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Inleiding

groepen onder de bevolking leeft en wordt een democratische planvorming nagestreefd.

INLEIDING
Dagelijks wordt een gemeente geconfronteerd met conflicten die te maken hebben
met de aanspraak op de ruimte. Om in een dynamische maatschappij alle aanspraken op de ruimte met elkaar in overeenstemming te brengen en een goed functioneren ervan te bekomen, is een bewuste en efficiënte aanpak van de ruimtelijke problematiek noodzakelijk. Naarmate er meer beleidsaspecten tot uiting komen in het
ruimtelijk beleid, worden de ruimtelijke ontwikkelingen ook steeds complexer. Er is
dan ook meer onderzoek nodig om gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Hierdoor groeit de behoefte aan een doordachte en planmatige aanpak van de
ruimtelijke problematiek.

ste

1

de

2

de

Structuurplanning vereist samenwerking tussen politici, administratie, ruimtelijke
planners en bevolking. Concreet heeft men het over een driesporenplanning: langetermijnvisie, kortetermijnactie en samenwerking met de bevolking.
SPOOR 1: Een langetermijnvisie vastleggen met éénduidige waarden en normen. Op
die manier schept men een normatief kader van waaruit men een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van sectoren met een ruimtelijke impact kan afwegen.
SPOOR 2: Kortetermijnacties toelaten tijdens het structuurplanningsproces. Alle
belangrijke concrete dossiers kunnen tussentijds aan de structuurplanning worden
getoetst en aangehaakt. Deze werkwijze garandeert dat de concrete ruimtelijke praktijk gaandeweg in de richting gaat die in de structuurplanning wordt uitgetekend. De
uitvoering van concrete dossiers hoeft dus niet aan te slepen tot het structuurplan op
punt staat.
SPOOR 3: Inspraak van de bevolking garanderen. Voorstellen van de plangroep en
het gemeentebestuur kunnen op die manier gemakkelijker aan concrete situaties
getoetst worden. Hierdoor speelt het structuurplan beter in op wat er bij verschillende
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visievorming
lange termijn

spoor

knelpuntenbehandeling
op korte termijn
dagelijks beleid

3

Een ruimtelijk structuurplan doet dus uitspraken over het ruimtegebruik maar legt
geen bodembestemmingen vast: het is dus geen ruimtelijk uitvoeringsplan. De realisatie van een structuurplan gebeurt door middel van uitvoeringsplannen (bestemmingsplan, inrichtingsplan en/of beheersplan) die zich richten naar de inhoud en de
visie van het structuurplan.

waarden,
normen
problemen

Structuurplanning als methodiek
Structuurplanning wordt als methode naar voor gebracht om complexe ruimtelijke
problemen te behandelen. Het is een dynamisch proces van visie- en beleidsvorming
betreffende de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente.

spoor

Bron:

betrekken bevolking bij
spoor

plan- en besluitvorming

AROHM, 1994. Structuurplanning: een handleiding voor gemeenten. Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Brussel, p. 2.6.

Het voornaamste kenmerk van de driesporenplanning is dat er gelijktijdig op de drie
sporen wordt gewerkt. Hierdoor kan men zowel een langetermijnvisie ontwikkelen als
strategisch inpikken op dringende problemen. Op die manier kan structuurplanning
geen alibi worden om dringende, structurele problemen op de lange baan te schuiven. Anderzijds biedt het ook de garantie dat de dringende problemen niet alleen
worden opgelost zonder deze te toetsen aan een duidelijk referentiekader.
Opbouw van het ruimtelijk structuurplan
In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (geïntegreerd in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) wordt
bepaald dat er op 3 bestuurlijke niveaus, nl. gewest, provincie en gemeente, ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt. Dit decreet vormt de juridische
basis voor de opmaak van gemeentelijke structuurplannen. Conform het decreet
bestaat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.
Het informatief gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext.
Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid. De bestaande
fysisch, ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven via de structuurbepalende ruimtelijke elementen in de gemeente. Er gebeurt een onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten wonen en bedrij-

plangroep

1

vigheid. Om de ruimtelijke structuren coherent te kunnen behandelen worden complexere homogene deelruimten beschreven. De weergave van alle ruimtelijke knelpunten, kwaliteiten en kansen vormt het scharnier naar het richtinggevend gedeelte.
Het richtinggevend gedeelte bevat een aantal fundamentele uitgangspunten voor
het toekomstig ruimtelijk functioneren van de gemeente. Deze uitgangspunten worden vertaald naar de toekomstige rol van Kasterlee in de regio. De ruimtelijke concepten geven de eerste gebiedsgerichte ordeningsprincipes rekening houdend met
de knelpunten, kwaliteiten en kansen. De concepten worden verder uitgewerkt in de
deelstructuren. De samenhang van de deelstructuren wordt getoetst via de visie op
de relevante deelruimten. De synthese van voorgaande visies geeft een coherent
toekomstbeeld via de gewenste ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. De
weergave van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de
realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang naar het bindend
gedeelte.
Het bindend gedeelte bevat de beslissingen die een bindend karakter krijgen. Er
worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan, de selectie van bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en het
minimaal te realiseren overleg.

Figuur 1 Overlegstructuur structuurplanningsproces

bevolking

gemeenteraad
personen

college

actieve
groepen

GECORO

stuurgroep

ambtelijke
diensten

Van het richtinggevend gedeelte kan het gemeentebestuur slechts gemotiveerd afwijken omwille van dringende economische en sociale redenen. Van het bindend
gedeelte kan het gemeentebestuur niet afwijken.

werkgroep

plangroep

inspraakbegeleider

Overlegstructuur in het planningsproces
Communicatie en overleg werden nagestreefd via de oprichting van een ambtelijke
werkgroep en een stuurgroep. Het inspraakbureau Interactief zorgde voor een goede
overlegcultuur. De organisatie van het overleg verliep volgens het onderstaand
schema.
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Ambtelijke werkgroep
De ambtelijke werkgroep controleerde en adviseerde het inhoudelijke werk van de
plangroep. De werkgroep zorgde voor een goede uitwisseling van gegevens tussen
de verschillende gemeentelijke diensten en het College van Burgemeester en Schepenen. De ambtelijke werkgroep bestaat uit volgende leden:
–

