KASTERLEE
KASTERLEE
RUP Weygerbergen
Toelichtingsnota
December 2010

colofon

opdrachtgever:

Gemeente Kasterlee

project:
fase:
datum:

RUP Weygerbergen
Ontwerp
December 2010

opdrachthouder:

Dienstverlenende Vereniging
Intergemeentelijke Samenwerking IOK
Antwerpseweg 1, 2440 Geel – www.iok.be
verantwoordelijke ruimtelijk planner:

Greet De Ruysscher

coördinatie:

IOK plangroep

projectteam:

IOK plangroep
IOK Technische Dienst

ruimtelijke planning:

Greet De Ruysscher, Marijke Sannen, Rhea
Denissen, Luc Helsen, Dirk Heylen, Liselotte
Raes, David Rombaut, Stijn Sneyers, Danny
Vaes, An Vandeplas, Johan Van Opstal

CAD-GIS:
secretariaat:

Anja Dello, Tanja Van Dooren
Annick Sprengers

RUP WEYGERBERGEN

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad van Kasterlee in zijn zitting van
………………
Op bevel
de secretaris,

de burgemeester,

Tom De Munter

Ward Kennis

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het
publiek op het gemeentehuis van Kasterlee werd neergelegd van…………………tot…………………...

vanwege het college:
de secretaris,

de burgemeester,

Tom De Munter

Ward Kennis

Gezien, definitief goedgekeurd en aangenomen door de gemeenteraad van Kasterlee in zijn zitting
van …………………

Op bevel
de secretaris,

de burgemeester,

Tom De Munter

Kasterlee – RUP Weygerbergen – toelichtingsnota – dec’10

Ward Kennis

IOK

plangroep

Inhoud

INHOUD
I

Algemeen kader......................................................................................................................... 1
1

II

III

IV

Opdracht................................................................................................................................. 1

Ruimtelijk kader ......................................................................................................................... 3
1

Situering ................................................................................................................................. 3

1.1
1.2

Situering plangebied ......................................................................................................................... 3
Afbakening plangebied...................................................................................................................... 4

2

Bestaande en juridische toestand........................................................................................... 7

2.1
2.2

Historiek van het B.P.A ..................................................................................................................... 7
Aanleiding voor de opmaak van het RUP......................................................................................... 7

Juridisch kader........................................................................................................................... 9
1

Samenvatting juridisch kader.................................................................................................. 9

2

Gewestplan............................................................................................................................. 9

3

BPA/RUP................................................................................................................................ 9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Verkavelingen ................................................................................................................................. 11
Stedenbouwkundige vergunningen................................................................................................. 11
Buurtwegen ..................................................................................................................................... 11
Waterlopen...................................................................................................................................... 11
Rooilijnplannen................................................................................................................................ 11
Bouwkundig erfgoed ....................................................................................................................... 11
Landschapsatlas ............................................................................................................................. 12
Archeologisch erfgoed .................................................................................................................... 12
Ruilverkavelingen............................................................................................................................ 12
Herbevestigd agrarisch gebied ....................................................................................................... 13
Natuur.............................................................................................................................................. 13

Planologisch kader................................................................................................................... 17
1

Structuurplanning ................................................................................................................. 17

1.1
1.2
1.3
1.4

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen............................................................................................... 17
Neteland: afbakening natuur, landbouw en bos ............................................................................. 18
Provinciaal ruimtelijke structuurplan Antwerpen ............................................................................. 18
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan .............................................................................................. 19
1.4.1
1.4.2

V

Richtinggevend gedeelte ............................................................................................................ 19
Bindend gedeelte ........................................................................................................................ 21

2

Watertoets ............................................................................................................................ 21

3

Integraal waterbeleid ............................................................................................................ 25

3.1

Bekkenbeheerplan Netebekken...................................................................................................... 25

4

Onderzoek naar milieueffecten (mer) ................................................................................... 26

Visie en ontwerp ...................................................................................................................... 27
1

Visie...................................................................................................................................... 27

1.1
1.2
1.3

Behoud groen karakter.................................................................................................................... 27
Open ruimte grensstellend.............................................................................................................. 28
Parkachtig wonen............................................................................................................................ 28

2

Vergelijking met BPA............................................................................................................ 28

VI

Ruimtebalans ........................................................................................................................... 31

VII

Opheffing strijdige voorschriften .............................................................................................. 33

VIII

Register van percelen zoals bedoeld in art 2.2.2 §1, 7° van de VCRO ................................... 35

BIJLAGEN .................................................................................................................................37

Kasterlee – RUP Weygerbergen – toelichtingsnota – dec’10

IOK

plangroep

Overzicht figuren
Figuur 1:

Situering plangebied .......................................................................................................... 3

Figuur 2:

Gewestplan/BPA/RUP ....................................................................................................... 5

Figuur 3:

Orthofoto ............................................................................................................................ 6

Figuur 4:

BPA Weygerbergen ......................................................................................................... 10

Figuur 5:

Wijziging BPA Weyerbergen............................................................................................ 10

Figuur 6:

Beschermd landschap – ankerplaats – relictzone ........................................................... 12

Figuur 7:

Herbevestigd agrarisch gebied ........................................................................................ 13

Figuur 8:

VEN – Habitatrichtlijngebied ............................................................................................ 14

Figuur 9:

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: situering Kasterlee ................................................ 17

Figuur 10: Afbakening natuurlijke en agrarische structuur................................................................ 18
Figuur 11: Visie op de deelruimte Lichtaart kern, GRS Kasterlee, richtinggevend gedeelte ............ 20
Figuur 12: Visie op de deelruimte Kempense heuvelrug, GRS Kasterlee richtinggevend gedeelte . 21
Figuur 13: Vereenvoudigde bodemkaart........................................................................................... 22
Figuur 14: Hellingenkaart .................................................................................................................. 23
Figuur 15: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ....................................................................... 23
Figuur 16: Infiltratiegevoelige gebieden ............................................................................................ 24
Figuur 17: Deelbekken ...................................................................................................................... 25
Figuur 18: Groen karakter ................................................................................................................. 27
Figuur 19: Beboste heuvelrug ........................................................................................................... 28

IOK

plangroep

Kasterlee – RUP Weygerbergen – toelichtingsnota – dec’10

I Algemeen kader

I

ALGEMEEN KADER

1

Opdracht
De opdracht betreft de opmaak van een RUP ‘Weygerbergen’ voor de gemeente Kasterlee waarbij
delen van het BPA ‘Weygerbergen’ (K.B. 27/12/1972) en haar wijzigingen (K.B. 19/07/1977 en M.B.
19/12/2001) wordt gewijzigd. Het RUP heeft als doel de bestemming van een aantal percelen uit het
BPA ‘Weygerbergen’ te wijzigen waardoor het openbaar karakter van deze percelen overgaat naar
een privaat karakter.
De opdracht kadert in bindende bepaling 18 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Kasterlee, met name de selectie van woonzones met stedenbouwkundige randvoorwaarden.
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II Ruimtelijk kader

II

RUIMTELIJK KADER

1

Situering
De gemeente Kasterlee is centraal gelegen in het arrondissement Turnhout van de provincie
Antwerpen. Kasterlee is gelegen te midden van de steden Turnhout, Herentals en Geel. Deze steden
vullen op sociaal, cultureel en economisch vlak de gemeentelijke voorzieningen aan. De nabijheid
van deze steden heeft ook een belangrijke impact op de tewerkstelling van de gemeente Kasterlee.

