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DEEL 1 BESCHRIJVING VAN HET RUP
1 Inleiding

1

Inleiding

1.1

Doelstelling

Het plangebied is gelegen in het westen van de woonkern van Lichtaart (Kasterlee)
en geeft uit op de Poederleesteenweg. Het plangebied wordt doorsneden door de
Diestweg.

1.3

De aanleiding voor dit RUP is de vraag van de Witte Bergen in functie van uitbreiding van hun aanbod met 60 assistentiewoningen. Hiervoor is op hun huidige site
geen ruimte meer en is een uitbreiding, buiten de bestaande zone voor gemeenschapsvoorzieningen cf. het gewestplan noodzakelijk. Ook is er een bestaand probleem met een tekort aan parkeerplaatsen voor bezoekers dat wordt meegenomen.

1.2

Afbakening van het plangebied

De afbakening van het plangebied op perceelsniveau dient nog te gebeuren. In
eerste instantie wordt volgende contour als ‘plangebied’ beschouwd:

Ruimtelijke situering

Figuur 2: afbakening van het plangebied

In het plangebied zijn volgende percelen opgenomen: 38H3, 38K3, 37N en een
nader te bepalen gedeelte van het perceel 37L.

Figuur 1: situering plangebied op stratenplan (bron: geopunt)
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3

Doelstellingen voor het buitengebied

2

Planologisch - juridisch kader

–

2.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

–

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17
december 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in
2003 (VR 12.12.2003). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door
het Vlaams Parlement bij decreet van 19.03.2004. Een tweede herziening is gebeurd in 2010 (VR 17.12.2010). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 16.02.2011 Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.

–

–

–

–

Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het
functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen en werken op niveau van het buitengebied) aan te
tasten.
Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.
Wonen en werken ontwikkelen zich vanuit de eigen groei in de gemeente en
worden ruimtelijk geconcentreerd in of aansluitend bij de kernen van het buitengebied.
De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van
ruimtelijke conflicten tussen de verschillende structuren.
Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de
landbouw en het nederzettingspatroon.
Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch
systeem.

Kasterlee

Figuur 3: Ligging Kasterlee op gewenste ruimtelijke structuur RSV

Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten
en –plannen die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen
kunnen vervangen. Intussen blijven deze van kracht.
Kasterlee behoort tot het buitengebied van Vlaanderen, waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt.
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2 Planologisch - juridisch kader

–

2.2

Afbakening natuurlijke en agrarische structuur

De gemeente Kasterlee maakt deel uit van de deelruimte ‘Kleine Netegebied’. Het
plangebied maakt deel uit van het gebied Kempische Heuvelrug en vallei van de Aa.
–

–

De ecologisch meest waardevolle voor de natuurlijke structuur bepalende bossen maken deel uit van Vlaams Ecologisch Netwerk. Voor deze complexen
wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en een meer natuurlijke bosstructuur met graduele overgangen tussen verschillende typen vegetatie (bos, open vegetaties,
heide, vennen, …). Deze waardevolle complexen worden ruimtelijk gebufferd
binnen samenhangende complexen.
De mogelijkheden voor infiltratie worden behouden en waar mogelijk geoptimaliseerd door onder meer herstel van de natuurlijke waterhuishouding en omvorming tot een meer natuurlijke bossamenstelling.
Ecologisch zeer waardevolle gebieden worden gebufferd en recreatief gezoneerd, gericht op het vrijwaren van kwetsbare natuurkernen en het voor zacht
recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, …).

In het programma voor uitvoering van de Netelandregio (in het kader van de afbakening van de buitengebiedstructuren voor Vlaanderen) wordt gesteld dat mogelijk
een gewestelijk RUP zal opgemaakt worden in functie van:
–
–

Het versterken van de natuurwaarden op de Kempische Heuvelrug in de ruime
omgeving van natuurreservaat rond Snepkensvijver
Het versterken van de bosstructuur (p.m.) en differentiatie van het bos- en recreatiegebied als verwevingsgebied voor Hoge Rielen, Hoge Mauw en brink

2.3

Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.). Het structuurplan werd een
eerste maal herzien in 2011 (MB 04.05.2011).

Figuur 4:

afbakening agrarische en natuurlijke structuur buitengebied regio Neteland - gewenste ruimtelijk structuur.

Het plangebied is gelegen ten zuiden van Lichtaart in de zone 4.9 ‘Kempense heuvelrug van Herentals naar Lichtaart. Voor die zone geldt het ‘behoud en versterking
van zeer waardevolle natuurcomplexen’. Volgende elementen zijn hier van belang:
–

De waardevolle bos- en heidegebieden met afwisseling van bosbiotopen met
heide, landduinen, vennen en loofbos vormen te behouden en versterken waarden.
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Kasterlee behoort tot de hoofdruimte ‘Netegebied’ en tot de deelruimte ‘vallei van de
Kleine Nete’. Het Netegebied is de waardevolle en kwetsbare hoofdruimte rond het
Netebekken. Elke ruimtelijke ontwikkeling in deze hoofdruimte moet worden gekoppeld aan de structuur van de Netes en aan de draagkracht van het fysisch systeem.
Er geldt een beleid van beheersing, concentratie, verdichting en goede locatiekeuze
voor de verschillende functies en activiteiten. Bijkomende activiteiten worden beperkt tot wonen in en nabij de kern, landbouw, toerisme en recreatie. Bedrijvigheid
en grootschalige voorzieningen zijn hier niet aangewezen.
Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte
–

plangroep

Het gebied van de Kleine Nete blijft volledig gestructureerd door de Kleine Nete
en haar zijlopen. Daardoor is en blijft het een kostbaar, kleinschalig en verweven
gebied dat een bijzondere plaats bekleedt in de provincie. Het systeem van de

5

Kleine Nete met vele rivier- en beekvalleien wordt gezien als natuurlijke drager.
Het bepaalt de verschillende activiteiten in het gebied. Bebouwing wordt beperkt
en is enkel geconcentreerd mogelijk op de zandruggen tussen de rivier- en
beekvalleien.

–

Het gebied heeft een recreatieve betekenis voor de provincie. Deze recreatieve
rol kan worden uitgebaat voor zover de natuurlijke draagkracht ten opzichte van
bijhorende voorzieningen niet wordt overschreden.

Visie op andere functies zoals gemeenschapsvoorzieningen

–

Het gebied mag niet verder verstedelijken. Bijkomende druk vanuit wonen of
andere voorzieningen kan niet worden verdragen. 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.

–

Infrastructuren worden beschouwd als wegen voor doorgaand verkeer en niet
als dragers van lintvormige ontwikkelingen.

–

Nieuwe voorzieningen worden (zoals de bestaande) ingebed in het woonweefsel.
Eventuele uitbreidingsbehoeften van de bestaande rusthuizen in de rand van de
woonkernen van Kasterlee en Lichtaart, in de overgang naar de bossen van de
Kempense Heuvelrug, dienen geval per geval afgewogen worden. Uitbreiding is in
principe mogelijk mits de schaal aansluit bij de schaal van het landschap en de
omvang de structuurbepalende functies (natuur-bos-toerisme) niet aantast. Belangrijke (beeldbepalende) reliëfovergangen kunnen als grensstellend beschouwd worden.”

Kernen als onder meer Lichtaart en Kasterlee worden beschouwd als weinig
dominant in de omgeving. Zij worden niet of nauwelijks gestimuleerd als ontwikkelingspolen voor bijkomende woningen of bedrijventerreinen. Wel hebben zij
een rol in de opvang en organisatie van toeristisch-recreatieve activiteiten.

–

–

behoud van het beboste karakter van de omgeving + enkel aanplantingen met
streekeigen beplanting
weren van geluidsintensieve recreatie

Specifiek voor rusthuizen staat het volgende in het GRS:
“Sociale voorzieningen

Gewenste ruimtelijke structuur van de kern Lichtaart
Bestaande en nieuwe gemeenschapsvoorzieningen gericht op het lokale niveau
moeten in ontwikkelingsmogelijkheden binnen de grenzen van de structuurbepalende

openruimte-elementen.

2.4

Gemeentelijk Ruimtelijk
(deputatie 26/1/2006)

structuurplan

Kasterlee

In het informatief gedeelte van het GRS staat vermeld dat ‘gelet op de bevolkingsevolutie in de gemeente er rekening moet gehouden worden met een te krap aanbod inzake rusthuizen’

De volgende open ruimte en stedelijke structuren stellen grenzen aan de toekomstige groei van de kern Lichtaart:
–
–
–

de vallei van de Broekloop in het noorden
de Poederleese- en Herentalsesteenweg in het westen
de rand van de Kempense Heuvelrug in het zuiden en de rugbebossing in het
oosten.

De locatie van het plangebied staat in het richtinggevend gedeelte van het GRS
enerzijds weergegeven als ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen buiten de kern’
en anderzijds als ‘zoekzone voor toeristische infrastructuur van bovenlokaal belang
(suggestie).
“Zoekzone Ossengoor west”: integratie in beboste en reliëfrijke omgeving
Deze zoekzone sluit aan bij bestaande gemeenschapsvoorzieningen is kort nabij de
kern gelegen. Deze zone sluit tevens aan op een van de assen van toeristisch recreatieve voorzieningen.
Randvoorwaarden / aandachtspunten zijn onder meer:
–
–

6

beperking van de verharde oppervlakte + lokale infiltratie van hemelwater
maximaal behoud van het reliëf – microreliëf
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2 Planologisch - juridisch kader

2.5

Bestemmingen

Zie kaart 3 “planologische context-bestemmingen” in kaartenbundel

Het plangebied is reeds deels gelegen in een gewestplanbestemming zone voor
gemeenschapsvoorzieningen (huidige woonzorgcentrum). De zone waar een uitbreiding onderzocht wordt is gelegen in een zone voor dagrecreatie cf. gewestplan.
De zone waar uitbreiding onderzocht wordt, is eveneens deels in een woongebied
met landelijk karakter en een klein stukje in natuurgebied gelegen.

2.6

Verordeningen

Algemene stedenbouwkundige verordening van 22/04/2014. De parkeernormen die
daarin opgenomen worden zijn niet van toepassing op woonzorgaccommodatie.
Door deze verordening zijn alle voorgaande bouwverordeningen opgegeven, nl de
verordening op het bouwen (GR 16/06/1949), reglement op het inbuizen van baangrachten (KB 16/09/1977) en reglement inzake aansluiting op het rioleringsnet (KB
19/08/1977).