Walter Otten: Burgemeester

–

Emiel Hermans: Schepen

–
–

Ludo Gouvaerts: Schepen
Jef Van de Perre: Schepen

–
–

Mies Meeus: Schepen
Griet Noyens: Schepen

–

Marc Loos: Politie

–

Dirk Steijnen: Technische Dienst

plangroep
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–

Chantal Melis: Ruimtelijke Ordening

–

Jef Diels: Bos en Groen

–

Hilde Versmissen: Milieudienst

–

Tereza Berrens: Voorzitter Gecoro

–
–

Luk Janssen: Inspraakbegeleider
IOK plangroep: Studiebureau

–
–

Jackie Neirinck: Gecoro
Jozef Van Dyck: Gecoro

–
–

Marc Biermans: Gecoro
Frans Van den Schoor: Gecoro

–

Luk Janssen: Inspraakbegeleider

–

IOK plangroep: Studiebureau

Stuurgroep
In de stuurgroep werkten mensen mee van de bevolking, de actieve groepen, een
aantal partners van de ambtelijke werkgroep en occasioneel een aantal leden van de
gemeenteraad. De stuurgroep bestudeerde de voorbereidende nota’s van de
plangroep en zorgde voor adviezen naar het beleid. De vergaderingen van de stuurgroep waren bovendien openbaar zodat de meningen van andere actieve inwoners
gehoord werden. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Inspraakmomenten

–

Walter Otten: Burgemeester

–
–

Emiel Hermans: Schepen
Ludo Gouvaerts: Schepen

Op regelmatige basis werden de nota’s van de IOK Plangroep besproken voor de
stuurgroep. Aan elke stuurgroepvergadering ging één of meerdere ambtelijke werkgroepvergadering vooraf, waarin de voorstellen vanuit de IOK plangroep geconfronteerd werden met de visie van het gemeentebestuur. Het volgende overzicht geeft
weer welke inspraakmomenten werden gehouden voor de stuurgroep:

–

Jef Van de Perre: Schepen

–

–

Mies Meeus: Schepen

–
–

Griet Noyens: Schepen
Karel Truyens

–
–

Louis Aerden
Louis Coveliers

– startvergadering,
– informatie over structuurplanning,
– taak stuurgroep,
– toelichting startnota
– donderdag 17 februari 2000:

–

Maria Moeskops: Afgevaardigde fractie

–

Gust Liekens: Afgevaardigde fractie

–

Sus Noyens: Afgevaardigde fractie

–

Ward Kennes: Afgevaardigde fractie

–

Alfons Vandebriel: Afgevaardigde fractie

–

Marc Anthoni: Afgevaardigde fractie

–

Frans Noyens: Landelijke gilde

woensdag 8 december 1999:

–

– bespreking deelnota “toerisme en recreatie”
woensdag 29 maart 2000:

–

– bespreking deelnota “natuur”
dinsdag 6 juni 2000:

–

– bespreking deelnota “landbouw”
woensdag 25 oktober 2000:

–

– bespreking deelnota “handel en bedrijvigheid”
donderdag 30 november 2000:

–

Luc Stijnen: ACW

–
–

Jos Heylen: Middenstand
Karel Bogaerts: VVV-Toerisme

–

– bespreking deelnota “wonen”
donderdag 12 april 2001:

–
–

Jos Geerts: Milieuraad
Guy Campforts: Sportraad

–

– bespreking deelnota “landbouw”, tweede versie
woensdag 16 mei 2001:

–

Rob Guns: Jeugdraad

GRS Kasterlee

– bespreking mobiliteitsplan
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Gemeenteraad

woensdag 27 juni 2001

– bespreking deelnota “landschap”
– bespreking deelonderzoek “gemeenschapsvoorzieningen”
– donderdag 25 oktober 2001
–

–
–

toelichting van het informatief gedeelte voor de gemeenteraad in februari 2003
toelichting van het richtinggevend en bindend gedeelte voor de gemeenteraad in
december 2003
– aktename van het voorontwerp door de gemeenteraad op 30-12-2003

– bespreking van het afwegingsdocument,
woensdag 19 december 2001

–

voorlopige vaststelling

– bespreking aanzet tot voorontwerp, eerste deel
– woensdag 6 maart 2002
–

– bespreking aanzet tot voorontwerp, tweede deel
woensdag 15 mei 2002

–

– bespreking aanzet tot voorontwerp, derde deel
woensdag 12 maart 2003

–

– bespreking voorontwerp, eerste concept
dinsdag 14 oktober 2003

–

– bespreking voorontwerp, tweede concept
donderdag 9 december 2004
– bespreking herwerkte voorontwerp na plenaire vergadering

Vóór de afwegingsfase werd met leden van de stuurgroep en de GECORO gedurende de ganse dag een rondrit gemaakt doorheen de gemeente. Tijdens de rit werden
de locaties bezocht die aanleiding geweest waren tot discussies tijdens de stuurgroepvergaderingen. Tevens werden de krachtlijnen van het voorontwerp gebiedsgericht toegelicht.
Ter onderbouwing van het sectoraal onderzoek werd tevens bilateraal overleg gevoerd met de betrokken sectoren; dit gebeurde onder meer met de sportraad, de
landbouwsector en de economische sector (UNIZO).
Aanvullend vonden nog een informatieve vergadering plaats voor de leden van de
GECORO, vlak na de oprichting ervan:
Vanaf dat moment werd de stuurgroep uitgebreid met de leden van de GECORO.
GECORO
–

informatievergadering woensdag 13 juni 2001

– wat is structuurplanning
– opbouw van het GRS Kasterlee en stand van zaken
– advies op het ontwerp
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timing

visie

korte termijnactie

inspraak en communicatie

startnota

april 1998

BPA Biezenveld ontwikkeling lokaal bedrijventerrein
Verkavelingsontwerp De Willaert

draagvlaktoetsing principes RSV-RSPA
december 1999

structureel overleg AROHM, DRP
startvergadering met de stuurgroep

sectoraal en ruimtelijk onderzoek

februari 2000

april 2001

BPA Biezenveld
Verkavelingsontwerp De Willaert

themaverdieping deelruimten
deelnota natuur
deelnota landbouw
deelnota handel en bedrijvigheid
deelnota wonen
deelnota landschap
analyse mobiliteitsplan