1.1

Situering plangebied
Figuur 1: Situering plangebied
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De gemeente bevindt zich tussen de E34 in het noorden en de E313 in het zuiden. De ontsluiting van
Kasterlee via de bovenlokale verbindingswegen N19 (naar E34) en N123 (naar E313) gebeurt op
een vlotte manier. Tussen het verstedelijkt gebied Turnhout en de verstedelijkte as Herentals-GeelMol bevindt zich een nederzettingspatroon dat gekenmerkt wordt door kleinere dorpskernen die zich
van oudsher ontwikkeld hebben op de hogere ruggen tussen de beekvalleien van de Aa en de Kleine
Nete. Meestal zijn de oorspronkelijke rijgehuchten verlint aan de dorpskernen. Dit typische patroon
strekt zich uit van Vorselaar tot Retie en vertaalt zich in de nederzettingsstructuur van Kasterlee.
Kasterlee is gelegen in de Centrale Kempen, waar het landschapsbeeld bepaald wordt door de
afwisseling van open landschappen en omvangrijke groencomplexen. Het reliëf van de regio is
eerder vlak tot zachtgolvend en helt licht af van noordoost naar zuidwest. Hogere gronden wisselen
af met de lagergelegen en vaak moerassige valleien. Uitlopers van het Kempisch Plateau in NoordLimburg en de Kempense microcuesta vormen het brongebied van het bekken van de Kleine Nete.
Deze landruggen markeren tegelijk ook de waterscheiding tussen Schelde en Maas. Inzake
grondwaterstromen fungeert deze waterscheiding tussen het Schelde- en Maasbekken als
vanggebied. De regio rond Kasterlee vormt het verzamelgebied. De Kempense Heuvelrug vormt de
waterscheiding tussen de vallei van de Kleine Nete en deze van de Aa en haar zijlopen. De valleien
van de Kleine Nete, Aa en Wamp zijn structurerend voor deze omgeving en vormen respectievelijk
de zuidelijke en noordwestelijke en oostelijke grens van Kasterlee. Ook de kanalen (Albertkanaal,
kanaal Dessel-Schoten, kanaal Herentals-Bocholt) hebben als vestigingsreden en verbindingsassen
een sterk structurerende werking op de omgeving.
De valleien van de waterlopen vormen samen met de uitgestrekte bossen van de Centrale Kempen
de dragers van de natuurlijke structuur in de regio. Enkele uitgestrekte boscomplexen bevinden zich
op interfluvia. Belangrijke natuurgebieden zijn echter ook terug te vinden in de moerassige valleien.
Verder worden de valleigebieden voor een belangrijk deel gebruikt door de grondgebonden veeteelt,
de ruggengraat van de Kempense landbouw. In het noorden leunt deze omgeving aan tegen de
Noorderkempen die gekenmerkt worden door een concentratie aan grondloze veeteeltbedrijven. De
jongste decennia heeft zich op het waterlopen- en kanalennetwerk een belangrijk recreatief
medegebruik geënt, in de vorm van fietsnetwerken, waterrecreatie en wandelen. Het toeristischrecreatief netwerk van de Kempen herbergt ook een aantal attractiepunten met hoogdynamisch
karakter. De logiesmogelijkheden zijn bovendien sterk uitgebouwd in de regio.

1.2

Afbakening plangebied
Het RUP wordt in het noorden gedeeltelijk begrensd door de weg Boskant, in het oosten door de
Kastanjelaan, in het zuiden door de Berkenlaan en in het westen door de Herentalsesteenweg. Het
RUP omvat eveneens het noordelijk aanpalende binnengebied rond de Esdoornlaan (cfr. Wijziging
BPA).
Het RUP houdt een wijziging van het BPA Weygerbergen en haar wijzigingen in. De afbakening van
het RUP omvat het BPA Weygerbergen en ook haar wijzigingen.
Het plangebied van het RUP wordt slechts beperkt uitgebreid (met één perceel, 423M). Dit perceel
maakt deel uit van een verkaveling die ook binnen het plangebied gelegen is. Het opnemen van dit
perceel binnen het plangebied van het RUP creëert een ruimtelijk afgewerkt geheel.
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ongeveer 36,8 ha.

4
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Figuur 2: Gewestplan/BPA/RUP

Wijziging BPA Weygerbergen

BPA Weygerbergen
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Figuur 3: Orthofoto
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II Ruimtelijk kader

2

Bestaande en juridische toestand

2.1

Historiek van het B.P.A
BPA ‘Weygerbergen’ werd goedgekeurd bij K.B. 27/12/1972 en gewijzigd bij K.B. dd. 19/07/1977 en
M.B. dd. 19/12/2001.

2.2

Aanleiding voor de opmaak van het RUP
Het RUP heeft als doel de bestemming van een aantal percelen uit het BPA ‘Weygerbergen’ te
wijzigen waardoor het openbaar karakter van deze percelen overgaat naar een privaat karakter. De
openbare groenstroken, zoals voorzien in het BPA Weygerbergen, hebben hun bestemming volgens
het BPA niet verkregen.
Het RUP zal de bestemming van de groenstroken wijzigen zodat ze kunnen gebruikt worden in
functie van de aanpalende percelen. De stedenbouwkundige voorschriften zullen voorwaarden
opleggen waardoor de bestemming op een stedenbouwkundig verantwoorde manier ingevuld wordt.
Met de opmaak van het RUP wil de gemeente deze feitelijke toestand juridisch in orde maken. De
opmaak van dit RUP is noodzakelijk om in de toekomst een duurzame ruimtelijke ordening te kunnen
garanderen die ruimtelijk aanvaardbaar en stedenbouwkundig verantwoord is.
Het RUP wil bijkomende voorschriften opnemen om het groene karakter van het gebied te vrijwaren.
Stedenbouwkundige voorschriften inzake de beperking van verharding op het private perceel, de
aanleg van een tuin, het gebruik van hagen en groenstructuren als erfscheidingen,… dragen bij tot
het behoud van het groene karakter van het plangebied.
Het RUP voert een differentiëring in van de verschillende ‘groene’ zones binnen het plangebied. In
het BPA krijgen deze zones een en dezelfde bestemming. Het RUP kijkt naar de eigenheid van elk
gebied en past de stedenbouwkundige voorschriften hierop aan. Zo worden andere
stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt voor de parkjes aan de Kastanjelaan en de
Olmenlaan, dan voor het beschermd landschap en de groenstroken tussen de woningen.
Deze, op het eerste zicht, beperkte wijzigingen ten opzichte van het BPA Weygerbergen, zijn een
rechtstreekse
uitvoering
van
het
gemeentelijk
ruimtelijk
structuurplan.
Bijkomende
stedenbouwkundige randvoorwaarden worden vastgelegd wat betreft de individuele aanleg van de
percelen (groen). Door een meer doorgevoerde differentiatie van de openbare groengebieden van
het BPA, wordt binnen het RUP meer aandacht besteed aan de realisatie van de groene corridor.
Aandacht gaat hierbij uit naar het geomorfologisch belang van de Langenberg die een verbinding
vormt tussen het westelijk en oostelijk deel van de Kempense heuvelrug.
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III Juridisch kader