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp
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3

Sectoraal juridisch kader

Zie kaart 5 “sectoraal-juridische context” in kaartenbundel
Zie kaart 7 “watertoetskaart” in kaartenbundel

Samenvattende tabel sectoraal kader
Sectoraal kader

Regelgeving

Relevante elementen voor RUP De Witte Bergen

Afbakening van deze gebieden met natuurfunctie cf. natuurdecreet

Niet in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Vogelrichtlijngebied

Het betreft een decretale verankering (natuurdecreet) van de
Europese Richtlijn 79/409/EEG

Niet in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Habitatrichtlijngebied

Het betreft een decretale verankering (natuurdecreet) van de
Europese Richtlijn 92/43/EEG

Niet in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Natuurreservaten

Erkend natuurreservaat

Niet in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Bosdecreet

Bosdecreet 13/06/90, zoals gewijzigd

Het gedeelte van het plangebied waar de uitbreiding voorzien wordt, is bebost. Het bosdecreet zal hier moeten worden gevolgd: een ontheffing op bebossing zal moeten worden aangevraagd en een ontbossingsvergunning zal moeten worden aangevraagd vooraleer een stedenbouwkundige vergunning voor bebouwing in
de zone voor uitbreiding kan verkregen worden. Voor de bestaande infrastructuur is reeds een ontbossingsvergunning en een ontheffing op ontbossing verkregen. Voor de zone van de uitbreiding al voor een deel (zie
4.1.6 op pg. 16)

Bosbeheerplan

Uitgebreid Bosbeheerplan Boscomplex Herentals-Lichtaart 20042007

Het plangebied ligt in een zone ‘Omgeving Achterlee- Hoebenschot ten noordoosten van de Witte Bergen.
Het beheeraccent ligt hier op het huidige aanwezige voornamelijk droge (naald)bos op basis van Grove den,
zonder ingrijpende beheermaatregelen. De doelstelling voor deze zone is voornamelijk te gaan naar indirecte
omvormingen door het doordunnen van de bestaande naaldhoutbestanden om op termijn grotendeels te
komen tot inheems gemengd naald/loofbos. Er zullen ook inspanningen geleverd worden om het aandeel
Grove den op peil te houden door lokaal grotere openingen te kappen om natuurlijke verjonging van Grove
den kansen te geven.

Natuurrichtplan

Natuurrichtplan NRPA07a Heuvelrug benedenstrooms dd.
2/05/2004 (in uitvoering van het decreet betreffende het natuurbehoud)

Het plangebied is niet gelegen in de zone die beschreven wordt in het natuurrichtplan, maar het ligt wel in de
onmiddellijke omgeving. Het plangebied wordt omgeven door een zone 2.3 (droog bos) in het natuurrichtplan, waar volgende voor geldt:

Natuur en bos

Gebieden
VEN/IVON

van

De zone behoort tot de droge duinenrug van de Kempense Heuvelrug. Het is een gemengd droog bos op
droge zandgrond beheerd volgens de criteria van duurzaam bosbeheer met een gevarieerde structuur, zowel
naar soorten als naar leeftijdsverdeling. Grove den bepaalt nog voor het groot deel van het aspect tot maximaal 50%. De natuurdoelen zijn hier Zomereiken-berkenbos en gemengd droog bos. Het is minder kwetsbaar gebied – zone voor extensieve recreatie.
Landbouw

Ruilverkaveling

Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten.

Niet in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Afbakening natuurlijke

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, als basis voor

Het plangebied is gelegen op de Kempense Heuvelrug waar het behoud en het versterken van de natuur van
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Sectoraal kader

Regelgeving

Relevante elementen voor RUP De Witte Bergen

en agrarische structuur

het uitwerken van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

belang zijn

Beschermd
monument,
landschap,
dorpsgezicht
of
stadsgezicht

onroerend erfgoeddecreet van
derfgoedbesluit van 16/05/2014

12/04/2013

en

onroeren-

Geen in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Erfgoedlandschappen

onroerend erfgoeddecreet van
derfgoedbesluit van 16/05/2014

12/04/2013

en

onroeren-

Geen in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Inventaris bouwkundig erfgoed

onroerend erfgoeddecreet van
derfgoedbesluit van 16/05/2014

12/04/2013

en

onroeren-

Ten oosten van het plangebied, aan de overzijde van de Poederleesteenweg is de kapel Onze-Lieve-Vrouwe
in ’t Zand gelegen.

Landschap/onroerend
erfgoed

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen (VIOE)
- vastgestelde lijst (dd. 28/11/2014)
Archeologisch
goed

erf-

Worden beschermd via decreet op het archeologisch patrimonium (30/06/1993) en het besluit houdende de bescherming van
het archeologisch patrimonium (20/04/1994)

In het plangebied of de onmiddellijke omgeving is cf. de Centraal Archeologische Inventaris geen archeologisch erfgoed bekend. Ten oosten van het plangebied is de Kapel OLV in ’t Zand gelegen, een kapel uit de
17de eeuw.

Waterloop

Wetgeving mbt bevaarbare en onbevaarbare waterlopen

In of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied is geen waterloop gelegen.

Beschermingszone
grondwaterwinning

De afbakening van waterwingebieden en beschermingszones
valt onder het besluit van 27 maart 1985.

Niet in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied gelegen.

Watertoets

Artikel 8 decreet integraal waterbeleid + uitvoeringsbesluit watertoets (watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2014)

Het plangebied is niet in of in de onmiddellijke omgeving gelegen van overstromingsgevoelig gebied.

Fysisch systeem

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp
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Sectoraal kader

Regelgeving

Zoneringsplan

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

Relevante elementen voor RUP De Witte Bergen

Het plangebied ligt tegen een collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Mobiliteit/openbare
ruimte

Buurtwegen

10

Cf. atlas der buurtwegen

De Diestweg doorheen het plangebied is een buurtweg (buurtweg nr. 1).

IOK

plangroep

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp

DEEL 1 BESCHRIJVING VAN HET RUP
3 Sectoraal juridisch kader

Sectoraal kader

Regelgeving

Relevante elementen voor RUP De Witte Bergen

Bij besluit van de Bestendige Deputatie werd op 4/10/1957 de buurtweg gedeeltelijk gewijzigd (zie Figuur 5)
Deze buurtweg werd door middel van besluit van 24/10/1967 gedeeltelijk verplaatst (zie Figuur 6)
Mobiliteitsplan

Visie geldende mobiliteitsplan november 2001

De Poederleesteenweg (N134 tussen Lichtaart en Poederlee) is gecategoriseerd als lokale weg type I, nl.
verbindingsweg. De lokale verbindingswegen verbinden de kernen onderling en verzorgen de verbinding met
een centrum, een (klein)stedelijk gebied en het hogere wegennet. De hoofdfunctie is verbinden op lokaal en
interlokaal niveau, de aanvullende functies zijn ontsluiten en toegang geven. De kwaliteit van de doorstroming is echter ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Toegang geven moet niet worden afgebouwd of
gescheiden.

Rooilijnplan

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

Rooilijnplan wordt aangepast n.a.v. vergunningsaanvraag ‘Schoolomgeving ’t Bosvriendje’ waar voorzien
wordt in een kiss-and-ride zone voor de school en een veiligere schoolomgeving. De stedenbouwkundige
vergunning hiervoor werd uitgereikt op 22/04/2016.

Voorkooprecht

Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden zijn o.m.: natuurbehoud, ruilverkaveling, ruimtelijke ordening, woonbeleid,
waterbeleid, scheepvaart,

Het plangebied zelf niet, maar het natuurgebied in de onmiddellijke omgeving is onderworpen aan een recht
op voorkoop in functie van Natuurreservaten.

Ruimtelijke
veiligheidsrapportage

Besluit inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage 29/6/2007

Toetsing externe mensveiligheid:

Andere

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp

 Binnen het plangebied is geen SEVESO-inrichting aanwezig
 Binnen de zone is bedrijvigheid aanwezig of gepland.
 Binnen een straal van 2 km rond het plangebied is geen SEVESO-bedrijf gelegen.
De opmaak van een RVR voor dit RUP is niet nodig.
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Figuur 5: wijziging buurtweg nr. 1 dd. 4/10/1957

Figuur 6: wijziging buurtweg nr. 1 dd. 24/10/1967
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4

4.1.2

Bestaande ruimtelijke structuur

Een weergave van de bestaande ruimtelijke structuur is terug te vinden in de kaartenbundel.

4.1

De Witte Bergen is een rust- en verzorgingstehuis dat uitgebaat wordt door Foyer de
Lork. Foyer de Lork is een koepel van woonzorgcentra en assistentiewoningen.
Deze VZW heeft een 15-tal rust- en verzorgingstehuizen, incl. serviceflats in beheer
in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

Beschrijving plangebied
4.1.3

4.1.1

Uitbating

Bestaande voorzieningen

Het plangebied bestaat enerzijds uit een zone waar reeds bestaande voorzieningen
zijn van het woon- en zorgcentrum ‘De Witte Bergen’ en anderzijds uit een nog
beboste zone in functie van (mogelijke) uitbreiding.
Het bestaande woonzorgcentrum is ingeplant op de hoek van de Poederleesteenweg en de Diestweg. Het gebouw is ingedeeld in twee vleugels, met rechts het
gedeelte met 21 serviceflats en links het gedeelte woonzorgcentrum met 96 bedden
beide verdeeld over drie bouwlagen. Beide gedeelten zijn verbonden door een centraal gedeelte van twee bouwlagen.

Zone voor uitbreiding

In de zone waar in de bestaande toestand nog geen infrastructuur aanwezig is, is
volledig bebost. In volgend hoofdstuk wordt daar verder gedetailleerd op ingegaan
(zie 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3)

4.1.4

Historiek

De bestaande voorziening is relatief recent: het gebouw werd plechtig geopend op
14/06/2008.
Eerder nam de VZW de Lork het Woonzorgcentrum ‘De Kastelse Bergen’ over.
Deze voorziening had 50 woongelegenheden.

De inkom van het gebouw zit in het centraal gedeelte. In dit gedeelte vindt men
eveneens op het gelijkvloers een cafetaria, polyvalente ruimten en zithoeken. Op de
eerste verdieping in het centrale gedeelte is er een polyvalente ruimte, een kapel,
een kapsalon en een kinéruimte voorzien.