stuurgroep natuur
stuurgroep landbouw
stuurgroep handel en bedrijvigheid
stuurgroep wonen
stuurgroep landbouw(2)
stuurgroep mobiliteitsplan
stuurgroep landschap, gemeenschapsvoorzieningen
busrit

oktober 2001
afweging deelstructuren
verfijning ruimtelijke concepten

afweging

december 2001
januari 2002
mei 2002

stuurgroep afweging: visie op deelruimten
stuurgroep afweging: visie deelstructuren: 3 x

ste

1
Maart 2003

Augustus 2003

concept van voorontwerp
ste

verfijning ruimtelijke maatregelen
verfijning juridische instrumenten

stuurgroep 1

prioriteiten en bindende bepalingen

Informeel overleg met AMINAL

ste

verfijning 1

concept

concept
de

2

concept van voorontwerp
stuurgroep 2

Oktober 2003

juli 2004

stuurgroep toerisme en recreatie

de

concept

toelichting voor gemeenteraad - advies GECORO

kernbeslissingen bindende bepalingen
de
verfijning 2 concept

plenaire vergadering

ontwerp structuurplan
advies GECORO
voorlopige vaststelling gemeenteraad
infobrochure bevolking
inspraakavonden
definitieve vaststelling gemeenteraad

opvolging van het proces

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
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I Situering en kengetallen
1 Globale situering van de gemeente

I

SITUERING EN KENGETALLEN

1

Globale situering van de gemeente

2

Kengetallen

Tabel 1 Kengetallen

Kasterlee is gelegen in de provincie Antwerpen, meer bepaald in het arrondissement
Turnhout. Deze fusiegemeente bestaat uit de deelgemeenten Kasterlee, Lichtaart en
Tielen. Kenmerkend is het grote aantal geïsoleerde gehuchten, zoals onder meer:
Mazel, Hoge Rielen, Lage Rielen, Goor, Hukkelbergen-Stenen, Vorsel, Kluis, Oosteneinde, Groot Rees en Klein Rees. In zijn groei heeft Kasterlee centrum verbinding
gemaakt met de gehuchten Houtum en Terlo.
De gemeente grenst aan Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout in het noorden, Retie
in het oosten, Geel en Olen in het zuiden en Lille en Herentals in het westen. Het
stedelijk gebied van Turnhout ligt op ca. 6km ten noorden van Kasterlee centrum. De
E34 passeert op enkele km van de noordelijke gemeentegrens.
Geografisch gezien ligt Kasterlee in de Centrale Kempen, een regio gekenmerkt door
uitgesproken zandige bodems, uitgestrekte boscomplexen en een nog sterk aanwezige landbouw (veeteelt). Waterlopen vormen voor een groot gedeelte de natuurlijke
gemeentelijke grenzen: de Kleine Nete in het zuiden en de Aa in het westen. Het
overwegend vlakke reliëf wordt doorbroken door de Kempense Heuvelrug die de
vallei van Kleine Nete flankeert.

Turnhout
Vosselaar

Oud-Turnhout

Retie
Lille

Geel

Herentals
Olen

OPPERVLAKTE (1)

7.150 ha

Kasterlee Lichtaart Tielen
INWONERS: aantal / bevolkingsdichth. (op 1/1/2000)
Kasterlee Lichtaart Tielen
jonger dan 20
tussen 20 jaar en 65 jaar
ouder dan 65 jaar
Aantal vreemdelingen
Bevolkingstoename tussen 1.1.1999 en 1.1.2000
GEZINNEN: aantal / gezinsgrootte (op 1/1/2000)
Alleenstaanden 1991
Kinderloze koppels 1991
Huishoudens met ongetrouwde kinderen 1991
WONINGEN (volkstelling 1991)
woningen na 1945
woningen met middelmatig tot groot comfort
Eengezinswoningen / appartementen)
Open Halfopen Gesloten
Bewoond door eigenaar
ARBEID EN TEWERKSTELLING
Loon- en weddetrekkenden (1998)
Zelfstandigen (1997)
Werkzoekenden (1999)
LEERLINGEN (1998)
kleuteronderwijs
lager onderwijs
secundair onderwijs
(3)
GEWESTPLAN
Woongebied / Woonuitbreidingsgebied
Industrie en KMO zones
Agrarische gebieden
Groengebieden / bosgebieden
Recreatiegebieden
Gemeenschapsvoorzieningen / Militair domein

3.196 ha 2.539 ha 1.415 ha
17.554 / 246 inw/km²
8.120
5.884
3.550
26,2%
61,7%
12,1%
406 (2,3%)
+ 33
6.297 / 2,79
14,2%
22,5%
60,0%
5.313
81,7%
72,1%
90,5% / 9,5 %)
76,0% 16,1%
7,9%
78,1%
3.238
1.369
460
2.553
777
1.459
317
7.221,5 ha
914 ha / 104,8 ha
33,9 ha
3789,2 ha
1350,9 ha / 55,2 ha
489,9 ha
42,5 ha / 440,8 ha

1: N.I.S. /2: HIVA / 3: Databank G.I.S.-Vlaanderen
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II

Doelstellingen voor het buitengebied

PLANNINGSCONTEXT

Dit deel schetst kort het ruimtelijk beleidskader en de relevante ruimtelijk juridische
randvoorwaarden vanuit bestaande beleidsplannen, bestemmingsplannen, wetten en
decreten. Ook de relevante bepalingen vanuit sectorale studies en beleidsdocumenten worden onderzocht. De uitwerking van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
wordt gekaderd binnen deze planningscontext.

1

Decreet Ruimtelijke ordening

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
(Decreet RO) trad in werking op 1 januari 2000 en werd nadien verscheidene keren
gewijzigd. Het decreet regelt onder meer de planningstaken voor de verschillende
beleidsniveaus (ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, grondbeleidsplan, recht van voorkoop en onteigeningen, rooilijnplannen, ruilverkaveling – herverkaveling – landinrichting, planschade planbaten) en het vergunningsbeleid (vergunningsplicht, plannen- en vergunningregister). Daarnaast zijn nog diverse bepalingen voorzien inzake informatieverplichting,
fiscale bepalingen, grondfonds, regeling m.b.t. zonevreemde vergunde woningen en
gebouwen.