III

JURIDISCH KADER

1

Samenvatting juridisch kader
Juridisch kader

Juridische elementen

Bestemmingen en voorschriften

Gewestplan

Woongebied, natuurgebied (zuidelijke rand)

RUP/BPA

BPA ‘Weygerbergen’ (K.B. 27/12/1972), gedeeltelijk gewijzigd bij
K.B. 19/07/1977 en M.B. 19/12/2001

Verkavelingen

11/1978 (058/163)
30/1978 (063/066)
L02 (063/062)
L02 bis (063/066(1)
Cfr. Plan bestaande toestand

Rooilijnplannen

/

Onteigeningsplannen

/

Voetwegen / buurtwegen

Cfr. Plan bestaande en juridische toestand

Landbouw

Ruilverkavelingen

Geen ruilverkaveling binnen het plangebied

Landschap

Beschermd monument
Beschermd landschap,
stadsgezicht

/
dorpsgezicht,

Erfgoedlandschap

Beschermd landschap (DA000741) de Langenbergen, de Bergen
en de Goor.
Ankerplaats (A10081) Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee

Natuur

2

Vogelrichtlijngebied

Niet binnen het plangebied van het RUP of in de nabijheid ervan.

Habitatrichtlijngebied

Ten westen van het plangebied (op ongeveer 600m): BE2100026:
Valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden,
moerassen en heiden

Ramsargebied

Niet binnen het plangebied van het RUP of in de nabijheid ervan.

Gebieden van VEN/IVON

Ten westen van het plangebied (ongeveer 600m): GEN: Vallei van
de Kleine Nete - Benedenstrooms

Natuurreservaten

Niet binnen de contour van het RUP

Waterloop

Niet binnen de contour van het RUP

Beschermingszone waterwinningsgebied

Niet binnen de contour van het RUP of in de nabijheid ervan.

Gewestplan
De bestemmingen voor de gemeente Kasterlee zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout
(KB.30.09.77) en het gewestplan Herentals - Mol (KB.28.07.78, toegevoegd aan het gewestplan
Turnhout bij Besluit van de Vlaamse Regering van 14.12.92). Figuur 2 geeft de bestemmingen
volgens het gewestplan weer en de afbakening van de verschillende BPA’s in het plangebied.

3

BPA/RUP
Het RUP is een herziening van het BPA ‘Weygerbergen’ (K.B. 27/12/1972) en haar wijzigingen BPA
Weygerbergen (K.B. 19/07/1977 en M.B. 19/12/2001).
Een besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 bepaalt dat BPA nr.4 Weygerbergen
(behoudens de ontworpen omleiding van de gewestweg Herentals-Kasterlee) wordt behouden in het
plannenregister van de gemeente Kasterlee. De overige BPA’s die goedgekeurd zijn voor de
inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de gewestplannen Herentals-Mol en Turnhout
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(respectievelijk 28/07/78 en 30/09/77) en die daarna niet meer gewijzigd zijn worden niet behouden
in het plannenregister van de gemeente.
Figuur 4: BPA Weygerbergen

Figuur 5: wijziging BPA Weyerbergen
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3.1

Verkavelingen
Verkaveling 11/1978 bis, ref. 058/163 dd. 25/03/1978
Verkaveling 30/1979, ref. 063/066 dd. 11/12/1979
Verkaveling L102 bis, ref. 063/066(1) dd.28/02/1974
Verkaveling L102, ref. 063/062 dd.17/10/1974

3.2

Stedenbouwkundige vergunningen
Het plangebied is bijna volledig bebouwd. De woningen zijn (hoofdzakelijk) vergund. Het afleveren
van een stedenbouwkundige vergunning gebeurde op basis van de voorschriften van het BPA
Weygerbergen of haar wijziging of op basis de verkavelingsvoorschriften van de bovengenoemde
verkavelingen.

3.3

Buurtwegen
Cfr. Plan bestaande en juridische toestand.

3.4

Waterlopen
In of nabij het plangebied zijn geen geklasseerde waterlopen gelegen.

3.5

Rooilijnplannen
In of nabij het plangebied zijn geen rooilijnplannen gelegen.

3.6

Bouwkundig erfgoed
Er zijn geen beschermde monumenten, dorpsgezichten of stadsgezichten gelegen binnen het
plangebied.
In het zuiden van het plangebied is het beschermd landschap (DA000741) ‘ de Langenbergen, de
Bergen en de Goor’ gelegen.
Binnen de contouren van het plangebied is geen bouwkundig erfgoed gelegen dat werd opgenomen
in de inventaris van het bouwkundige erfgoed. 1

1

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, 16n²
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3.7

Landschapsatlas
De ankerplaats (A10081) ‘Heuvelrug tussen Lichtaart en Kasterlee’ bevindt zich eveneens in het
zuiden van het plangebied. Deze ankerplaats komt overeen met het beschermd landschap
‘Langenberg’.
Figuur 6: Beschermd landschap – ankerplaats – relictzone

3.8

Archeologisch erfgoed
In het kader van deze toelichtingsnota wordt gewezen op de vondstmeldingsplicht en de zorgplicht
van de eigenaar en de gebruiker om de archeologische monumenten die zich op hun gronden
bevinden te bewaren, te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden, zoals
bepaald in resp. art. 8 en art. 4§2 van het decreet houdende Bescherming van het Archeologisch
Patrimonium van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993) en latere wijzigingen.

3.9

Ruilverkavelingen
Het plangebied is niet gelegen in of nabij ruilverkavelingen.