In 2007 werden de bewoners van de Kastelse Bergen verhuisd naar de nieuwbouw
De Witte Bergen. Het woonzorgcentrum ‘De Kastelse Bergen’ werd daarna afgebroken.

In het gedeelte van het woonzorgcentrum zijn naast de kamers (elk met badkamer
en toilet), ruimten voorzien voor verpleging, een apotheek, een linnenkamer, een
aparte badkamer voor de verzorging van de bewoners, eet- en zitplaatsen.

4.1.5

Fotoreportage

In de kelder is de centrale keuken en zijn de nodige bergingen voorzien, net als de
refter; kleedruimten en het sanitair voor het personeel. Ook het was- en linnenlokaal, de technische lokalen e.d. zijn in de kelder.
Het gebouw is opgetrokken in licht beige gevelsteen. Het dak en de luifels zijn bekleed met donkergrijze zink.
In het niet-bebouwde deel zijn parkeerplaatsen voorzien en rondom is een brandweg aanwezig. Buiten dit is de overige ruimte met groen aangeplant.
De Diestweg is verhard (geasfalteerd) tot voorbij het aansluitpunt met de brandweg.
Achter het gebouw is een GSM-mast gelegen.
Figuur 7: voorzijde woonzorgcentrum, bekeken in de richting van Poederlee
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Figuur 8: voorzijde woonzorgcentrum bekeken in de richting van Lichtaart
Figuur 11: achterzijde De Witte Bergen, zicht op serviceflats

Figuur 12: zicht op bebost deel voor mogelijke uitbreiding aan het einde van het verharde
deel van de Diestweg (rechts). Links onverhard deel Diestweg + rolstoelpad

Figuur 9: ingang De Witte Bergen

Figuur 10: zicht op naastgelegen woning met schrijnwerkerij en aansluiting Diestweg op de
Poederleesteenweg.
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Figuur 15: zicht op het geaccentueerde reliëf van de Kempense Heuvelrug ten zuiden van de
Diestweg (links) en ten zuiden van het bestaande woon- en verzorgingstehuis
(rechts)

Figuur 13: Links: (onverharde) Diestweg met rolstoelpad. De zone voor uitbreiding van het
woonzorgcentrum is rechts van de weg gelegen. Rechts: vegetatie in zone voor
uitbreiding.

Figuur 16: links: fietsstalling en parkeerplaatsen achter serviceflats, rechts: poortje naar
naastliggende school Het Bosvriendje

Figuur 14: zicht op zone voor uitbreiding in noordelijke en oostelijke richting

Figuur 17: foto’s van achterzijde bestaande woonzorgcentrum

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp
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De infrastructuur binnen het plangebied is hoofdzakelijk vergund. De onverharde
parkeerplaatsen ten westen van de Diestweg en achter het bestaande gebouw
werden niet opgenomen in de vergunning van de site.

4.2

Beschrijving plangebied en omgeving

4.2.1

Fysisch systeem

Zie kaart 6 “fysisch systeem” in kaartenbundel
Figuur 18: Toegang brandweg langs de zijde van de Poederleesteenweg

4.1.6

Bodemtype

Het plangebied is gelegen op een bodem van een landduin (X), zie Figuur 19. Het plangebied is gelegen op een uitloper van de Kempense
Heuvelrug (zie Figuur 20)

Bodemkwaliteit

Er zijn in het plangebied of de onmiddellijke omgeving geen bodemonderzoeken gekend. Er zijn geen gegevens omtrent de bodemkwaliteit
gekend.

Bestaande ruimtelijk-juridische context plangebied

Zie kaart 4 “ruimtelijk-juridische context” in kaartenbundel
Milieuvergunning

/

Reliëfkenmerken

Stedenbouwkundige
vergunning

Vergunning van 9/01/2006 ivm het bouwen van een rusthuis.
Binnen deze vergunning was ook de ontbossing voor de zone van
het rusthuis mee opgenomen en vergund. In de vergunningsaanvraag was ook een zone voor parking op het naastliggende recreatiegebied mee opgenomen, maar dit is uit de vergunningsaanvraag
gehaald omdat dit, wegens de bestemming niet vergunbaar was.

Het plangebied ligt op de uitloper van de Kempense Heuvelrug (zie
Figuur 21). In de zone waar de uitbreiding onderzocht wordt is er microreliëf aanwezig, maar geen uitgesproken reliëf horende bij de Kempense
Heuvelrug.

Watertoetskaarten

Cf. de watertoetskaart ligt het plangebied:
 buiten een zone die erosiegevoelig is (zie Figuur 22)
 op een bodem die matig gevoelig is voor grondwaterstromingen
 op een bodem die infiltratiegevoelig is

De GSM-mast achter het woonzorgcentrum is vergund op
15/02/2002 (ref. 398.087 (1))
Ontheffing van verbod
op ontbossing

Op19/10/2005 werd een ontheffing van het verbod op ontbossing
verkregen. Deze werd aangevraagd enerzijds voor een ontbossing
van 90,14 are in functie van een nieuw rusthuis. Anderzijds werd
het aangevraagd voor een ontbossing van 13,25 are gelegen in
een gebied voor dagrecreatie. Voor deze ontbossing is een compenserende bebossing gebeurd in de omgeving, eveneens in het
recreatiegebied cf. gewestplan op de Kempense Heuvelrug, omringd door natuurgebied.

Verkavelingsvergunning

Nvt

Functie vergund

Ja

Administratieve handelingen (PV’s)

Nvt

Erfdienstbaarheid

De Diestweg die doorheen het plangebied loopt is een gemeenteweg. Deze weg moet vrij gehouden worden.
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Figuur 21: kaart hillshade DHM Vlaanderen I (bron: geopunt – AGIV)

Figuur 19: vereenvoudigde bodemkaart voor het plangebied.

Figuur 22: watertoetskaart erosiegevoeligheid (bron: geopunt – AGIV)
Figuur 20: vereenvoudigde bodemkaart op macroniveau

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp
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4.2.2

Natuur

Globale
structuur

natuurlijke

Het plangebied is in het oosten van de Kempense Heuvelrug gelegen. Het plangebied vormt aldus een uitloper van een bebost
gebied. (zie Figuur 23 en Figuur 24)

Natuurwaarden in plangebied

Het oostelijk deel van het plangebied is reeds bebouwd. Het westelijke deel, waar een uitbreiding kan plaatsvinden is bebost.
Cf. de BWK is het plangebied biologisch waardevol. De vegetatie
van het plangebied bestaat uit een aanplant van Grove Den met
ondergroei van grassen en kruiden (ppmh) en een aanplant van
Grove Den met lage ondergroei (ppms). Het meest zuidelijke deel
staat gekarteerd als gemengd loofhout (gml) – zie Figuur 25.
Ook op de voorgaande foto’s is de vegetatie uit de zone te zien (zie
Figuur 12, Figuur 13 en Figuur 14)

Bosleeftijd

Cf. de kaart met betrekking tot bosleeftijd zou het bos in de zone
voor uitbreiding ontstaan zijn in de periode 1850-1930.

Figuur 24: topografische kaart op macroniveau

Figuur 23: orthofoto 2015 – macroniveau

Figuur 25: BWK 2.1 voor plangebied (bron: geopunt - AGIV)
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4.2.3

Landschap

Landschapstype

Landschappelijk gezien is het plangebied op een uitloper van de
Kempense Heuvelrug gelegen. De heuvelrug vormt een bebost
geheel dat tot tegen de kern van Lichtaart komt. Het huidige plangebied bevindt zich op de rand, tussen de kern van Lichtaart en de
heuvelrug. Dit is ook ter plaatse binnen het plangebied zeer goed
waarneembeer (zie Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14 en Figuur 15)

Landschapsatlas

Het plangebied is cf. de landschapsatlas gelegen in de ankerplaats
‘Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei’’. Deze
ankerplaats werd niet vastgesteld.
Het plangebied is cf. de landschapsatlas gelegen in de relictzone
‘Rug Lichtaart – Kasterlee en bosgebied Hoge- en Lage Rielen –
Kleine Rees’

Provinciale
schapskaart
Ankerplaats

land-

Op de provinciale landschapskaart is een gedeelte van het plangebied gelegen op (niet-actief) duingebied. Quasi het volledig plangebied is gelegen in een zone die staat aangeduid als bos.
Het plangebied is gelegen in een (niet-vastgestelde) ankerplaats:
‘Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei. Dit
landschap tussen Herentals en Lichtaart heeft een belangrijke
geologische waarde als schakel in de duinenketen NijlenKasterlee, met een duidelijke steilrand naar de vallei van de Kleine
Nete. De afwisseling van depressies en zandruggen resulteert in
een gradiënt van droog naar nat en eutrofiëring door de Boterpottenloop en een kokmeeuwenkolonie geeft een gradiënt van voedselrijk naar voedselarm. Deze wisselende abiotische condities
leveren een karakteristieke en gevarieerde plantengroei op. Het
hoger gelegen uitgestrekt en reliëfrijk bosgebied op de zandrug
Kasterlee-Lichtaart en de lager gelegen Kleine Nete met weilanden
in de vallei vormen een complex met een contrastrijke ruimtelijke
structuur. Samen met de variatie in vegetatietypes, resulteert dit in
een afwisselend en daarmee esthetisch aantrekkelijk landschap,
dat bovendien dankzij het sterke reliëf mooie zichten toelaat.

Figuur 26: plangebied op de Provinciale landschapskaart

Figuur 27: ligging ankerplaats (groene contour)
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4.2.4

Gebruikers

4.2.5

Mobiliteit

Wonen

Aan de Poederleesteenweg is één woning en een woning met
schrijnwerkerij gelegen. De percelen hiervan grenzen aan het
plangebied

Ontsluitingspunten

Het plangebied ontsluit via de Diestweg op de Poederleesteenweg. Deze ontsluiting is de bestaande ontsluiting en zal ook zo
blijven na realisatie van een uitbreiding.

Werken

Ten westen van het bestaande plangebied is een schrijnwerkerij
gelegen. Deze schrijnwerkerij beschikt over een gesloten hal voor
zijn activiteiten.

Wegtype

De Diestweg is geasfalteerd tot aan het einde van de bestaande
voorziening en is een smalle toegangsweg. De Poederleesteenweg is een 2x1 geasfalteerde weg met aanliggende fietspaden,
(smalle) parkeerstroken en voetpaden.