2

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen + flankerend beleid

Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden door drie beleidsniveaus structuurplannen
opgemaakt. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar de ruimtelijke
structuurplannen van het gewestelijke en het provinciale niveau. 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.

–

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.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vertaalt deze doelstellingen in bindende
en/of indicatieve ontwikkelingsperspectieven voor elk van de structurerende elementen van het buitengebied.
Perspectieven voor de natuurlijke (inclusief bos)structuur
–

De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt.

–

Er wordt een gedifferentieerd beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van
een samenhangend en georganiseerd geheel van natuurlijke gebieden. In deze
gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd. Ter uitvoering van dit beleid zal het Vlaams Gewest grote eenheden natuur (GEN), grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), natuurverwevingsgebieden, bos- en bosuitbreidingsgebieden afbakenen. De provincie bakent natuurverbindingsgebieden af.

–

Een belangrijk accent in de natuurlijke structuur is de ontwikkeling van beken en
rivieren in relatie met de omgevende vallei. Structuurbepalend in Kasterlee is de
riviervallei van de Kleine Nete samen met het sterk vertakt netwerk van beekvalleien. Dit betekent dat er ruimtelijke voorwaarden moeten worden gecreëerd die
het integraal waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop
en de omgevende vallei versterken.

Kasterlee behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau van
Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte
overweegt.
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II Planningscontext
2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen + flankerend beleid

–

–

Het is noodzakelijk dat voor de ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot
stand wordt gebracht. Deze heeft betrekking op het voorkomen van natuurlijke
elementen in het landschap en op de structuurkenmerken ervan in functie van het
voortbestaan of migraties van organismen.

–

De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën:
kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor
Kasterlee zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet structurerend. De kernen worden verder onderverdeeld in hoofddorpen en woonkernen
via het provinciaal ruimtelijk structuurplan.

–

Wonen en werken worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied om
de open ruimte te behouden en de leefbaarheid van de kernen te ondersteunen.

–

Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven
naar een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare in de kernen van het
buitengebied.

–

De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. Het provinciaal structuurplan stelt een kwantitatieve optie op inzake het te realiseren aanbod aan woningbouw tot 2007 voor de betrokken gemeente in het buitengebied. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de lokalisatie aan van nieuw te bouwen
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden.

–

Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het
creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen en op het
aantrekkelijk maken van de woonomgeving.

–

Een verdere groei van linten en verspreide bebouwing moet tegengegaan worden
om de resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting
te vrijwaren.

Aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd voor de herwaardering van
bestaande bossen in de richting van de doelstellingen van het Bosdecreet.

Perspectieven voor de landschappelijke structuur
–

Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en
herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen.
– Operationalisering van het begrip landschap houdt in dat op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt aangegeven welke landschappelijke elementen en componenten, gave landschappen en openruimteverbindingen als structurerend moeten beschouwd worden. Voor elk van deze kenmerken worden ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld.
–

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur

Toekomstige ruimtelijke ingrepen in of nabij deze structurerende landschapskenmerken zullen beoordeeld worden in functie van de vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven.

Perspectieven voor de agrarische structuur
–

Landbouw is de grootste ruimtegebruiker in Vlaanderen en de belangrijkste beheerder van de open ruimte.
– Er wordt een beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van gebieden die in
de toekomst belangrijk blijven voor de landbouw. Het beleid in deze gebieden zal
gericht zijn op het weren van nieuwe niet-agrarische functies die de landbouw
kunnen belemmeren. Het Vlaams Gewest duidt de agrarische macrostructuur
aan, met specialisatieregio’s waarbij Kasterlee tot het concentratiegebied voor
varkens en vleeskalveren van de Noorderkempen behoort (Kasterlee, Retie, Vosselaar). In de regio wordt geopteerd voor een behoud van de bestaande concentratie eerder dan voor de verspreiding ervan onder meer op basis van economische motieven.
–

–

Een verdere differentiatie wordt nagestreefd in functie van de agrarische bebouwingsmogelijkheden. Het Vlaams Gewest zal bouwvrije zones afbakenen (beperkt in omvang) om de ontwikkelingsmogelijkheden van grondgebonden landbouw te optimaliseren.
De overige gebieden van de agrarische structuur zijn gericht op het behoud en de
verdere ontwikkeling van het agrarisch ruimtegebruik.
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Perspectieven voor de gebieden voor economische activiteiten
–

In het buitengebied kunnen nieuwe lokale bedrijventerreinen ontwikkeld worden,
aansluitend bij de hoofddorpen of bij een bestaand bedrijventerrein. De terreinoppervlakte is maximum 5 ha (richtinggevend en geen norm). De gemeente bakent
het lokaal bedrijventerrein af.

–

Bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide
bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de bestaande vestigingen
en/of in de kernen van het buitengebied voor zover de ruimtelijke structuur dit toelaat. Het Vlaams Gewest bakent deze bedrijventerreinen af.

–

Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te worden op de plaatselijke
behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte in functie van die lokale bedrijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten.
– De ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die rechtstreeks aansluit op een primaire of secundaire weg.

plangroep
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Perspectieven voor andere functies in het buitengebied

Perspectieven voor lijninfrastructuren

–

Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als een hoofdfunctie voorkomen,
maar ze zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. In Kasterlee nemen
toerisme en recreatie een belangrijke plaats in en behoren lokaal tot de hoofdfuncties.

–

Het wegennet wordt geoptimaliseerd via een functionele categorisering. Onderscheid wordt gemaakt in hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen. Via deze categorisering krijgt elke weg een duidelijke hoofdfunctie.
Selectief wordt er prioriteit gegeven aan bereikbaarheid of leefbaarheid in functie
van de drie mogelijke hoofdfuncties: verbinden, verzamelen of toegang geven.

–

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het
recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied.
Paden en routes worden aan elkaar gekoppeld om op die manier de toeristischrecreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke gebieden
met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen (netwerkvorming).