12
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3.10

Herbevestigd agrarisch gebied
Het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied ‘Vallei van de Kleine Nete
stroomopwaarts van Herentals-Zegge’ in de regio Neteland.
Figuur 7: Herbevestigd agrarisch gebied

3.11

Natuur
Natuurdecreet
Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21.10.97 (Natuurdecreet)
wijzigt de wet op het natuurbehoud van 12.07.73 en wijzigt eveneens het bosdecreet van 13.06.90
en het decreet houdende de bescherming van landschappen van 16.04.96. Het decreet werd
opnieuw gewijzigd bij decreet van 19.07.2002.
Naast het feit dat de Vlaamse Regering maatregelen kan nemen in de gebieden met een groene
bestemming, is ook voorzien in de bescherming van vegetatie en kleine landschapselementen via
verbod, vergunningsplicht of meldingsplicht.
Het natuurdecreet stelt tevens een gebiedsgericht beleid voorop. Het definieert daartoe een aantal
gebiedsgerichte beleidscategorieën, waarvoor specifieke bepalingen van toepassing zijn en
waarvoor de Vlaamse Regering verdere reglementaire voorschriften kan uitvaardigen.
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
(GENO). De afbakening van het VEN dient te gebeuren door de Vlaamse Regering binnen een
periode van 5 jaar aan de hand van uitvoeringsplannen volgens het decreet op de ruimtelijke
ordening.
In het najaar van 2002 werd de eerste fase van afbakening van het VEN voltooid. Binnen 10 jaar na
de inwerkingtreding moeten de bijhorende natuurrichtplannen gerealiseerd zijn. De erkenning als
natuurreservaat op vraag van private personen gebeurt eveneens door de Vlaamse Regering.
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De instrumenten waarmee de doelstellingen van het decreet geïmplementeerd worden, zijn:
verwerving, vrijwillige beheersovereenkomsten, natuurinrichting, natuurrichtplannen.
Ten westen van het plangebied is het GEN ‘Vallei van de Kleine Nete-Benedenstrooms’ gesitueerd.
Dit gebied bevindt zich op ongeveer 600m van het plangebied.
Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
Het IVON is het geheel van gebieden waarin de administratieve overheid zorg draagt voor het
behoud van de aanwezige natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en versterking van
die natuurwaarden, alsook stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische
diversiteit. Het IVON bestaat uit natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden.
Er is geen IVON gelegen in of in de nabijheid van het plangebied.
Figuur 8: VEN – Habitatrichtlijngebied
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Speciale beschermingszones (SBZ)
De speciale beschermingszones verwijzen naar de zogenaamde habitatrichtlijngebieden en
vogelrichtlijngebieden. Het betreft een decretale verankering van twee Europese richtlijnen.
In de nabijheid van het plangebied zijn geen vogelrichtlijngebieden gelegen. Ten westen van het
plangebied (op ongeveer 600m is het habitatrichtlijngebied (BE2100026) ‘Valleigebied van de Kleine
Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden’ gelegen.
De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, door het in stand houden
van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora binnen de EU-lidstaten.
Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn. Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de
aanwijzing van speciale beschermingszones (SBZ).
De Vlaamse Regering keurde op 4 mei 2001 een nieuwe, licht gewijzigde afbakening van
habitatrichtlijngebieden goed. Het totale habitatrichtlijngebied is 4884ha groot. In de omgeving van
het plangebied (op ongeveer 600m) situeert zich het habitatrichtlijngebied BE2100026 ‘Valleigebied
van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden (cfr. Figuur 8).
In een habitatrichtlijngebied dienen de lidstaten passende maatregelen te treffen om de
bescherming, de instandhouding en het herstel van habitats en soorten waarvoor de gebieden
werden aangewezen te verzekeren. Voor de uitvoering van plannen of projecten die negatieve
gevolgen kunnen of zullen hebben voor het gebied is een aparte procedure voorzien. Voor
instandhouding en herstel van de beschermingszones kan eventueel op Europese cofinanciering
beroep gedaan worden.
Het vooronderzoek op passende beoordeling in functie van de nabijheid van het habitatrichtlijngebied
wordt geïntegreerd in de screeningsprocedure.
Bermbesluit
Het bermbesluit (27/06/1984) werd genomen in uitvoering van de wet op het natuurbehoud
(12/07/1973).
Het bermbesluit heeft tot doel een natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren via een aangepast
maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met het verbod tot gebruik van biociden.
Dit bermbesluit is van toepassing op de bermen gelegen in de landelijke ruimte. Die landelijke ruimte
moet gezien worden als alle niet-beboste gebieden en gebieden die niet als stedelijk gebied kunnen
worden beschouwd.
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IV

PLANOLOGISCH KADER

1

Structuurplanning

1.1

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
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.
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. Bekeken op het niveau van Vlaanderen is
het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt.
Figuur 9: Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: situering Kasterlee

Kasterlee

Doelstellingen voor het buitengebied
– 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 en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.
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1.2

Neteland: afbakening natuur, landbouw en bos
Figuur 10: Afbakening natuurlijke en agrarische structuur

De gemeente Kasterlee maakt deel uit van de deelruimte ‘Kleine Netegebied’, meer specifiek van de
Kempische heuvelrug en vallei van de Aa.
Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden
De Kempische heuvelrug wordt gekenmerkt door een historisch stabiele landschapsstructuur, met
een duidelijke steilrand naar de vallei van de Kleine Nete.
Kenmerkende en waardevolle te vrijwaren elementen zijn: valleigebieden met gesloten karakter,
beemden en bos, dreven en bomenrijen, oude boskernen met herkenbare structuur, reliëfvormen,
gave perceelstructuren en wegenpatronen.
Het ruimtelijk beleid ondersteunt het behoud en herstel van deze waarden in hun onderlinge
samenhang.
Een verdere toename van verspreide bebouwing en lintbebouwing rondom de waardevolle
boscomplexen en kasteeldomeinen dient vermeden te worden.
Waardevolle cultuurhistorische erfgoedelementen worden behouden en opgewaardeerd met
aandacht voor een goede ontsluiting binnen een samenhangend toeristisch-recreatief netwerk.

1.3

Provinciaal ruimtelijke structuurplan Antwerpen
De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het is een verfijning van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen op het lagere planningsniveau. Zowel voor de beschrijving van de bestaande structuren
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als voor de ontwikkeling van een visie op de gewenste ruimtelijke structuur is het een belangrijk
kader voor het gemeentelijk structuurplan.
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:
– 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 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.
– 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.
– 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.

1.4

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

1.4.1

Richtinggevend gedeelte
Stedenbouwkundige voorwaarden opleggen aan bepaalde woonzones (SB)
In de verkavelingen met een groen karakter (Kasterlee en Lichtaart) moet de groene
verschijningsvorm een belangrijke stedenbouwkundige randvoorwaarde worden die maximaal dient
te worden gevrijwaard. Binnen deze zones worden delen afgebakend die momenteel bebouwd zijn
en waar het groene karakter verdwenen is. Deze delen nemen een dichtheid op conform de
kernbebouwing. Andere delen hebben nog een groen karakter. Zij kunnen lagere dichtheden
opnemen evenals voorwaarden ten aanzien van het bestaande groen en rooilijnbeplantingen. De
volgende zones komen in aanmerking:
SB3: Weygerbergen: Het gebied is een groene uitloper van de kern tot op de heuvelrug en wordt
grotendeels gekenmerkt door een ruime villabebouwing. Verfijning van stedenbouwkundige
richtlijnen inzake de bestemming woongebied is aangewezen.
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Figuur 11: Visie op de deelruimte Lichtaart kern, GRS Kasterlee, richtinggevend gedeelte