Parking

Voor de bestaande voorziening zijn een 43-tal parkeerplaatsen
voor auto’s voorzien, waarvan een gedeelte voorzien van waterdoorlatende verharding (ten westen) van de Diestweg. Een ander
gedeelte zijn onverharde parkeerplaatsen ten oosten van de
Diestweg (zie Figuur 28)

Aan de Poederleesteenweg, schuin tegenover het plangebied is
het lokaal bedrijventerrein Hoebenschot gelegen.
Gemeenschapsvoorzieningen

Landbouw
Recreëren

Ten oosten van het plangebied is, eveneens in een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen cf. gewestplan de kleuterschool ’t
Bosvriendje gelegen. Tussen deze school en het woonzorgcentrum
is in de omheining voorzien in een poortje, zodat de kinderen op
regelmatige basis een bezoek kunnen brengen aan het woonzorgcentrum.
In het plangebied of de onmiddellijke omgeving is geen landbouwgebruik aanwezig.

Voor fietsers is er een overdekte fietsstalling achter het bestaande
gebouw en zijn er een aantal fietsstalplaatsen aan de ingang. Een
20-tal fietsen kunnen zo geplaatst worden.
Openbaar vervoer

De Diestweg is het startpunt van verschillende recreatieve routes:
 Het rolstoelpad (een verhard pad van 3,6 km lang, specifiek voor
rolstoelgebruikers of personen die slecht te been zijn. De route
gaat tot aan camping Floreal.
 Het wandelknooppuntennetwerk Kempense Heuvelrug
 Natuurleerpad voor scholen op de Heuvelrug
In de omgeving van het plangebied komt ook het fietsknooppuntennetwerk voorbij.
De Diestweg wordt eveneens gebruikt als ontsluitingsweg voor
weekendverblijven op de Kempense Heuvelrug.
Op de Heuvelrug wordt ook veel te paard gereden.

Langs de Poederleesteenweg is op 200 m afstand van de toegangsweg (Diestweg) een bushalte gelegen. Deze halte wordt
bediend door de lijnen:
 Poederlee – Lichtaart – Herentals – Vorselaar
 Poederlee – Lichtaart – OLV Olen – Geel Industrie
 Turnhout – Tielen – Kasterlee
Het station van Tielen is het dichtstbijzijnde treinstation.

Langzaam verkeer

De recreatieve routes zijn in voorgaande tabel beschreven (zie
4.2.4)
De Poederleesteenweg vormt een functionele fietsroute.
De bestaande fietspaden tussen het centrum van Lichtaart en het
centrum van Poederlee zullen op korte termijn volledig worden
heraangelegd ter bevordering van de fietsveiligheid.

Verkeersgeneratie
Personeel
De bestaande voorziening stelt maximaal 45 personeelsleden en 5 vrijwilligers simultaan in. De piek in personeel is in de ochtend. De laagste bezetting in de namiddag en de nacht.
Bezoekers
Op een gemiddelde dag komen er ca. 100 bezoekers op weekdagen en 150 bezoekers in het weekend. Hiervan komt ca. 30% simultaan. De bezoekers komen meestal gespreid tussen 10 en 20u.
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Als er specifieke activiteiten zijn in het woonzorgcentrum, dan komen nog meer
bezoekers af, vb. kerstmarkt, tuinfeest, opendeur, …
In onderstaande tabel staat weergegeven op welke manier de personeelsleden en
bezoekers op een gemiddelde dag naar de locatie komen.
Aantal
personeelsleden

De locatie van het RUP ligt aan de rand van de Kempense Heuvelrug. De bestaande parkeerplaatsen van het woon- en zorgcentrum worden daardoor ook soms gebruikt door recreanten. Bij mooi weer kan dat gaan om de ingebruikname van een 5tal parkeerplaatsen

Aantal bezoekers

Inname parkeerplaatsen
Op basis van voorgaande cijfergegevens kan het tekort aan aantal parkeerplaatsen
in de bestaande toestand ingeschat worden.

Totaal aantal personen dat op een ‘gemiddelde dag’ de locatie bezoekt:

50

100

Altijd te voet of met de f

10

10

Aantal parkeerplaatsen nodig

ets
Met auto/bromfiets/moto (eigen vervoer)

Recreanten

personeel
39

39

85 (incl. meerijders zie
onder)

bezoekers
bewoners

6

totaal

63

Met de auto (gebracht worden of meerijden
met iemand anders)

/

25 (maken deel uit van
85 zie hoger)

Openbaar vervoer (bus van de Lijn)

1

5

Touringcar

/

60 x 30%
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In het totaal is er op dit moment voor een gemiddelde dag een behoefte aan 63
parkeerplaatsen in functie van de bestaande voorzieningen op basis van inschatting. Op dit moment zijn er op de site 43 parkeerplaatsen aanwezig. Het tekort aan
parkeerplaatsen is voelbaar, maar wordt niet zo groot ingeschat als uit deze cijfergegevens blijkt.

Andere
Bron: enquête de Witte Bergen

Conflicten/problemen
Leveringen

–

Buiten de bezoekers en personeel wordt het mobiliteitsprofiel eveneens bepaald
door leveringen:
–

3 a 4 keer per week een vrachtwagen met voeding (gecentraliseerd bij slechts
enkele leveranciers) of drank
– Dagelijks auto/lichte bestelwagen door bakker en apotheek
– Enkel vrachtwagens maandelijks of minder voor specifieke leveringen of afvalophaling.
De leveringen gebeuren via de brandweg rondom het gebouw waar een laad- en
loszone is voorzien voor leveringen.
Bewoners
Sommige bewoners hebben eveneens nog een eigen auto of fiets ter beschikking.
In de huidige situatie gaat het om een 5-tal fietsen en een 6-tal wagens. Deze zijn
allen van bewoners van de serviceflats.
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–
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–
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–
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Op een gemiddelde dag worden er reeds beperkte problemen ervaren met betrekking tot de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor auto’s. Maar dit kan in de
dichte omgeving opgevangen worden.
Met betrekking tot parkings of mobiliteit zijn er slechts heel beperkte conflicten
ten opzichte van leveranciers. Dit gebeurt als bezoekers ‘wildparkeren’ waardoor
leveranciers niet tot aan de leveringsplaats geraken.
Er is in normale omstandigheden geen tekort aan fietsparkeerplaatsen. Enkel op
piekmomenten is er een tekort, maar dan worden de fietsen rond het gebouw
geplaatst.
Op piekmomenten zijn er op de site zelf parkeerplaatsen te kort. Bezoekers en
personeel parkeren dan langs de Poederleesteenweg, langs de Diestweg in het
bos en langs de brandweg.
De parkeerstrook langs de Poederleesteenweg is vrij smal. Dit wordt door bezoekers als een knelpunt ervaren.
Recreanten maken sporadisch ook gebruik van de parking van de bestaande
voorziening. Deze is daar niet op voorzien en dus betekent deze inname van
parkeerplaatsen een tekort voor de bestaande voorziening.
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1

onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig
verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en
ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen."
Assistentiewoningen zijn dus de opvolgers van de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. Ze zorgen ervoor dat mensen niet hoeven te verhuizen naar een woonzorgcentrum zolang ze nog zelfstandig kunnen wonen. Ze
bieden ook koppels de mogelijkheid om samen naar een aangepaste woning met
zorg te verhuizen. Dat is in een woonzorgcentrum vaak niet mogelijk.
Voor de groepen van assistentiewoningen wordt geen specifieke programmatie
vastgelegd in het woonzorgdecreet.
Na het realiseren van de bijkomende assistentiewoningen kunnen de bestaande
serviceflats in de bestaande voorziening mogelijks omgevormd worden naar zorgenflats. Dit zijn voorzieningen waar meer zorg geboden wordt dan in assistentiewoningen, maar nog niet zoveel als in een woonzorgcentrum. Op die manier kunnen de
meest zorgbehoevenden samengebracht worden in één gebouw.
In functie van nabijheid en bereikbaarheid zou er een bovengrondse verbinding
gemaakt worden tussen enerzijds het bestaande woonzorgcentrum en de voorziene
uitbreiding. Afhankelijk van de te respecteren vrije hoogte zal dit op het eerste of op
het tweede verdiep van het woonzorgcentrum aantakken.

Figuur 28: weergave van aantal parkeerplaatsen in de bestaande toestand

Fasering

5

Programma – behoefteanalyse

5.1

Programma

In een eerste fase zouden een 30 à 40 assistentiewoningen worden gerealiseerd.
Dit zou gebeuren vanaf dat de mogelijkheden geboden worden door het goedkeuren
van het RUP. De overige assistentiewoningen zouden eerder op middellange termijn gerealiseerd worden om het aanbod op de markt te spreiden.
Bijkomend personeel, bezoekers, parkeerplaatsen

Assistentiewoningen
De wens bestaat eruit om de bestaande voorzieningen uit te breiden met 60 assistentiewoningen. Deze assistentiewoningen richten zich op alleenstaande oudere of
echtparen, oudere echtparen waarvan één van de partners valide is en de andere
zorg en ondersteuning nodig heeft, ouderen met een kind met een beperking, oudere in een langlopend revalidatieproces,… Deze assistentiewoningen richten zich dus
op iedereen met een nood aan begeleid/ondersteund zelfstandig wonen in een
aangepaste omgeving en met beschikbaarheid van (betaalbare) diensten. Deze
wens komt voort uit de toenemende vraag naar dit soort voorzieningen en de stijgende vergrijzing in het algemeen.
In het woonzorgdecreet wordt de zorgvorm "assistentiewoningen" in artikel 33 als
volgt gedefinieerd: "Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar,
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Indien de uitbreidingsplannen worden waargemaakt, zouden maximaal 5 a 6 VTE
bijkomend aangeworven worden. Ook het aantal bezoekers zal toenemen na de
uitbreidingsplannen. In een eerste fase bij 30 a 40 assistentiewoningen wordt dit op
20 a 30 bijkomende bezoekers per dag geschat en na realisatie van alle 60 assistentiewoningen op een 40 a 45 bijkomende bezoekers per dag. Deze bijkomende
bezoekers zijn echter niet allen simultaan aanwezig. Ook wordt verwacht dat er een
bijkomend aantal auto’s van bewoners zal zijn en ook een bijkomend aantal fietsen.
In onderstaande tabel wordt de potentiële behoefte aan parkeerplaatsen na uitbreiding ingeschat.