–

–

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur. Dit onderscheid is gebaseerd op de relatie
tussen de infrastructuur en de draagkracht van de omgeving.

De selectie van de E34 en de E313 als hoofdwegen en de N19 als primaire weg
II (tussen E34 en de primaire weg I N71) is voor Kasterlee belangrijk. De E34 en
E313 worden onderdeel van een netwerk van doorgaande verbindingen en functioneren als ruimtelijke dragers voor het wegvervoer over langere afstand. De
N19 heeft als hoofdfunctie verzamelen en als aanvullende functie verbinden tussen E34 (aansluiting 24) en Geel (R14). Kasterlee ligt daardoor op een structuurbepalende verkeers- en vervoersdrager (N19) én tussen drie structuurbepalende
verkeers- en vervoersdragers (E34, N71, E313).

–

Bij primaire wegen II staan een aantal inrichtingsprincipes voorop. Het verkeer
dient op alle kruispunten gereguleerd te worden (voorrangsweg, verkeerslichten,
rotondes of ongelijkvloerse kruisingen). Er worden geen nieuwe rechtstreekse
particuliere toegangen voorzien (geen nieuwe kruispunten, verkeersafwikkeling
via ventwegen op basis van bestaande kruispunten). Er wordt een bouw- en gebruiksvrije zone van 30m (vanuit de as)1 ingesteld als erfdienstbaarheid buiten de
stedelijke gebieden. Wegen met bestaande erffuncties zullen moeten omgevormd
worden zodat een scheiding van verkeerssoorten kan worden bekomen (2x1 autoweg voor doorgaand verkeer met parallelle rijbanen of vervangende wegen
voor lokaal verkeer). Rondwegen en parallelle wegtracés voor doorgaand verkeer
worden slechts uitzonderlijk aangelegd (zo dicht mogelijk aansluitend bij de kern
om bijkomende versnippering van open ruimte te beperken).

–

Secundaire wegen hebben een verzamelfunctie op bovenlokaal niveau en ontsluiten gebieden naar primaire wegen en hoofdwegen. De selectie gebeurt in het
provinciaal ruimtelijk structuurplan.

–

De spoorverbinding Brussel-Mechelen-Lier-Turnhout met opstapplaats te Tielen
wordt bij het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer geselecteerd als verbinding van Vlaams niveau. Het station van Turnhout wordt geselecteerd als hoofdstation en is daardoor structuurbepalend voor het regionaalstedelijk gebied. Het
spoortracé door Kasterlee kan aan belang inwinnen aangezien de spoorverbinding tussen Tilburg en Turnhout als traject voor toekomstige spoorverbinding
wordt aangegeven (momenteel is Turnhout het eindstation).

–

Voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur en de
wildgroei van hinderlijke vormen van sport en recreatie in het buitengebied, gelden strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden en moet de bestaande infrastructuur gelegen zijn in een gebied dat in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk
van toeristisch-recreatief belang. Nieuwe hoogdynamische infrastructuur is
slechts onder strikte voorwaarden mogelijk in het buitengebied en beperkt zich
tevens tot de zones van primair toeristisch recreatief belang.
– Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik
ondermijnt de toeristische en recreatieve productwaarde van het buitengebied en
is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Onderzocht moet worden welke van de bestaande
terreinen kunnen worden ingericht als volwaardig woongebied. Dergelijke locatie
moet een versterking betekenen van de bestaande kern door er onmiddellijk op
aan te sluiten.
–

Alle terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (ongeacht de bestemming op
het gewestplan) moeten worden geëvalueerd i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van
het betrokken gebied. Deze benadering vertrekt van de feitelijke toestand, waarbij
het zone-eigen of zonevreemd karakter en het tijdstip waarop het openluchtrecreatief verblijf is gerealiseerd slechts aspecten zijn bij de afweging.

–

De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied, op maat van de kern. De niet
aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moeten qua
schaal aansluiten bij het landschap en mogen de structuurbepalende functies van
het buitengebied niet aantasten.
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1

in haar adviezen m.b.t. bouwvergunningen blijkt het Vlaamse Gewest als bijzondere voorwaarde op te
leggen: bouwlijn op 30,5 m uit de rand van de rijweg (van de Noordlaan).
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Omzendbrief RO 2002/03

– Op welke manier wordt gestreefd naar een gezonde mix van kavels, sociale
kavels en/of sociale koop- en huurwoningen
– Het is wenselijk dat de sociale mix wordt gerealiseerd door een gezamenlijk
initiatief van de private en de openbare sector
– De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw (tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van de woningen door overheid en/of private sector via gemeenschappelijke werf)
– Het gemeentebestuur toont aan hoe het ontradend optreedt tegen speculatieve doeleinden

Recent werd omzendbrief RO/2002/03 door het Vlaams Gewest goedgekeurd, ter
vervanging van omzendbrief RO 97/03. Volgens deze omzendbrief is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een woonuitbreidingsgebied aan te snijden zonder de
goedkeuring van een woningbehoeftestudie2. Er kan in principe onmiddellijk een
vergunningsaanvraag gebeuren zonder verdere procedure voor de volgende gebieden:
–

Woonuitbreidingsgebieden die worden opgenomen in de ‘atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden’, nog op te maken door het Vlaams gewest.