Natuurlijke grenzen sturen de kernafbakening
Lichtaart wordt als samenhangende kern op de Kempense Heuvelrug afgelijnd. Tussen het
westelijke en oostelijke deel van de heuvelrug moet de openruimteverbinding behouden blijven ter
plaatse van de markante reliëf- en terreinovergang Langenberg net ten zuiden van de kern. Het
verderlopen van de rugbebossing in het zuidelijk deel van kern moet als kwaliteit behouden blijven.
Bij verkavelingen die de dorpskern afwerken moeten naar een duidelijke begrenzing ten opzichte van
de open ruimte gestreefd worden. Ten zuiden van de Heuvelrug wordt een openruimtebeleid
gevoerd. Dit wil zeggen dat het verkaveld bos heide en Bobbejaanland niet als onderdeel van de
kern Lichtaart worden beschouwd maar als onderdeel van de vallei van de Kleine Nete. De
gehuchtenband parallel aan de heuvelrug moet zoveel mogelijk worden ontdicht.
Gedifferentieerde verdichting binnen de kern en ontdichting daarbuiten.
In het noorden van de kern wordt gestreefd naar dichtheden van minimum 15 woningen per hectare
door een mix te voorzien van open, halfopen en gesloten bebouwing.
Nieuwe verkavelingsprojecten moeten dit stramien doorvoeren. In het zuiden van de kern blijft de
vrijstaande woonbebouwing primeren ter vrijwaring van het ‘groene’ of beboste karakter van de
‘Boskant’.
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Figuur 12: visie op de deelruimte Kempense heuvelrug, GRS Kasterlee richtinggevend gedeelte

Versterken van de sterk structurerende werking van de parallelle valleirug structuur met bijzondere
aandacht voor de markante terreinovergangen Het landschap in deze uitgestrekte deelruimte wordt
bepaald door de parallelle structuur van de vallei van de Kleine Nete en de Kempense Heuvelrug.
Deze structuur strekt zich uit over ettelijke kilometers (met de meest westelijke uitlopers van de
Heuvelrug in de gemeente Vorselaar). De meest oostelijke, smalle uitloper van de Heuvelrug maakt
een doorsteek door het centrum van Kasterlee. Het einde van deze uitloper wordt gemarkeerd door
de samenvloeiing van het noordelijke zijlopenstelsel (Wamp – Rodeloop) in de Kleine Nete. De jonge
ontginning van de Netevallei geeft het landschap een overwegend open karakter, dat sterk
contrasteert met de hoger gelegen beboste heuvelrug. De twee grote structuurbepalende
landschapselementen Kempense Heuvelrug en Netevallei, die elkaar over ettelijke kilometers
flankeren, worden erkend als bijzondere waarde. De structurerende werking die er van uitgaat, moet
behouden blijven of versterkt worden. Bijzondere aandacht voor markante terreinovergangen aan de
zuidflank en voor de doorsteken in Kasterlee en Lichtaart kan hiertoe bijdragen. Ter hoogte van de
dorpskern van Lichtaart moet de continuïteit van de Heuvelrug via Langenberg versterkt worden.
Aandacht moet ook gaan naar de ecologisch relaties tussen beide structuren: de reliëfverschillen
tussen rug en vallei enerzijds en het geringe verhang van de vallei zelf geven nl. van nature
aanleiding tot infiltratie – kwelverschijnselen, veenvorming en winteroverstromingen.

1.4.2

Bindend gedeelte
In het GRS wordt de zone Weygerbergen geselecteerd als woonzone met stedenbouwkundige
randvoorwaarden.

2

Watertoets
De watertoets werd opgesteld conform het uitvoeringsbesluit op de watertoets (20 juli 2006 - BS
31/10/2006). Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning
moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.
In functie van de watertoets werd het plangebied van RUP Weygerbergen getoetst aan volgende
beschikbare gegevens:
– bodemkaart 2001 (bron:IWT, AGIV)
– waterlopen, Vlaamse hydrologische atlas 2006 (bron: VMM - afdeling Water, AGIV)
– ROG2003, digitale bestanden (bron: MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water)
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– risicozones overstroming, digitale bestanden (bron: MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water; MVG,
LIN, AWZ, afdeling Waterbouwkundig laboratorium en hydrologisch onderzoek)
– watertoetskaarten (bron: CIW, AGIV)
– overstromingsgevoelige gebieden
– erosiegevoelige gebieden
– grondwaterstromingsgevoelige gebieden
– infiltratiegevoelige bodems
– hellingenkaart
Situering in watersysteem
Figuur 13: Vereenvoudigde bodemkaart

Het plangebied wordt gekenmerkt door een droge tot matig natte podzolachtige bodem. Het
plangebied maakt deel uit van een landduin. Deze NO-ZW georiënteerde heuvelrug is duidelijk
zichtbaar in het landschap.
Elementen van de watertoets
De planinhoud voorziet in de mogelijkheid tot het aanleggen van verhardingen en het oprichten van
constructies. Bijgevolg dienen volgende aspecten van het watersysteem beoordeeld te worden:
wijziging overstromingsregime, afstroming, infiltratie,…
Veiligheidsaspecten – overstromingsregime
Bij de aanleg van het terrein dient er steeds van uitgegaan te worden dat het waterbergende
vermogen van het gebied zo veel mogelijk behouden moet worden en dat het overstromingsrisico
dient te worden beperkt.
Het plangebied is infiltratiegevoelig. Dit omdat de bodem bestaat uit enerzijds, een droge tot matig
natte podzol(achtige) bodem en anderzijds, een landduin. Het plangebied is niet gelegen binnen
overstromingsgevoelig gebied of binnen een Natuurlijk Overstromingsgebied (NOG)
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De planinhoud voorziet met andere woorden niet in het aanleggen van verhardingen of constructies
in effectief overstromingsgevoelig gebied. De planinhoud veroorzaakt geen wijziging van een
overstromingsregime of waterbergend vermogen. Dit betekent ook dat de veiligheid tegen natuurlijke
overstromingen gegarandeerd lijkt.
Figuur 14: Hellingenkaart

Het zuiden van het plangebied wordt gekenmerkt door een uitgesproken reliëf. Dit uitgesproken reliëf
komt overeen met de landduin. Het noorden van het plangebied is relatief vlak volgens de
hellingenkaart.
Figuur 15: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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De grondwaterstroming in het gebied is voornamelijk van het type 3 (weinig gevoelig voor
grondwaterstromingen). In het noorden van het plangebied komt type 2 (matig gevoelig voor
grondwaterstroming) voor.
Figuur 16: Infiltratiegevoelige gebieden