1

Hierbij moet opgemerkt worden dat bij erkende assistentiewoningen 25% van de wooneenheden ook
gebruikt mogen worden door mensen jonger dan 65 jaar

plangroep
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Bestaande behoefte

Bijkomende behoefte na uitbreiding

Totaal

personeel

39

6

45

bezoekers

18

12 (40 x 30%)

30

bewoners

6

17 (maximaal)

23

totaal

63

35

98

–
Dit aantal vormt een inschatting. Mogelijks zijn minder parkeerplaatsen nodig voor
een normale werking, als bv. minder bewoners een eigen auto hebben, als een
groter % van de bezoekers/personeel met het openbaar vervoer of te voet komt.
Om dit aantal parkeerplaatsen nu vast te leggen per kamer, kan de volgende berekening gebeuren:
Indien de ingeschatte aantal parkeerplaatsen worden uitgezet tegen het totale pro2
gramma voor het gebied (98 parkeerplaatsen voor 177 bedden/wooneenheden ),
komt dit neer op ca. 0,55 parkeerplaats per bed/wooneenheid.

6

–

Aandachtspunten en randvoorwaarden

In onderstaand overzicht worden de aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven die van toepassing zijn voor dit RUP.

6.1
–

–

–

Juridisch-planologische randvoorwaarden

Een deel van het plangebied is reeds gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, het overige gedeelte is voornamelijk gelegen in
recreatiegebied en fracties in woongebied met landelijk karakter en in natuurgebied.
Het gedeelte van het plangebied waar de uitbreiding voorzien wordt, is bebost.
Het bosdecreet zal hier moeten worden gevolgd: een ontheffing op bebossing
zal moeten worden aangevraagd en een ontbossingsvergunning zal moeten
worden aangevraagd vooraleer een stedenbouwkundige vergunning voor bebouwing in de zone voor uitbreiding kan verkregen worden. Voor de bestaande
infrastructuur is reeds een ontbossingsvergunning en een ontheffing op ontbossing verkregen. Voor de zone van de uitbreiding al voor een deel.
Het plangebied ligt in het bosbeheerplan in een zone ‘Omgeving AchterleeHoebenschot ten noordoosten van de Witte Bergen. Het beheeraccent ligt hier
op het huidige aanwezige voornamelijk droge (naald)bos op basis van Grove

2

Voor dit aantal is uitgegaan van 96 bedden in de bestaande toestand in het woonzorgcentrum, 21 serviceflats en 60 mogelijk bijkomende assistentiewoningen,
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–
–
–

–

–

den, zonder ingrijpende beheermaatregelen. De doelstelling voor deze zone is
voornamelijk te gaan naar indirecte omvormingen door het doordunnen van de
bestaande naaldhoutbestanden om op termijn grotendeels te komen tot inheems
gemengd naald/loofbos. Er zullen ook inspanningen geleverd worden om het
aandeel Grove den op peil te houden door lokaal grotere openingen te kappen
om natuurlijke verjonging van Grove den kansen te geven.
Het plangebied is niet gelegen in de zone die beschreven wordt in het natuurrichtplan, maar het ligt wel in de onmiddellijke omgeving. Het plangebied wordt
omgeven door een zone 2.3 (droog bos) in het natuurrichtplan, waar volgende
voor geldt:
De zone behoort tot de droge duinenrug van de Kempense Heuvelrug. Het is
een gemengd droog bos op droge zandgrond beheerd volgens de criteria van
duurzaam bosbeheer met een gevarieerde structuur, zowel naar soorten als
naar leeftijdsverdeling. Grove den bepaalt nog voor het groot deel van het aspect tot maximaal 50%. De natuurdoelen zijn hier Zomereiken-berkenbos en
gemengd droog bos. Het is minder kwetsbaar gebied – zone voor extensieve recreatie.
Het plangebied is gelegen op de Kempense Heuvelrug waar het behoud en het
versterken van de natuur van belang zijn.
Ten oosten van het plangebied, aan de overzijde van de Poederleesteenweg is
de kapel Onze-Lieve-Vrouwe in ’t Zand gelegen.
Doorheen het plangebied loopt een buurtweg
De Poederleesteenweg (N134 tussen Lichtaart en Poederlee) is gecategoriseerd
als lokale weg type I, nl. verbindingsweg. De lokale verbindingswegen verbinden
de kernen onderling en verzorgen de verbinding met een centrum, een
(klein)stedelijk gebied en het hogere wegennet. De hoofdfunctie is verbinden op
lokaal en interlokaal niveau, de aanvullende functies zijn ontsluiten en toegang
geven. De kwaliteit van de doorstroming is echter ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Toegang geven moet niet worden afgebouwd of gescheiden.
Rooilijnplan wordt aangepast n.a.v. vergunningsaanvraag ‘Schoolomgeving ’t
Bosvriendje’ waar voorzien wordt in een kiss-and-ride zone voor de school en
een veiligere schoolomgeving. De stedenbouwkundige vergunning hiervoor werd
uitgereikt op 22/04/2016.
Het plangebied zelf niet, maar het natuurgebied in de onmiddellijke omgeving is
onderworpen aan een recht op voorkoop in functie van Natuurreservaten.

6.2
–
–

plangroep

Ruimtelijke afwegingselementen

Het plangebied is gelegen op een bodem van een landduin (X).
Het plangebied is gelegen op een uitloper van de Kempense Heuvelrug
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–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

In de zone waar de uitbreiding onderzocht wordt is er microreliëf aanwezig, maar
geen uitgesproken reliëf horende bij de Kempense Heuvelrug.
Cf. de watertoetskaart ligt het plangebied:
– buiten een zone die erosiegevoelig is
– op een bodem die matig gevoelig is voor grondwaterstromingen
– op een bodem die infiltratiegevoelig is
Het plangebied vormt een uitloper van een bebost gebied.
Cf. de BWK is het plangebied biologisch waardevol. De vegetatie van het plangebied bestaat uit een aanplant van Grove Den met ondergroei van grassen en
kruiden (ppmh) en een aanplant van Grove Den met lage ondergroei (ppms).
Het meest zuidelijke deel staat gekarteerd als gemengd loofhout (gml).
Cf. de kaart met betrekking tot bosleeftijd zou het bos in de zone voor uitbreiding
ontstaan zijn in de periode 1850-1930.
Het huidige plangebied bevindt zich op de rand, tussen de kern van Lichtaart en
de heuvelrug. Het plangebied is cf. de landschapsatlas gelegen in de ankerplaats ‘Heuvelrug tussen Herentals en Lichtaart met de Netevallei’’. Deze ankerplaats werd niet vastgesteld.
Het plangebied is cf. de landschapsatlas gelegen in de relictzone ‘Rug Lichtaart
– Kasterlee en bosgebied Hoge- en Lage Rielen – Kleine Rees’
Op de provinciale landschapskaart is een gedeelte van het plangebied gelegen
op (niet-actief) duingebied. Quasi het volledig plangebied is gelegen in een zone
die staat aangeduid als bos.
De Diestweg is het startpunt van verschillende recreatieve routes en er komen
ook recreatieve routes langs het plangebied.
Aan de Poederleesteenweg zijn één woning en een woning met schrijnwerkerij
gelegen. De percelen hiervan grenzen aan het plangebied
Ten oosten van het plangebied is, eveneens in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen cf. gewestplan de kleuterschool ’t Bosvriendje gelegen.
De Diestweg is geasfalteerd tot aan het einde van de bestaande voorziening en
is een smalle toegangsweg. De Poederleesteenweg is een 2x1 geasfalteerde
weg met aanliggende fietspaden, (smalle) parkeerstroken en voetpaden

6.3

Verenigbaarheid GRS

In het GRS werden richtinggevend wel een aantal randvoorwaarden voor de invulling van deze zone meegegeven. Deze gelden ook als dit niet gaat over een recreatieve invulling:
–
–
–
–

beperking van de verharde oppervlakte + lokale infiltratie van hemelwater
maximaal behoud van het reliëf – microreliëf
behoud van het beboste karakter van de omgeving + enkel aanplantingen met
streekeigen beplanting
weren van geluidsintensieve recreatie

De bovenstaande elementen zijn elementen die deels ook uit screening zijn naar
voor gekomen (zie 6.4) als het niet over recreatie gaat. Met deze elementen wordt
rekening gehouden in het RUP.
In de tweede plaats was in functie van gemeenschapsvoorzieningen, meer specifiek
in functie van rusthuizen in het richtinggevend gedeelte van het GRS opgenomen
dat:
“Eventuele uitbreidingsbehoeften van de bestaande rusthuizen in de rand van de
woonkernen van Kasterlee en Lichtaart, in de overgang naar de bossen van de
Kempense Heuvelrug, dienen geval per geval afgewogen worden. Uitbreiding is in
principe mogelijk mits de schaal aansluit bij de schaal van het landschap en de
omvang de structuurbepalende functies (natuur-bos-toerisme) niet aantast. Belangrijke (beeldbepalende) reliëfovergangen kunnen als grensstellend beschouwd worden.”
In dit RUP is specifiek het geval van deze uitbreiding bekeken. Er kan worden gesteld dat de schaal aansluit bij het landschap en de structuurbepalende functies niet
aangetast wordt. Er wordt niet geraakt aan beeldbepalende reliëfovergangen.
Hierdoor kan besloten worden dat dit RUP inpasbaar is in het GRS van de gemeente.

6.4

Conclusie planMER-screening

Conclusie planMER-screening

De zone van het RUP is in het GRS op de eerste plaats weergegeven als een zoekzone voor toeristisch-recreatieve infrastructuur van bovenlokaal belang. Dit is als
suggestie naar de hogere overheid meegegeven.
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Tot op heden is daar op hoger niveau nog niets mee gebeurd en zijn daar ook geen
plannen voor bekend.

