk 

RUP wanneer het GEN gelegen is binnen een gebied dat definitief is vastgesteld als speciale beschermingszone.  

De motivatie voor de planwijziging is ons inzien weinig/niet onderbouwd. Zo ontbreekt een toetsing aan de goede 

ruimtelijke ordening en de visies en beschermingen (VEN-gebied, habitatrichtlijngebied) die in dit gebied van 

toepassing zijn.  De beoogde planwijziging (en beoogde regularisatie onvergunde zonevreemde bouwwerken) lijkt ons 

weinig wenselijk gezien de ligging in overstromingsgevoelig gebied. De planwijziging is bovendien strijdig met de 

AGNAS-visie die vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor dit gebied wordt vooropgesteld. De omvorming 

tot agrarisch gebied druist in tegen de visie om in de vallei van de Molenbeek te werken aan het behoud en de 

versterking van de natuurwaarden.   

Hiermee rekening houdende verleent ons Agentschap een ongunstig advies. De voorgenomen planwijziging kan vanuit 

de sectorale natuurregelgeving niet worden doorgevoerd. 

Bespreking noodzaak passende beoordeling 

Gezien de (indirecte en directe interferentie) van het planvoornemen met eerder genoemd habitatrichtlijngebied en 

gezien de planwijziging (ongeacht de oppervlakte) kan leiden tot negatieve effecten door verdere intensifiëring van de 

daar aanwezige landbouwactiviteit (verzuring, eutrofiëring, ruimtebeslag, verontreiniging, verdroging,…) is ons 

Agentschap van oordeel dat een passende beoordeling dient te worden opgemaakt. 

Een passende beoordeling houdt in dat op basis van de best wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van de 

vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma die de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale 

beschermingszone in gevaar kunnen brengen, moeten worden onderzocht en beoordeeld. De passende beoordeling 

moet alle nodige gegevens bevatten om de overheden die over de vergunningsplichtige activiteit, het plan of 

programma moeten adviseren en beslissen, toe te laten dit met volle kennis van zaken te doen. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos beschikt op basis van het voorliggende dossier over onvoldoende informatie om 

betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten. 

Hiertoe dient dan ook een passende beoordeling te worden opgemaakt. 
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Conclusie1  

Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert de planwijziging ongunstig. Deze is volgens het natuurdecreet 

onmogelijk gezien de ligging in VEN-gebied. De planwijziging kan ook niet worden doorgevoerd gezien het ontbreken 

van een passende beoordeling. 

 

 

Op basis van de beschikbare informatie concludeert het ANB dat het plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben op 

aanwezige natuurwaarden. De bevoegde overheid moet de MER-plicht verder onderzoeken. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Jeroen Nachtergaele 

Entiteitshoofd Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies 

 

 

 
 
 
1 Het Agentschap voor Natuur en Bos spreekt zich enkel uit over de uitwerking van de discipline fauna en flora en dus niet over de 
wenselijkheid van het plan/project voor natuur. 
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Bijlage 2: Beslissing plan-MER-plicht 







 Gemeente Zandhoven: RUP “Zonevreemde bedrijven – fase 2” - dossier ZAN01049 
 Toelichtingsnota – ontwerp - 11 augustus 2020 150 

Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Annick Smeets       Paula Henderickx 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ten  

gemeentehuize werd neergelegd ter inzage van het publiek tijdens het openbaar  

onderzoek van     tot  

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De Burgemeester 

 

 

 

 

 

Annick Smeets       Luc Van Hove 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Annick Smeets       Paula Henderickx 
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