Donker gekeurd: zeer gevoelig (type 1), licht gekleurd: matig gevoelig (type 2)
Infiltratie – hemelwaterberging – oppervlaktewaterkwantiteit – afstromingshoeveelheid
Het plan voorziet in een verhoging van de verharde oppervlakte in deze omgeving. Deze mogen
geen significante verhoging van het te bergen watervolume betekenen, met andere woorden mag de
afstromingshoeveelheid hierdoor niet significant toenemen.
Het hemelwater dient daarom maximaal opgevangen te worden en zo mogelijk nuttig hergebruikt.
Het hemelwater dient bovendien gescheiden te worden van het afvalwater door een afgekoppeld
rioleringsstelsel. Niet hergebruikt en overtollig hemelwater wordt bij voorkeur geïnfiltreerd of
desnoods geloosd na buffering om piekafvoeren ter vermijden.
Er dient voldaan te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater.
Er is geen schadelijk effect te verwachten indien bovenstaande maatregelen worden getroffen.
Waterparagraaf
De conclusie van de beknopte analyse luidt dat de planinhoud geen aanleiding geeft tot een nadelig
of schadelijk effect op het watersysteem:
– Gezien het plangebied niet gelegen is binnen een risicozone lijkt de veiligheid tegen
overstromingen gegarandeerd en heeft de planinhoud geen invloed op een eventueel
overstromingsregime of waterbergend vermogen.
– Uitvoering van de planinhoud volgens de geldende regelgeving houdt geen nadelige wijziging van
de afstromingshoeveelheid in.
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3
3.1

Integraal waterbeleid
Bekkenbeheerplan Netebekken
Het bekkenbeheerplan heeft tot doel de beleidsvisie op het integraal waterbeleid voor het
Netebekken te ontwikkelen en te beschrijven. Het vormt de leidraad voor de realisatie van een
vernieuwd waterbeleid.
Het bekkenbeheerplan heeft in hoofdzaak betrekking op de gewestelijke bevoegdheden, in het
bijzonder wat betreft de opgenomen acties. Anderzijds heeft het bekkenbeheerplan een sturende rol
onder meer inzake visie en aanbevelingen - naar de deelbekkenbeheerplannen toe.
Het bekkenbeheerplan van het Netebekken loopt over twee sporen. Enerzijds wordt het huidige
beleid verder gezet. Anderzijds legt het plan een sterker accent op het aanvullende beleid, hierbij
vertrekkende vanuit de integrale benadering van het watersysteem.
Figuur 17: Deelbekken

Boven Aa

Middengebied Kleine Nete

Relevante visie – elementen
Het plangebied is gelegen in het bekkenbeheerplan van de Nete. Het overgrote deel van het
plangebied situeert zich in het deelbekken ‘Middengebied van de Kleine Nete’. Enkel het noordelijke
deel van het plangebied bevindt zich in het deelbekken van de Boven Aa. Binnen het plangebied van
RUP is geen actie gelegen volgens het bekkenbeheersplan.
Het RUP grenst in het zuiden aan de watering De Zegge.
Beschermingszones drinkwaterwinning
Voor grondwaterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening worden formele waterwingebieden
en beschermingszones afgebakend. Beschermingszones type I, II of III worden aangeduid. De
voorschriften voor deze waterwingebieden en beschermingszones hebben een verordenende kracht.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 bevat voor de drie types
beschermingszones de handelingen die toegelaten (type I) of verboden (type II en III) zijn.
Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van een beschermingszone.
Het plangebied is gelegen in het waterschap van de Kleine Nete en Aa. Het meest noordelijk
gedeelte van het plangebied ligt in het deelbekken Boven Aa en het meest centrale en zuidelijke
gedeelte in het Middengebied Kleine Nete.
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4

Onderzoek naar milieueffecten (mer)
Waarom onderzoek naar milieueffecten?
Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het
milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.
Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of
ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de
milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken
en geëvalueerd. De achterliggende grondgedachte suggereert dat het beter is om de voor het milieu
schadelijke activiteiten (plannen en projecten) vanaf een vroeg stadium in de besluitvorming te
ondervangen en bij te sturen. Het principe is eigenlijk eenvoudig: eerst denken en dan doen. Zo laat
de milieueffectrapportage toe daadwerkelijk een preventief milieubeleid te voeren.
De regelgeving voor milieueffectrapportage werd opgemaakt op Europees niveau en werd later
geïmplementeerd door Vlaanderen in de decreten: mer/vr decreet van 18/12/2002, decreet van
22/04/2005 en het decreet van 27/04/2007. Er werden een aantal uitvoeringsbesluiten goedgekeurd
die bepalen welke categorieën van plannen en programma’s onderhevig zijn aan een MER.
Het maken van een MER wordt gekoppeld aan de procedure van het RUP in het decreet Algemene
Bepalingen Milieubeleid.
Specifiek voor het opmaken van RUP’s geeft het uitvoeringsbesluit, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 7/11/2007, uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde planMERdecreet. Het decreet van 27/04/2007 verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden
van gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie,
vooraleer zij definitief worden goedgekeurd. De opmaak van een screening voor de MER-plicht is
een rechtstreekse uitvoering van dit uitvoeringsbesluit.
Wat is een screening op milieueffecten?
Een screening inzake planMER-plicht houdt in dat wordt onderzocht / aangetoond dat het RUP en de
realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu en een planMER
redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.
Hierbij wordt uitgegaan van de klassieke milieudisciplines, waarbij een onderscheid gemaakt wordt
tussen disciplines op niveau van de effecten zelf en disciplines op niveau van de “ontvangers”.
Directe en indirecte effecten van de ingreep kunnen waar te nemen zijn.
Conclusie m.b.t. RUP Weygerbergen
Tesamen met de opmaak dit RUP wordt een screening uitgevoerd naar de milieueffecten. Deze
screening wordt overgemaakt aan de bevoegde instantie. De resultaten van deze screening worden
opgenomen in dit RUP.
De dienst MER besliste op 02/03/2010 dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. In deze beslissing
worden een element uit de, naar aanleiding van de screening ingediende adviezen, herhaald:
Inde groene stroken met openbaar karakter privé domein worden, is de kans reëel dat zij ingelijfd
worden bij de bestaande percelen en waarschijnlijk omheind zullen geraken waardoor er een barrière
en versnippering kan ontstaan die nadelig is voor de migratie van dieren. Er wordt gevraagd
milderende maatregelen in dit verband op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften, zoals
bijvoorbeeld voorwaarden naar de te gebruiken afsluitingen.
De toelichtingsnota, voorschriften en het grafisch plan werden reeds op deze elementen uit de
adviezen afgestemd.
De beslissing van de dienst MER wordt bijgevoegd in bijlage bij het voorontwerp RUP. De
screeningsnota is terug te vinden op de website www.mervlaanderen.be
De randvoorwaarden uit screening zijn in het RUP ingewerkt.
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V