IOK

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

plangroep
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Bijkomende maatregelen en aanbevelingen

–

Er kan geoordeeld worden dat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten
zijn, rekening houdende met volgende maatregelen:

–

–
–

–
–

–

–

–
–
–

Door een zorgvuldige inrichting van het terrein en de parkeerplaatsen het aantal
oversteekplaatsen over de Diestweg beperken.
Voorzien van voldoende parkeerplaatsen voor de normale werking van de voorzieningen binnen het plangebied voor zowel bezoekers, personeel als voor bewoners dit zowel voor gemotoriseerd vervoer als voor fietsers
Voorzien van een groenbuffer en groenstroken in streekeigen, standplaatsgeschikte soorten
Indien er na de goedkeuring van het RUP geen invulling zou komen van de zone
voor uitbreiding voor slechts voor een beperkt deel, dan dient ervoor te worden
gezorgd dat er enkel wordt ontbost in functie van het infrastructuurproject en de
toegang er naartoe. Er dient zoveel mogelijk bebossing te worden behouden.
De groenbuffers dienen zo te worden ingericht dat deze voldoende dichte beplanting hebben zodat de lichthinder en de visuele hinder naar de omgeving zo
beperkt mogelijk is.
Buitenverlichting dient te worden beperkt en kan enkel indien strikt noodzakelijk.
Deze verlichting moet oordeelkundig worden geplaatst en er kan enkel gebruik
gemaakt worden van neerwaarts gerichte verlichting om lichtverstrooiing zoveel
mogelijk te beperken.
De bouwhoogte in de zone grenzend aan de percelen van de voorliggende woningen beperken, zodat de inkijk tot een minimum wordt beperkt.
Maximaal voorzien van 3 bouwlagen voor de infrastructuur
Voorzien van groenbuffer tussen voorliggende woningen en zone voor uitbreiding en groenstroken ten opzichte van de overige bestemmingen.

–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

Buiten bovenstaande maatregelen, werden in de plan-MER-screening een aantal
aanbevelingen opgenomen:
–
–

–

Behoud van bestaand reliëf op plaatsen waar mogelijk, vb. groenbuffers en open
ruimten
Compact bouwen: met een zo beperkt mogelijke grondoppervlakte de bouwdoelstelling realiseren. Hierbij kan het gebruik van meerdere bouwlagen helpen
om deze doelstelling te realiseren
Enkel voorzien van verhardingen in functie van toegankelijkheid. Verhardingen
dienen zoveel mogelijk af te wateren op de onverharde delen binnen het plangebied in zoverre de toestand van de bodem dit toelaat.
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Voor parkeerplaatsen voorzien in waterdoorlatende verharding of de parkeerplaatsen onverhard laten.
Bestaande infrastructuur is aangesloten op de riolering. Nieuwe infrastructuur
moet eveneens gescheiden aangesloten worden op de riolering net zoals de bestaande infrastructuur. Vooraleer op de riolering aangesloten wordt dient eerst
maximaal geïnfiltreerd worden cf. geldende regelgeving.
Bij een stedenbouwkundige vergunningaanvraag dient in functie van een ondergrondse constructie advies gevraagd worden aan de betreffende adviesinstantie
in functie van beperken van effecten op grondwaterstromingen.
Voorzien van een ongelijkvloerse verbinding tussen bestaand woon- en zorgcentrum en de uitbreiding met assistentiewoningen in functie van veiligheid.
Recreanten doorverwijzen naar parkeerplaatsen voor recreanten. Zorgen dat
deze niet de noodzakelijke plaatsen in functie van de voorzieningen binnen het
plangebied innemen.
Geen verdere indringing ifv parking op de Kempense heuvelrug.
De opmaak van een bedrijfsvervoersplan is aangewezen. Hierin kunnen flankerende maatregelen worden opgenomen om personeelsleden en bezoekers te
stimuleren op meer duurzame wijze de site te bezoeken (fiets, OV)
De regels mbt boscompensatie cf. bosdecreet volgen
In de groenbuffers en de groenstroken kan zoveel mogelijk van de bestaande
beplanting behouden blijven.
Voorzien van voldoende groenelementen in functie van de leefkwaliteit van de
bewoners binnen de zone.
Rekening houden met de eisen van de brandweer bij de bouw van assistentiewoningen ifv toegankelijkheid.
Buiten het plangebied geen verdere indringing van de Kempense Heuvelrug
Bij een vergunningsaanvraag in deze zone ingediend vanaf 1/06/2016 zal het
archeologisch traject dat volgt uit de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet moeten worden gevolgd. Concreet betekent dit dat de aanvrager moet nagaan of een bekrachtigde archeologienota vereist is voor zijn project.
Zo ja, dan dient deze toegevoegd te worden aan de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning/verkavelingsvergunning, wat betekent dat (een deel
van) het archeologisch traject al dient doorlopen te zijn vooraleer men de aanvraag indient.

De dienst MER heeft bij schrijven van 03/05/2016 kenbaar gemaakt dat op basis
van het screeningsdossier geconcludeerd kan worden dat het voorgenomen plan
geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een
plan-MER niet nodig is.

plangroep
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Deze beslissing wordt als bijlage bij dit RUP gevoegd. De screeningsnota is raadpleegbaar via www.mervlaanderen.be (dossierdatabank, dossiernummer SCRPL
16006)

7

Visie en schetsontwerp

Inrichtingsoefening

6.5

Watertoets

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

–

De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of schadelijk effect op het watersysteem.
Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is
met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.
De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal
waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd
uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6.
Volgende aanbevelingen kunnen wel worden meegenomen naar de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP (waar mogelijk) en de later vergunningsverlening:
–

Compact bouwen: met een zo beperkt mogelijke grondoppervlakte de bouwdoelstelling realiseren. Hierbij kan het gebruik van meerdere bouwlagen helpen om deze doelstelling te realiseren
– Behoud van bestaand reliëf op plaatsen waar mogelijk, vb. groenbuffers en
open ruimten
– Enkel voorzien van verhardingen in functie van toegankelijkheid. Verhardingen dienen zoveel mogelijk af te wateren op de onverharde delen binnen het
plangebied in zoverre de toestand van de bodem dit toelaat.
– Voor parkeerplaatsen voorzien in waterdoorlatende verharding of de parkeerplaatsen onverhard laten.
– Bestaande infrastructuur is aangesloten op de riolering. Nieuwe infrastructuur
moet eveneens gescheiden aangesloten worden op de riolering net zoals de
bestaande infrastructuur. Vooraleer op de riolering aangesloten wordt dient
eerst maximaal geïnfiltreerd worden cf. geldende regelgeving.
– Bij een stedenbouwkundige vergunningaanvraag dient in functie van een ondergrondse constructie advies gevraagd worden aan de betreffende adviesinstantie in functie van beperken van effecten op grondwaterstromingen.
Op basis van deze elementen kan met andere woorden geconcludeerd worden dat
het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet
integraal waterbeleid, in acht heeft genomen.
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Er is reeds een eerste inrichtingsbehoefte gebeurd van op welke manier de uitbreiding van 60 assistentiewoningen zou kunnen gebeuren op het terrein. Dit is weergegeven op onderstaande figuur.
Deze inrichtingsoefening vormt een eerste aanzet en is louter indicatief voor wat er
op deze plaats zou kunnen komen.
De indicatieve inrichtingsoefening houdt rekening met volgende elementen:
–
–
–

–

–

–

plangroep

Er zouden 60 bijkomende assistentiewoningen voorzien worden, verdeeld over
drie blokken die in één keer of gefaseerd zouden worden gebouwd.
Het gaat om allemaal wooneenheden die een afzonderlijke buitenruimte hebben
(terras of tuintje) en waar de bewoners vrij binnen en buiten kunnen.
Er zou een polyvalente ruimte/ontmoetingsruimte voorzien worden in één van de
gebouwen zodat dit, buiten de gemeenschappelijke ruimte in het bestaande
woonzorgcentrum, kan gebruikt worden in functie van bijeenkomsten of in functie
van het nuttigen van maaltijden.
Er zal een loopbrug voorzien worden tussen het huidige gebouw waar zich de
serviceflats bevinden en één van de blokken. Deze loopbrug zal zich op niveau
+1 of +2 bevinden, afhankelijk van de te respecteren vrije ruimte over de
Diestweg.
Onder één van de blokken zal een ondergrondse parkeergarage worden aangelegd (33 plaatsen) in functie van het overdekt stallen van voertuigen van bewoners en personeel.
Behalve de bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen worden ook bijkomende
bovengrondse parkeerplaatsen voorzien achter het bestaande gebouw en in de
zone voor uitbreiding. In totaal worden cf. deze inrichtingsschets (enkel schets,
indicatief) 75 parkeerplaatsen voorzien na uitbreiding.
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7 Visie en schetsontwerp

De bestaande zone dient te worden afgeschermd ten opzichte van de voorliggende
woningen door middel van een groene buffer met opgaand groen. Ten opzichte van
de grenzen met gebieden met andere bestemmingen is het voorzien van een
groenstrook belangrijk. In het gedeelte van de uitbreidingszone is op de zuidelijke
grens geen groenscherm voorzien in functie van zuinig ruimtegebruik: indien de
Diestweg dienst doet als brandweg, kan een groenscherm daar een probleem vormen voor de brandveiligheid.
Schetsontwerp

Figuur 29: indicatieve inrichtingsoefening uitbreiding (masterplan)

Concepten/krachtlijnen van het RUP
De volledige zone, zowel bestaande zorginstelling als de zone voor uitbreiding dient
te worden opgenomen als één zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
De voorschriften moeten zo opgesteld worden dat ze zo flexibel mogelijk kunnen
blijven inspelen op de noden van de sector, zonder de omliggende belangrijke elementen voor natuur en reliëf te hypothekeren.
Bij uitbreiding van de voorziening dient in eerste instantie te worden gezorgd voor
bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen.
De bereikbaarheid van de site voor de brandweer moet gegarandeerd blijven. Instructies van de brandweer moeten worden opgevolgd. In functie van bereikbaarheid voor de brandweer kan de Diestweg ook fungeren als ‘brandweg’ voor de zone
die doorheen het plangebied loopt. Een verharding van dit deel van de weg is mogelijk.
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8

Juridische impact van het RUP

8.1

Ruimtebalans

8.2

Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Tabel 1: ruimtebalans RUP De Witte Bergen
Huidige bestemming

Opp (m²)

Categorie

Bestemming

Wonen

Woongebied
karakter

Natuur
Recreatie
Gemeenschapsvoorzieningen

Gewestplan

1927

Natuurgebied

Gewestplan

407

Zone voor dagrecreatie

Gewestplan

4928

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen

Gewestplan

7851

met

landelijk

Totaal

Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die
aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden.
Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de
cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het
oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten
optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.