– Restpercelen in woonuitbreidingsgebieden. De restpercelen zijn onbebouwde en
onuitgeruste gronden binnen een overwegend bebouwd woonuitbreidingsgebied.
De restpercelen mogen een aaneengesloten oppervlakte hebben die niet groter is
dan 0,5 ha (richtcijfer). Meerdere restpercelen binnen hetzelfde woonuitbreidingsgebied kunnen worden ontwikkeld indien minstens de helft van het totale
woonuitbreidingsgebied is bebouwd en de restpercelen ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn.
– Percelen langs voldoende uitgeruste wegen in woonuitbreidingsgebieden
voorzover gelegen in een onbebouwde strook die niet groter is dan 100 meter
(richtcijfer).
De andere woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden als de bestendige deputatie en de gewestelijk planologisch ambtenaar een principieel akkoord verlenen tot aansnijden van het gebied en mits voldaan is aan volgende voorwaarden:
–

Het woonuitbreidingsgebied is inbreidingsgericht en/of kernversterkend gelegen:

– Gelegen in een gemeente die geheel of gedeeltelijk behoort tot grootstedelijk,
regionaalstedelijk of kleinstedelijk gebied gelegen binnen de (hypothese van )
afbakeningsperimeter
– Of aansluiten op een hoofddorp of een woonkern + inbreidingsgericht gelegen
– De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied wordt gerealiseerd volgens de
richtlijnen van het RSV (rekening houdend met de dichtheden, goede ontsluiting,
geen lintbebouwing, …)
–

De ontwikkeling van het gebied geeft geen aanleiding tot conflicten met andere
regelgeving (overstromingsproblematiek, habitat- en vogelrichtlijngebieden, …)

–

De gemeente geeft aan welke flankerende beleidsmaatregelen er worden genomen

2

Mogelijk is hierbij een conflict ontstaan met het RSPA dat het aansnijden van woonuitbreidingsgebied niet
toelaat indien de woningtaakstelling kan opgevangen worden binnen het woongebied.

GRS Kasterlee
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3

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

kelingspolen voor bijkomende woningen of bedrijventerreinen. Wel hebben zij een
rol in de opvang en organisatie van toeristisch-recreatieve activiteiten.
Perspectieven voor de natuurlijke structuur
–

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28.08.01 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 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
–

–

De provincie streeft naar een bescherming en versterking van de interne en onderlinge samenhang van rivier- en beekvalleien, grotere natuurcomplexen en
kleinere natuurlijke elementen. De provincie vertaalt dit beleid via de selectie van
natuurverbindingen (waarbinnen natuurverbindingsgebieden zullen worden afgebakend) en gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
– Snepkensvijver, Kempense Heuvelrug, delen van de vallei van de Kleine Nete,
Tikkebroeken, Rielenbroek-Balderij, vallei van de Broekloop-Grote Kaliebeek
worden door de provincie aangeduid als natuuraandachtsgebieden. Van deze
gebieden vermoedt de provincie dat het Vlaams Gewest ze zal afbakenen als
GEN, GENO of natuurverwevingsgebied.
–

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 ontwik-
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De gebieden gekoppeld aan de vallei van de Kleine Nete vormen een te versterken aaneenschakeling van grotere natuur- en boscomplexen. De vallei zelf wordt
gekenmerkt door hoge grondwaterstanden en belangrijke kwel. Over het centrale
deel van de provincie, waaronder Kasterlee, werd een belangrijke boscluster
aangeduid.

De Kleine Nete wordt geselecteerd als natte natuurverbinding tussen Snepkensvijver-De Zegge en Westreties Heike–Prinsenpark en de Desselse Nete. In dit
gebied moeten de kleine landschaps- en natuurelementen samen met het extensief bodemgebruik zorgen voor de verbinding tussen grotere natuurlijke gebieden.
De waterloop krijgt een beheer dat het ruimtelijk functioneren en de uitwerking
van de natuurlijke processen moet mogelijk maken.

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
–

De provincie streeft naar een hiërarchische samenhang tussen nederzettingen
met een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. Gedeconcentreerd bundelen op basis van de kernenhiërarchie moet een algehele verstedelijking van de
provincie tegengaan.

–

Voor Kasterlee houdt dit in: een indeling bij het lintlandschap met kernlinten, een
selectie als gemeente met een gewoon hoofddorp type II en een selectie van
Kasterlee, Lichtaart en Tielen als woonkern.
– De belangrijkste doelstellingen voor het lintlandschap met kernlinten zijn het ordenen van de woonfunctie en het verweven ervan met randfuncties, het opvangen van lokale ambachten (grotere bouwdiepte) mits een aantal voorwaarden en
het vrijwaren van het achterland als woongroen.
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–

De provincie duidt aan welke woonkernen als gewoon hoofddorp type II worden
vastgelegd. Voor Kasterlee zijn twee hoofddorpen weergegeven: Kasterlee en
Lichtaart. Indien de provincie twee hoofddorpen weergeeft, kan de gemeente in
haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zelf één hoofddorp kiezen. De resterende woonkernen blijven het statuut van woonkern behouden.
– Een gemeente met een gewoon hoofddorp type II krijgt de mogelijkheid om een
bijkomend lokaal bedrijventerrein aan te duiden zowel voor nieuwe bedrijven als
voor de herlokalisatie van zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit
type biedt desnoods beperkte mogelijkheden voor het realiseren van meer bijkomende woningen dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei nodig is. Ontwikkelingen boven de natuurlijke aangroei worden echter niet aangemoedigd en
moeten gemotiveerd worden in een gemeentelijk structuurplan. Eventuele bijkomende woningen moeten gezien worden als kleine woonprojecten die een kern
verder afwerken of als kleine projecten voor specifieke doelgroepen.
–

De provinciale taakstelling voor het aantal te voorziene woningen in Kasterlee
tussen 1992 - 2007 is vastgesteld op 1.201 à 1.300 bijkomende huishoudens.
Uitgangspunt is dat de gemeenten in het buitengebied in principe hun natuurlijke
aangroei moeten kunnen opvangen. Deze taakstelling wordt informatief aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een definitieve taakstelling in de provinciale
omzendbrief dd. 11/10/2001. De definitieve taakstelling wordt begroot op 1006
wooneenheden voor de periode 1992 -2008.

–

De opvang van bijkomende woningen gebeurt in principe binnen het aanbod van
gronden langs uitgeruste wegen in woongebied, percelen in niet vervallen verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde BPA’s en gronden
in woongebied langs niet uitgeruste wegen. Dit betekent ook: alle woongebieden
volgens het gewestplan, dus inclusief landelijke woongebieden en woonparken.
Woonuitbreidingsgebieden komen hiervoor in principe niet in aanmerking.

–

Indien de woongebieden van de gemeente niet volstaan voor de natuurlijke aangroei of indien de gemeente het beter acht bepaalde delen hiervan niet te ontwikkelen, zal worden afgewogen of het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden of
van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet woonbestemming kan worden
toegestaan. Een zuinig gemeentelijk beleid omtrent de binnengebieden en de wil
van de gemeente om slecht gelegen binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden te schrappen als woongebied, werkt positief in deze afweging.