VISIE EN ONTWERP

1

Visie

1.1

Behoud groen karakter
Figuur 18:Groen karakter

Landschappelijke integratie
De Kempense heuvelrug is een belangrijk structurerend element in het landschap van Kasterlee.
Deze NO-ZW georiënteerde heuvelrug is duidelijk zichtbaar in het landschap en wordt versterkt door
de aanwezigheid van bebossing. Het plangebied van het RUP is gelegen op een uitloper van deze
heuvelrug.
De huidige invulling van het BPA houdt rekening met het groene karakter van de omgeving. Ook
binnen het RUP dient dit groene karakter behouden te blijven. Binnen het RUP worden bouwvrije
stroken aangeduid (overeenkomstig de openbare groenstroken volgens het BPA) waar de
aanwezige bomen dienen behouden te blijven. Het beheer van deze bouwvrije groenstrook is gericht
op het behoud van bos. Deze zones worden niet ingericht als tuin. Het openbaar domein dient
ingericht te worden rekening houdend met het specifieke karakter van de omgeving.
De aanwezige pleinen (reeds aanwezig binnen BPA) blijven behouden binnen het RUP. Ook hier
gaat de aandacht naar een behoud van de aanwezige vegetatie en het landschappelijk karakter.
Er gaat ook aandacht uit naar groen op het eigen perceel. Verharding wordt beperkt tot een
minimum. De ruimte die overblijft na bebouwing en beperkte verharding van het perceel dient
ingericht te worden als tuin. Afsluitingen gebeuren hoofdzakelijk in groene en natuurlijke materialen
(hagen, houtkanten,…).
Lage dichtheid
Het gebied wordt gekenmerkt door residentiële woningen op grote percelen. Het omliggende bos en
de uitlopers hiervan binnen het plangebied structureren dit gebied. Om het groene karakter zoveel
mogelijk te behouden blijft de woondichtheid van het gebied beperkt. Het parkkarakter van het
gebied blijft behouden.
De lage dichtheid van woningen in dit gebied vormt een overgang tussen de kern en de open ruimte.
Het verder uitdeinen van de kern wordt hiermee beperkt.
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1.2

Open ruimte grensstellend
Figuur 19: Beboste heuvelrug

De open ruimte in het zuiden wordt als grensstellend beschouwd. Ten zuiden van het te bebouwen
gebied blijft de strook voor openbaar groen (cfr. BPA) behouden. Het vrijwaren van deze strook voor
bebouwing bewaakt de continuïteit van de heuvelrug. Aandacht gaat uit naar het behoud van het
reliëf.
Ten zuiden van de Bekenbaan is historisch permanent grasland gelegen. Binnen het RUP blijft het
open en agrarisch karakter van dit gebied behouden.

1.3

Parkachtig wonen
Het BPA Weygerbergen is grotendeels gerealiseerd. Door de lage dichtheid en het groene karakter
wordt het parkachtig karakter van het gebied beklemtoond. Ook binnen het RUP wordt dit wonen in
een park en het groen behouden. De dichtheid wordt in het RUP niet vergroot. De verdere invulling
gebeurt door vrijstaande ééngezinswoningen, net zoals in het BPA.

2

Vergelijking met BPA
Het RUP houdt een wijziging in van het BPA.Weygerbergen, en haar wijzigingen.
Het RUP biedt een grotere flexibiliteit dan het BPA. Aangezien het plangebied grotendeels ingevuld
is en niet alle woningen ingeplant werden volgens de stedenbouwkundige voorschriften, was de
opmaak van een meer flexibel plan noodzakelijk.
Binnen het RUP wordt uitgegaan van een zone voor wonen. De bouwstroken, voortuinstroken en
tuinzones zoals weergegeven op het BPA verdwijnen. Wel blijven de bebouwingsmogelijkheden
hetzelfde. Bouwhoogte, bouwdiepte, kavelbreedte,… blijven behouden.
– Gelet op het belang van het groene karakter van het plangebied en haar omgeving worden een
aantal voorschriften opgelegd die dit groene karakter behouden.
– Bijgebouwen hebben een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 75m² en maximaal 10% van
de perceelsoppervlakte.
– Maximaal 10% van het perceel wordt verhard. Het overige gedeelte van het perceel wordt
ingericht als tuin.
– Alle bijgebouwen wordt ingeplant op 3m van de perceelsgrens of op de perceelsgrens (mits
akkoord van de buur. De inplanting van (kleinere) bijgebouwen op 1m van de perceelsgrens
wordt niet toegelaten in dit RUP. Dit om het open en groen karakter van het gebied zoveel
mogelijk te vrijwaren.
– Afsluitingen bestaan uit kwalitatieve en duurzame materialen. In de zijtuinen zijn enkel hagen
toegestaan. Indien het reliëf dit vereist zijn keermuren met een hoogte van maximaal 1,20m
toegelaten. Houten panelen, betonpanelen e.d. worden niet toegelaten in het RUP.
Het openbaar karakter van de groenstroken tussen de woningen wordt gewijzigd. Deze stroken
worden bestemd als bouwvrije groenstroken waarbinnen aandacht uitgaat naar bosbeheer. De
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bestaande vegetatie dient behouden te blijven. Enkel natuurlijke afsluitingen worden toegelaten in dit
RUP. Het oprichten van constructies is niet toegestaan.
Er wordt een differentiatie doorgevoerd binnen de zone voor openbaar groen. Binnen het BPA
worden de parken in het woongebied, het beschermde landschap in het zuiden van het plangebied,
de zone ten zuiden van de Bekenbaan en de groenstroken tussen de woningen allen bestemd als
openbaar groen. In het RUP wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwvrije groenstroken, een
zone voor openbaar groen (groen binnen het woongebied), het beschermd landschap Langenberg
(heuvelrug) en bouwvrije agrarisch gebied (historisch permanent grasland). Door deze differentiëring
kunnen er voor elk van deze zones specifieke voorschriften opgemaakt worden waardoor de
identiteit van deze afzonderlijke zone versterkt wordt.
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VI Ruimtebalans

VI

RUIMTEBALANS
Cfr. Grafisch plan
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VII Opheffing strijdige voorschriften

VII

OPHEFFING STRIJDIGE VOORSCHRIFTEN
Het RUP Weygerbergen vervangt volledig het BPA Weygerbergen en haar wijzigingen. Ten aanzien
van het BPA en haar wijzigingen (K.B. 19/07/1977 en M.B. 19/12/2001) is het plangebied beperkt
uitgebreid (zie plan bestaande/juridische toestand waar de afbakeningslijn van het BPA en het hier
voorliggende RUP op zijn aangeduid).
Perceel 423M wordt toegevoegd aan het plangebied van het BPA. Dit perceel is gelegen in een
verkaveling die zich hoofdzakelijk bevindt binnen het plangebied van het BPA. Deze verkaveling
wordt gekenmerkt door dezelfde stedenbouwkundige voorschriften.
Het RUP ‘Weygerbergen’ heft volgende voorschriften op:
– De voorschriften van het BPA ‘Weygerbergen’ K.B. 27/12/1972) en haar wijzigingen (K.B.
19/07/1977 en M.B. 19/12/2001).
– Het plangebied van het RUP werd uitgebreid ten aanzien van het oorspronkelijke BPA
‘Weygerbergen’ en haar wijzigingen. Deze uitbreidingszones zijn volgens het gewestplan
bestemd als ‘woongebied’. De voorschriften van het RUP worden hier aldus van kracht en deze
van ‘woongebied’ cfr. het gewestplan worden opgeheven. “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.
– Het gewestplan wordt opgeheven voor het plangebied van het BPA Weygerbergen en haar
wijzigingen. De voorschriften van het RUP worden van kracht en de gewestplanbestemmingen
‘woongebied’, ‘natuurgebied’ en ‘agrarisch gebied’ cfr. het gewestplan worden opgeheven.
– Onderstaande verkavelingen vervallen wanneer dit RUP van kracht is en de voorwaarden van het
RUP worden hier van toepassing:
11/1978 bis (058/163)