15113

Bestemming RUP

Opp (m²)

Categorie

Bestemming

Gemeenschapsvoorzieningen

Art 1: zone voor gemeenschapsvoorzieningen

Register van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of compensatie

15113

Totaal

15113

BALANS

Opp (m²)

Wonen

- 1927

Natuur

- 407

Recreatie

- 4928

gemeenschapsvoorzieningen

+ 7262

Bron: berekeningen op basis van ‘Gewestplan, vector, 2011’ (Vlaamse Overheid - Departement Ruimtelijke
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) en grafisch verordenend plan

Perceelnr

Oorspronkelijke
bestemming

Oorspronkelijke
categorie
van
gebiedsaanduiding

Categorie
van
gebiedsaanduiding na bestemmingswijziging

38 H 3
(deels)

Woongebied
met
landelijk karakter

Wonen

Gemeenschapsvoorzieningen

Planschade
mogelijk

37
N
(deels)

Woongebied
met
landelijk karakter

Wonen

Gemeenschapsvoorzieningen

Planschade
mogelijk

37L
(deels)

Woongebied
met
landelijk karakter

Wonen

Gemeenschapsvoorzieningen

Planschade
mogelijk

Dit register wordt grafisch weergegeven in bijlage.
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8 Juridische impact van het RUP

8.3

Op te heffen voorschriften

Bestemmingen
–

Gewestplan: zone voor dagrecreatie
De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie.
In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden
onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren.
De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie

–

Gewestplan: natuurgebied
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen,
duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze
gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet
kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

–

Gewestplan: woongebied met landelijk karakter
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.
De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in
het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven.

–

Gewestplan: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.
Verkavelingsvoorschriften van geldende niet vervallen verkavelingen
Niet van toepassing
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
1 Terminologie

gebouw

1

bouwwerk dat een toegankelijke overdekte ruimte vormt die geheel of gedeeltelijk
met muren omsloten is

Terminologie

45° regel

serviceflats

Dit betekent dat de hoogte van het bouwwerk kleiner of gelijk moet zijn aan de afstand tussen de rand van het gebouw en de rand van grens. Deze grens wordt
gespecifieerd in de specifieke voorschriften.

één of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen, bestaande uit individuele
wooneenheden waar bejaarden zelfstandig wonen, en uit gemeenschappelijke
voorzieningen voor dienstverlening waarop de bewoners facultatief een beroep
kunnen doen.

assistentiewoningen

streekeigen beplanting

Cf. art. 33 woonzorgdecreet:
Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming
3
ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele
aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij
facultatief een beroep kunnen doen.

beplanting samengesteld uit soorten die typisch en eigen aan de streek zijn zodat ze
aangepast zijn aan het klimaat en de bodemsamenstelling

bebouwingsindex (B/T)
verhouding tussen de bebouwde oppervlakte (terreinbezetting, B) en de terreinoppervlakte (T)
bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat begrensd is door (bij benadering) op
gelijke hoogte liggende vloeren en plafonds; kelders worden niet als bouwlaag meegeteld; de ruimte onder het dak wordt enkel als afzonderlijke bouwlaag geteld als de
bruikbare vloeroppervlakte groter is dan 2/3 van de vloeroppervlakte van de onderliggende bouwlaag
constructie
een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond
ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds
functie
het feitelijk gebruik van een onroerend goed of een deel ervan
3

Hierbij moet opgemerkt worden dat bij erkende assistentiewoningen 25% van de wooneenheden ook
gebruikt mogen worden door mensen jonger dan 65 jaar
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
2 Voorschriften

2

Voorschriften

Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

Art. 1

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

categorie van gebiedsaanduiding “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”
Bestemming

Onder rust- en verzorgingsvoorzieningen wordt ondermeer het tijdelijk en / of permanent opvangen, verzorgen, begeleiden en / of behandelen van ouderen, zorgbehoevende en mensen met motorische en / of mentale beperkingen begrepen.
Om een differentiatie in het zorgaanbod voor senioren en ouderen te kunnen aanbieden, kunnen bij de rust- en verzorgingscampus serviceflats/assistentiewoningen
worden voorzien. Precies omwille van die specifieke nood aan sociale contacten en
lichte vormen van ondersteuning is een ligging op of nabij een rust- en verzorgingscampus gewenst.

Deze zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, in
het bijzonder voor rust- en verzorgingsvoorzieningen.
Hieronder worden begrepen:
–

gebouwen voor de huisvesting, opvang, verzorging, begeleiding en / of behandeling van
ouderen, zorgbehoevende en mensen met motorische en / of mentale beperkingen
Hieronder worden als een mogelijke differentiatievorm in het zorgaanbod ook serviceflats/assistentiewoningen begrepen, indien een ruimtelijke en functionele koppeling met
de rust- en verzorgingscampus aangetoond wordt.

–

constructies die rechtstreeks verband houden met de rust- en verzorgingsvoorzieningen,
zoals:
–
–
–

–

administratieve, technische en dienstgebouwen,
bergingen en bijgebouwen,
al dan niet overdekte auto- en / of fietsenstallingen voor bewoners, personeel en / of
bezoekers,
openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen,

–

openbare en private groene ruimten en openbare en private verharde ruimten,

–

socioculturele en recreatieve voorzieningen in functie van de rust- en verzorgingsvoorzieningen

De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet
aanwezig zijn van winstoogmerk.

Inrichting en beheer
Algemene inrichtingsprincipes
Het aanvraagdossier moet afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen
bevatten om de beoordeling mogelijk te maken. Daar bij nieuwbouw, herbouw en
grootschalige verbouwingen van hoofdgebouwen steeds dient uitgegaan te worden
van een projectmatige aanpak, gebeurt deze beoordeling best via een inrichtingsstudie. Ter beoordeling van de inrichtingsstudie kan advies gevraagd worden bij de
GECORO en/of andere adviesinstanties. In de inrichtingsstudie wordt tenminste
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Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

aandacht besteed aan:

–

- contextuele inpassing: Er dient gestreefd te worden naar architecturaal aantrekkelijke projecten met een kwalitatieve buitenaanleg die een meerwaarde geven aan
de omgeving. Hierbij dienen projecten op een contextuele wijze ingepast te worden in de omgeving.

de geslaagdheid van de contextuele inpassing, op basis van:
–
–
–

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en vastgelegde bestemmingen;

–

de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project;
de ruimtelijke draagkracht
de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel (kopierend of vernieuwend, losstaand of anticiperend)
het leggen van relaties met de omliggende functies en bestemmingen.

- de relatie tussen de verschillende gebouwen op de ‘campus’

–

Het leggen van relaties tussen de verschillende gebouwen binnen het plangebied

- de duurzaamheid:

–

de mate waarin gestreefd wordt om tot een duurzame invulling te komen. Hierbij zal minimaal gelet worden op:

- zonoriëntatie: transparante geveldelen, daken met plaatsingsmogelijkheden voor
fotovoltaïsche cellen en/of boilers, tuinen en terrassen dienen maximaal zon georienteerd te zijn.
- Het naleven van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater:

–

rationeel energiegebruik en zonoriëntatie

–

duurzaam waterbeheer

- De afvoer van overtollig hemel- en afvalwater is verplicht uit te voeren in een
volledig gescheiden stelsel.
- Hemelwater dient opgevangen en maximaal hergebruikt te worden. Overtollig
hemelwater wordt maximaal ter plaatse geïnfiltreerd alvorens het gebufferd afgevoerd wordt naar oppervlaktewater of een openbare RWA.
- Waar risico op verontreiniging bestaat, moeten maatregelen getroffen worden
om negatieve effecten op de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater
te vermijden.

Terreinaanleg
Het terrein van het RUP is op het moment van goedkeuring nog voor een stuk bebost. De bebossing dient zoveel mogelijk te worden behouden. In functie van infrastructuurprojecten en de toegang er naar toe, kan er een cf. de geldende regelgeving
worden ontbost. Delen die niet worden ingenomen dienen bebost te blijven. Het
bestaande (micro-)reliëf dient zoveel mogelijk behouden te blijven indien aanwezig.
Het terrein dient op zo’n manier worden ingevuld dat de oversteekplaatsen op de
Diestweg worden beperkt. Dit kan door een gepaste inrichting met vb. bundeling van
de parkeerplaatsen en aanleg van groenelementen.

 het bebost karakter van het terrein dient behouden te blijven zolang er in functie van de
realisatie van een stedenbouwkundige vergunning geen ontbossing is vereist. In functie
van de realisatie van een stedenbouwkundige vergunning kunnen ook enkel de bomen
gekapt worden die nodig zijn in functie van de realisatie van vrije ruimte voor de constructie en de toegang er naar toe.
 Het bestaande natuurlijke (micro-)reliëf dient behouden te blijven op plaatsen waar geen
bebouwing of verharding gerealiseerd wordt.
 Door een zorgvuldige inrichting van het terrein en de parkeerplaatsen het aantal oversteekplaatsen over de Diestweg beperken.
 Het gedeelte van het plangebied dat niet wordt bebouwd of verhard dient te worden (her-)
aangelegd als tuin of dient behouden blijven als bebost gebied.
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Verordenende voorschriften
Bebouwing

In functie van zuinig ruimtegebruik moet de voetafdruk van de bebouwing en verharding beperkt worden. Met een zo beperkt mogelijke grondoppervlakte kan zo de
bouwdoelstelling gerealiseerd worden. Hierbij kan het gebruik van meerdere bouwlagen helpen om deze doelstelling te realiseren.

–
–
–

Ten opzichte van de percelen met bewoning aan de Poederleesteenweg dient de 45graden regel te worden gevolgd. Door het creëren van afstand (en van een groenbuffer) wordt de inkijk in de tuinen van die woningen zoveel mogelijk beperkt. Deze
grens wordt op onderstaande figuur illustratief weergegeven:

–

Indien in de westelijke zone van het plangebied een nieuw constructie wordt gerealiseerd, dan kan deze worden verbonden met de bestaande infrastructuur door middel
van een (niet-gelijkvloerse) verbinding (passerel). Een vrije ruimte in functie van de
doorgang langs de openbare weg dient daarbij behouden te blijven. Deze verbinding
dient beperkt te blijven tot een slanke constructie.

–

Voorbeelden van compactheid en zongerichte oriëntatie:

–

–

- Beperken van energieverbruik door compact bouwen in relatie tot volumeefficiëntie
- Het creëren van geschikte condities bij ontwerp voor het benutten van zonneenergie door oriëntatie van daken (zonnepanelen), terrassen, transparante geveldelen (passieve zonne-energie).