–

–

Perspectieven voor de ruimtelijk-economische structuur
–

Economische bedrijvigheid, kleinhandel, landbouw, toerisme en recreatie behoren in het provinciaal structuurplan tot de ruimtelijk-economische structuur. De
bepalingen inzake de economische bedrijvigheid werden aangegeven bij de bespreking van het gewoon hoofddorp type II en de woonkernen.

–

Concentratie en verweving van kleinhandel in de kernen van het buitengebied
(woonkernen en hoofddorpen) moet worden nagestreefd. De verweving moet op
maat van de kern gebeuren. Kleinhandelsconcentraties van lokaal niveau en solitaire winkels, beiden gelegen in het buitengebied, komen niet in aanmerking voor
verdere ontwikkeling. Op basis van de gewenste (gemeentelijke) ruimtelijke structuur kunnen zij behouden blijven maar niet uitbreiden OF afgebouwd worden met
het oog op herlokalisatie binnen de gemeente.

–

In agrarisch opzicht behoort Kasterlee volgens de provincie tot het Land van
Kasterlee-Retie, een kwetsbaar open ruimte gebied met geringe draagkracht
maar onder druk van allerlei activiteiten. Landbouw, natuur en recreatie vervullen
een hoofdfunctie in het behoud van de openheid van het gebied. De grondgebonden landbouw speelt er een belangrijke rol, via ruilverkaveling en landinrichting volgen daarvoor garanties. Bijkomende grondloze veeteelt is niet gewenst
(RSPA, p212). Aandacht voor natuur en landschap is noodzakelijk. Agrarische
verbreding vindt plaats door het stimuleren van vrijwillige beheersovereenkomsten. Recreatie kan verder ontwikkeld worden als nevenactiviteit maar mag de
landbouwstructuur op termijn niet ondermijnen. Recreatief medegebruik moet
mogelijk zijn afhankelijk van de wensen en de leefbaarheid van elk bedrijf afzonderlijk.

–

Kasterlee behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk van de Kempen, namelijk
de deelruimte van de Kleine Nete. Dit wordt ondersteund door de aanduiding van
de hoogdynamische infrastructuur Bobbejaanland als toeristisch-recreatief
knooppunt. Enkel de provincie kan voor de knooppunten ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken waarin een specifiek ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd. Het gebied tussen Herentals, Kasterlee en Geel is binnen dit netwerk een
gebied van primair toeristisch-recreatief belang. Uitbreiding en inplanting van
hoogdynamische infrastructuren is er mogelijk. In Visie, concepten en maatregelen voor deze gebieden moeten door de provincie uitgewerkt worden in geïntegreerde gebiedsgerichte strategische plannen. Inzake weekendverblijven heeft de
provincie een visie ontwikkeld. Zij wenst deze problematiek aan te pakken in
overleg met de Vlaamse Overheid en met respect voor de bestaande regelge-

De bijkomende sociale huur- en koopwoningen (onderdeel van het totale woningpakket) worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw,
vervangingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door projecten
op gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden worden voorzien.
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De bijkomende koopwoningen en sociale kavels voor middengroepen uit de lokale bevolking (onderdeel van het totale woningpakket) worden bij voorkeur binnen
het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd.
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reinovergang. Het beleid moet gericht zijn op het behoud van de zichtbaarheid en
de vrijwaring van bebouwing. Als grens van een gaaf of nieuw landschap is de rol
van de overgang structuurbepalend.

ving. In ruimtelijke uitvoeringsplannen bakent de provincie de verschillende categorieën af waarin een specifiek beleid geldt.
Perspectieven voor de verkeers- en vervoersstructuur
–

De selectie van secundaire wegen wordt verder verfijnd. Doel van deze verfijning
is het verkeer zo snel en efficiënt mogelijk naar het meest geschikte wegennet te
leiden. Onderscheid wordt gemaakt in secundaire wegen type I, II en III. Type I
heeft als hoofdfunctie verbinden (in combinatie met weerstand of filter bij potentiële maasverkleining), type II heeft als hoofdfunctie verzamelen, type III wordt
een belangrijke drager van fiets- en openbaar vervoersverbindingen.

–

De selectie van de N123 als secundaire weg type II verleent deze weg een verzamelfunctie tussen Kasterlee, Lichtaart en Bobbejaanland.

–

In tegenstelling tot het RSV wordt de spoorwegverbinding Brussel-Mechelen-LierTurnhout als spoorlijn van provinciaal niveau weergegeven. De spoorverbinding
Antwerpen-Berchem-Lier-Turnhout wordt als spoorlijn van internationaal en nationaal niveau weergegeven. Tielen wordt weergegeven als een ingebed knooppunt van intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau.
– Op de N19 dient een goede doorstroming van het openbaar vervoer te worden
gegarandeerd in functie van de weergave van Turnhout-Geel-Aarschot als verbindende buslijn.
Perspectieven voor de landschappelijke structuur
–

Het RSPA stelt het behoud en de versterking van de landschappen centraal en
beschermt de nog bestaande open ruimte. Het behoud en versterking van de
continuïteit binnen deze landschappen zijn belangrijke doelstellingen. De provincie erkent de erfgoedwaarde van typische landschappen met representatieve relicten.

–

De rug van Lichtaart wordt geselecteerd als structurerend reliëfelement. De Kleine Nete wordt geselecteerd als structurerend hydrografisch element. De herkenbaarheid van deze elementen moet worden gevrijwaard en gemaximaliseerd.
Versnippering, afgraving of bebouwing moeten worden tegengegaan.

–

Het complex van de Kleine Nete wordt geselecteerd als een complex gave landschappen. De valleilandschappen moeten er gevrijwaard worden van versnippering en versnijding door nieuwe infrastructuren, de alluviale valleigronden moeten
fysische randvoorwaarden geven voor nieuwe ontwikkelingen. De open ruimte
wordt maximaal bewaard om een versterking van de relatie tussen eenheden tot
stand te brengen.
– De zuidelijke rand van de rug Herentals-Kasterlee en de noordelijke en zuidelijke
rand van de vallei van de Kleine Nete worden geselecteerd als markante ter-
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4

Ruimtelijke structuurplannen van de buurgemeenten

Het structuurplanningsproces van Turnhout werd vrij kort na de opstart geblokkeerd
in afwachting van het Afbakeningsproces Kleinstedelijk Gebied Turnhout. Er zijn nog
geen relevante documenten beschikbaar.