Volledige verkaveling

30/1979 (063/066)

Volledige verkaveling

L102 (063/062)

Volledige verkaveling

L102 bis (063/066(1))

Volledige verkaveling
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VIII Register van percelen zoals bedoeld in art 2.2.2 §1, 7 van de VCRO

VIII

REGISTER VAN PERCELEN ZOALS BEDOELD IN ART 2.2.2
§1, 7° VAN DE VCRO
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.
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.

perceelsnummer(s)

huidige bestemming

gebiedscategorie RUP

impact RUP

438C
442D
442E
444A
450A
456A
457A
460A
465A
467A
471D
472B

Zone voor openbaar
groen

Categorie landbouw

Binnen het RUP wordt
een bouwverbod
opgelegd. Het RUP
creëert geen bijkomende
mogelijkheden ten
opzichte van de huidige
bestemming. Het RUP
heeft als doel het
historisch permanent
grasland in het
valleigebied te vrijwaren.

De grafische weergave van dit register wordt bijgevoegd in bijlage.
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Bijlage: kaarten en fotoreportage

BIJLAGE: KAARTEN EN FOTOREPORTAGE
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RUP Weygerbergen - basiskaarten
Orthofoto

KAART BESTEMMINGEN

(bron: MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning (GIS-Vlaanderen))
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RUP Weygerbergen - basiskaarten
KAART SECTORAAL JURIDISCHE CONTEXT

KAART FYSISCH SYSTEEM

(bron: MVG-LIN-AMINAL-Natuur & Water, Mon.&Landsch., ANB, VLM (GIS-Vlaanderen))

(bron: MVG–LIN–AMINAL–Water/Waterbkg. Laboratorium en Hydr. Onderz., IWT (GIS-Vlaanderen))
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RUP Weygerbergen - basiskaarten
KAART LANDBOUWGEBRUIK

VEGETATIEKAART

(bron: VLM-mestbank (GIS-Vlaanderen))

(bron: MVG-LIN-AMINAL-Instituut voor Natuurbehoud/ Bos en Groen (GIS-Vlaanderen))
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Bijlage: Besluit van de Dienst MER

BIJLAGE: BESLUIT VAN DE DIENST MER
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Bijlage: Grafische weergave Register van Percelen

BIJLAGE: GRAFISCHE WEERGAVE REGISTER VAN
PERCELEN ZOALS BEDOELD IN ART 2.2.2 §1, 7° VAN DE
VCRO
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190y

172d

190e2

190f2

171s

172e

190c2
173d
174g

190d2

192c

158f
169f
150g

158e

180m

195b

168a

192e

161e
161d

195a
151L

192p
157g
374k

196a

374e
374f

151k

376c
205c

203c

206a 416m4

201d

197b
153t

201f

208b

201e

192n
153s
197d
193a
153v

189b
159c

416k4

167c

160b
162b

182c

381c

153x

416p
416b2

382c

377e

416c2
153z
416r

416p2
142L
416a2

416d3
416d2

142m
416r2

380b

378c

416s
141m/2

416z
416L4
417h

416e3

416m3

416t
416y3

416e2
416s2
416c3
416r3
415p

417g

379a

416v

417d

416v3

416g2

416y
416a4
416f3

415r

417c

415L

411d

416x

416k2

416t2

414k
414f
415s

410a

416w
414L
416n3

417b
415t

416L2

416z3

416g3

416w3

415m

416v2

414m

416m2

416s3

417L

415v

416t3
417n
415w

409a

414g

416d4

416x3

413a

417m
430b

416h4

414c

418d

414h

432d

412

419b/2

414n
430c

418e

416g4

432h

432k

420f
420c

432b

418f

433a

431b/2

429d

421g

434w

432f

431b

419d/2

1027p

421L
432g
428b

419a

421m

429e

421 H

434L

434s

431c

434v

427e

480g

429f

428c

434t
431d

422f
427f

425m

434p

429c

428d

434z

427c

434g

434r
479d

428e
425L
425k

426a

1033f

434a2

434x

427b

425e

435d
435c

425s

434y

435f
425t

426c
425p
436c

472b
435g

425r
436r/2

425g

434n

471d

436d
423f

436p/2

423k
436s/2
423L

436e
467a

423h

436t/2

437e/2

423m

465a
437s

437f/2
437r
437t

404b/2

433b
414p

419c/2

420e

437g/2
457a
460a
437v
436m/2

456a
224b

450a

444a

442e

RUP WEYGERBERGEN
Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade,
kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Antwerpseweg 1
T 014-58 09 91
info@iok.be

B - 2440 Geel
F 014-58 97 22
www.iok.be

datum: 09-03-2010

bron:CADMAP2009

350092_PLB.mxd

getekend : DP

1:4.000

Bijlage : Register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade
of gebruikersschade kan verschuldigd zijn.
Planbaten mogelijk (Vlaamse codex RO art. 2.6.4.)

Planschade mogelijk

bedrijvigheid -> wonen

bedrijvigheid -> openbaar nut

openbaar nut -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> groen

openbaar nut -> recreatie

bedrijvigheid -> landbouw

openbaar nut -> wonen

bedrijvigheid -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> bedrijvigheid

bedrijvigheid -> recreatie

groen -> landbouw

openbaar nut -> groen

groen -> oppervlaktedelfstoffen

openbaar nut -> landbouw

groen -> recreatie

openbaar nut -> opppervlaktedelfstoffen

groen -> wonen

recreatie -> groen

landbouw -> bedrijvigheid

recreatie -> landbouw

landbouw -> oppervlaktedelfstoffen

recreatie ->oppervlaktedelfstoffen

landbouw -> recreatie

wonen -> bedrijvigheid

landbouw -> wonen

wonen -> openbaar nut

recreatie -> bedrijvigheid

wonen -> groen

recreatie -> wonen

wonen -> landbouw
wonen -> oppervlaktedelfstoffen

plangebied

wonen -> recreatie

mogelijke kapitaalschade / gebruikersschade (decreet grond- en pandenbeleid art. 6.2.)
landbouw -> groen
De items, voorgesteld in deze legende, bieden een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die voorkomen in het register
van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade kan verschuldigd zijn. de horizontale arcering wijst op
mogelijke gevallen van planbaten; de verticale arcering wijst op mogelijke planschadegevallen; de gekruiste arcering wijst op mogelijke
gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade.

DISCLAIMER
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° 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.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, 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 dus
geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing
is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden
in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen,
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en
pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan
geraadpleegd worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal
gevallen 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.
Meer informatie over het register is opgenomen in de toelichting die eveneens in deze bijlage van het RUP is opgenomen.

Bijlage: Voorschriften BPA Weygerbergen

BIJLAGE: VOORSCHRIFTEN BPA WEYGERBERGEN

Kasterlee – RUP Weygerbergen – toelichtingsnota – dec’10

IOK

plangroep

43