Bebouwing binnen het plangebied wordt opgevat als een compacte bouwvorm.
De infrastructuur mag maximaal voorzien worden van 3 bouwlagen.
De 45° regel dient te worden toegepast ten opzichte van de grens met de voorliggende
percelen gelegen in woongebied.
Maximale bebouwingsindex: B/T = 0,50

Indien er in functie van een verbinding tussen twee gebouwen een constructie boven de
openbare weg zou gerealiseerd worden, dient de vrije doorgang minimaal 4 meter hoogte
bedragen.
Bij inplanting en vormgeving van de gebouwen moet rekening gehouden worden met
compactheid en zongerichte oriëntatie.
In het kader van duurzame energie- en waterhuishouding is het wenselijk de aanwezige
ruime dakoppervlakten maximaal te benutten voor de opvang van hemelwater ten dienste
van hergebruik, voor groendaken ten dienste van waterberging of voor fotovoltaïsche
zonnepanelen/cellen en/of zonneboilers ten dienste van alternatieve energiewinning.

- het voorzien van mogelijkheden voor plaatsing van constructies voor zonneenergiewinning onderdeel uitmakend van de architecturale uitwerking van het gebouw,…. Dit dient afgewogen te worden in relatie tot de rol die groendaken kunnen
spelen in functie van duurzaam waterbeheer.
- Energiezuinige verlichtingssystemen intern en extern
- Het benutten van mogelijkheden op collectieve energie- (elektriciteit, – warmte-)
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voorziening

Verhardingen
Bij aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient te worden aangetoond dat de
voorziene verhardingen functioneel noodzakelijk zijn. De functie, materiaalomschrijving en de waterberging moeten duidelijk weergegeven worden.

Met alle bij de openbare weg horden voorzieningen wordt verstaan: bushalte, bushok, vuilbak, bank, verlichting,…

 De aanleg van verhardingen dient zodanig te gebeuren dat het hemelwater de mogelijkheid krijgt om maximaal door te dringen in de ondergrond door afleiding van het hemelwater naar onverharde delen, of door het gebruik van waterdoorlatende materialen of een
combinatie van beiden, tenzij dit vanuit andere regelgeving niet toegestaan is.
 Binnen het plangebied is een openbare weg (Diestweg) gelegen. Deze weg mag doorheen het plangebied worden verhard. Alle bij een voldoende uitgeruste gemeentelijke
openbare weg horende (nuts)voorzieningen zijn toegelaten.
 Parkeerplaatsen dienen te worden voorzien van waterdoorlatende materialen.
Parkeerplaatsen

Bij een vergunningsaanvraag voor een uitbreiding van de voorzieningen, dient de
kans worden gegrepen om parking ondergronds te voorzien. Op die manier neemt
de druk op het omliggende natuurgebied niet verder toe. Ook indien het project voor
bijkomende woongelegenheden/kamers gefaseerd wordt voorzien, dient in de eerste
fase het ondergronds parkeren al voor het totale project worden voorzien.

 Binnen het plangebied dienen voldoende parkeerplaatsen aanwezig te zijn voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers in functie van de aanwezige activiteiten:
Bij een vermeerdering van kamers/woongelegenheid dient de norm van 0,55 parkeerplaatsen van kamer/woongelegenheid te worden gerespecteerd.

De parking die voorzien binnen het plangebied staat in het teken van de bewoners,
de bezoekers en de personeelsleden van de voorziening. Recreanten van de Kempense Heuvelrug dienen op andere plaatsen te zoeken naar parkeerplaats in functie
van recreatie op de heuvelrug.

 Parkeren kan door een combinatie van ondergronds en bovengrondse parkeerplaatsen.
 Bij een uitbreiding in functie van kamers/woongelegenheden binnen het plangebied, dienen de parkeerplaatsen in de eerste plaats ondergronds te worden voorzien. Minimaal 1/3
van de parkeerplaatsen van het volledige project dient ondergronds te worden voorzien,
ook al wordt dit gefaseerd aangevraagd. Bij een eerste vergunningsaanvraag voor een
uitbreiding van kamers/woongelegenheden dient aldus te worden voorzien in een ondergrondse parking voor het uiteindelijke gehele project.
Ontsluiting
Door deze zone loopt een openbare weg. Deze dient te worden behouden binnen het
plangebied, ook een verlegging is mogelijk. De ontsluiting van de constructies binnen deze zone ontsluiten uitsluitend rechtstreeks op de Diestweg. Het openbaar karakter van de
weg dient steeds fysiek waarneembaar te blijven binnen het plangebied.

De Diestweg komt door het plangebied. Deze weg moet te allen tijde worden open
gehouden. Indien deze weg zou worden verplaatst, dan kan dit enkel gebeuren
verder van de school weg in functie van de veiligheid van de schoolkinderen.
Het openbaar karakter van de Diestweg, moet te allen tijde behouden blijven en ook
zichtbaar blijven. Een inrichting van de volledige zone dient hiermee rekening te
houden.

In functie van brandveiligheid dienen de gebouwen bereikbaar te zijn via een brandweg op
maximaal 10 meter afstand tot het gebouw en met een vrije hoogte en breedte van 4 meter. Op plaatsen waar de bebouwing kort bij de Diestweg staat, kan de Diestweg als
brandweg dienst doen.

In functie van brandveiligheid dienen de gebouwen bereikbaar te zijn voor de
brandweer. De Diestweg kan ook dienst doen in functie van toegankelijkheid voor de
brandweer voor (delen van) gebouwen die bereikbaar zijn via deze weg. Het aanleggen van een aparte brandweg naast de Diestweg is ruimte verslindend en niet aan-
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DEEL 2 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
2 Voorschriften

Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

gewezen.

Verlichting
Buitenverlichting dient te worden beperkt in functie van de nabijheid van de Kempense Heuvelrug. Op die manier wordt de lichtverstrooiing naar het waardevolle gebied
zo beperkt mogelijk gehouden.

 Buitenverlichting dient zich te beperken tot het strikt functioneel noodzakelijke. Deze dient
uitsluitend gericht te zijn naar het doelgebied en kan enkel gebruikt worden op de momenten dat het strikt noodzakelijk is.
 Bij het voorzien van buitenverlichting dienen steeds de best beschikbare technieken worden gebruik zodat:
 er geen lichtverstrooiing optreedt,
 de hoeveelheid weerkaatst licht tot een minimum wordt beperkt.

Art. 2

groenbuffer (overdruk)

categorie van gebiedsaanduiding idem art. 1
Inrichting en beheer
De groenbuffer dient om een visuele buffer te vormen tussen het voorliggende
woongebied en nieuwe bebouwing binnen het plangebied.
De bufferende functie dient zo snel mogelijk na de realisatie van nieuwe infrastructuur in functie van bijkomende kamers/woongelegenheden te worden gerealiseerd.
Indien het project gefaseerd wordt gerealiseerd, dient dit ook te worden voorzien na
de realisatie van een eerste fase, zodat de bufferende functie optimaal wordt gewaarborgd.

 Waar staat aangeduid op het grafisch plan, dient een groenbuffer te worden gerealiseerd
in streekeigen en standplaatsgeschikte soorten. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden
uitgegaan van bestaande beplanting.
 De breedte van het groenscherm bedraagt minimaal 5 meter. Bestaande beplanting moet
maximaal worden behouden.
 Het groenscherm dient een visueel dicht scherm te vormen. Om een visuele buffering te
garanderen dient een aangepaste plantkeuze en een aangepast beheer te gebeuren.
 Het bestaande (micro-)reliëf binnen deze zone dient te worden behouden.
 De groenbuffer dient uiterlijk gerealiseerd te worden in het plantseizoen dat volgt op de
geheel of gedeeltelijke realisatie van een uitbreiding voor kamers/woongelegenheden op
basis van dit RUP.
 De groenbuffer dient blijvend vakkundig te worden onderhouden. Bij sterfte van de planten
dienen deze onmiddellijk te worden vervangen om de bufferende functie te blijven waarborgen.

Art. 3

groenscherm (indicatieve weergave)

categorie van gebiedsaanduiding idem art. 1
Inrichting en beheer
Het groenscherm dient om een landschappelijke inpassing van het plangebied ten
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 Waar indicatief aangeduid op het grafisch plan, dient een groenscherm te worden gerealiseerd in streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.
 Het groenscherm dient minimaal 3 meter breed te zijn. Bestaande beplanting moet maximaal worden behouden.

IOK

plangroep

39

Toelichting bij de verordenende voorschriften

Verordenende voorschriften

opzichten van de omgeving te voorzien.

 Het bestaande (micro-)reliëf binnen op de plaats waar het groenscherm gerealiseerd
wordt dient te worden behouden

Het groenscherm dient zo snel mogelijk na de realisatie van nieuwe infrastructuur in
functie van bijkomende kamers/woongelegenheden te worden gerealiseerd. Indien
het project gefaseerd wordt gerealiseerd, dient dit ook te worden voorzien na de
realisatie van een eerste fase, zodat de landschappelijke inpassing maximaal wordt
gewaarborgd.

 Het groenscherm dient uiterlijk gerealiseerd te worden in het plantseizoen dat volgt op de
geheel of gedeeltelijke realisatie van een uitbreiding voor kamers/woongelegenheden op
basis van dit RUP.
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 Dit groenscherm dient blijvend vakkundig te worden onderhouden. Bij sterfte van de planten dienen deze onmiddellijk te worden vervangen om de landschappelijke inpassing te
blijven waarborgen.
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DEEL 3 Bijlagen

Kasterlee – RUP “De Witte Bergen” – ontwerp

IOK

plangroep

41

DEEL 3 BIJLAGEN

1

Kaartenbundel

Als bijlage bij dit RUP is een kaartenbundel toegevoegd met volgende kaarten:
–
–
–
–
–
–
–

2

Kaart 1: situering topokaart met plancontour
Kaart 2: orthofoto met plancontour
Kaart 3: bestemmingen
Kaart 4: ruimtelijk-juridische context
Kaart 5: sectoraal-juridische context
Kaart 6: fysisch systeem
Kaart 7: watertoetskaart

Grafische weergave register van percelen
waarop een bestemmingswijziging gebeurt
die aanleiding kan geven tot planschade,
planbaten of compensatie

Toegevoegd als bijlage

3

Grafisch verordenend plan

Bijgevoegd als bijlage

4

Beslissing dienst MER m.b.t. plan-MERscreening

Toegevoegd als bijlage
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