Kasterlee grenst aan 8 buurgemeenten:

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oud Turnhout

–

aan Turnhout via het grootste deel van haar noordelijke grens;

–
–

aan Oud Turnhout in het noordoosten (omgeving Corsendonck)
aan Retie aan de oostzijde (Reties Heike – Hoeven)

–

aan Geel aan de zuidzijde (Hinnekensbergloop – Kleine Nete)

–

aan Olen: enkele honderden meter aan de zuidzijde (Kleine Nete)

–
–

aan Herentals in het zuidwesten(Snepkensvijver – Kempense Heuvelrug)
aan Lille in het westen (vallei van de Aa)

In de gemeente Oud Turnhout werd een nota “visie en concepten” opgemaakt en op
8/5/01 besproken op het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Ruimtelijke planning. De opmerkingen werden verwerkt in een nieuwe nota, die echter nog
onvoldoende gedragen wordt. Nadien werd beslist om de opmaak van het GRS te
“parkeren” in afwachting van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Ondertussen werd het RUP afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout
goedgekeurd.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Retie

– aan Vosselaar: een paar honderd meter in het noordwesten (vallei van de Aa)
Elk van deze gemeenten is bezig met de opmaak van haar gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. Enkel Olen beschikt over een (bijna) goedgekeurd plan.
(De bespreking wordt daarom vlak voor de voorlopige goedkeuring aangepast in
functie van de meest recente documenten.)
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lille

In het voorjaar 2004 bevindt het structuurplanningsproces van Retie zich in de eindfase van het sectoraal onderzoek. De startnota werd besproken in een structureel
overleg en bevat een aantal zeer voorlopige visie-elementen. Ook de visieelementen van de sectorale deelnota’s zijn nog niet afgewogen en dus voorlopig.
Volgende voorlopige visie – elementen hebben relevantie voor de gemeente Kasterlee:

In het voorjaar 2004 bevindt het structuurplanningsproces van Lille zich in de eindfase van het sectoraal onderzoek. De startnota werd besproken in een structureel
overleg en bevat een aantal zeer voorlopige visie-elementen. Ook de visieelementen van de sectorale deelnota’s zijn nog niet afgewogen en dus voorlopig.
Volgende voorlopige visie – elementen hebben relevantie voor de gemeente Kasterlee:

Het structureel sterke agrarische gebied “Ruilverkaveling Schoonbroek” dient
bestendigd te worden binnen de agrarische structuur. Ter hoogte van de winterbeddingen worden zoekzones voor dominant graslandgebruik aangeduid.
– Het samenvloeiingsgebied van de Netes, net ten oosten van Kasterlee wordt
gekenmerkt door hoofdfunctie natuur (VEN) en aanname natuurverwevingsgebied (natuur + landbouw). Tevens is er ruimte voor recreatief medegebruik, zoals
onder meer geleide waterrecreatie (kajak…).

–

De vallei van de Aa en de rest van het ruilverkavelingsgebied is structuurbepalend voor de agrarische sector en dient als open agrarisch landschap gevrijwaard
te worden ten dienste van de leefbare landbouw. In het noorden vormt de Aavallei, geflankeerd door Grotenhout en Tielenheide (Kasterlee), een openruimtecorridor naar Vosselaar-Turnhout.

–

In dit samenvloeiingsgebied komen in beboste zones enkele clusters van weekendverblijven voor. Een detailscreening van individuele verblijven gebeurt in een
RUP. Alleszins dienen de te weerhouden clusters geherprofileerd in functie van
natuurverweving (randvoorwaarden beplanting, water….) met duidelijk afgebakende grenzen voor de zones met bebouwingsmogelijkheden.

–

in de vallei van de Aa wordt over nagenoeg de hele lengte een zoekzone voor
dominant graslandgebruik aangeduid.

–

Het zuidelijke landbouwgebied wordt bestendigd binnen de agrarische structuur
en wordt tevens aangeduid als bouwvrije zone.

GRS Kasterlee
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Geel
Met de opmaak van het GRS werd gestart einde 2000. In het voorjaar van 2004 ligt
het voorontwerp in openbaar onderzoek.. Voorafgaand werden reeds enkele deelstudies opgemaakt (Mobiliteitsplan, Woningbehoeftestudie, Deelstudie buitengebied).
Volgende visie-elementen zijn relevant voor Kasterlee:
–

De kern Ten Aard zal verder worden ontwikkeld als een kern van het buitengebied. Binnen de op te maken gewenste ruimtelijke structuur van de kern (d.m.v.
RUP) zal er worden gezien welke kernversterkende elementen er kunnen worden
voorgesteld: omdat Ten Aard tegen het Kanaal Herentals – Bocholt is gesitueerd
moeten de mogelijkheden naar een optimale relatie tussen beide verder worden
uitgediept (bijvoorbeeld jachthaven, wonen aan het water,…).

–

Naast het valleigebied van de Kleine Nete en de omgeving De Zegge – Mosselgoren zal tenslotte een derde zone worden afgebakend tot een kwetsbare zone
(prioritair natuur en bos), namelijk Breeven – Koningshoefsedijk/Bosheide.

–

Het oostelijke gedeelte van voornoemd gebied betreft eveneens een “selectief
verwevingsgebied natuur-landbouw”; dit houdt in dat er voor dit gebiedsdeel op
termijn bij wijze van een RUP een duidelijke selectie zal dienen uitgewerkt inzake
afbakeningsfragmenten met ofwel een meer natuurlijke functie, ofwel met een
meer agrarische functie; bij de opmaak van dit RUP dienen de complementaire
relatie-elementen landbouw-landschap te worden geëxpliciteerd.

–

Bovendien moet opgemerkt worden dat er binnen voornoemd gebied er eveneens extra aandacht moet worden besteed aan het aanwezige boscomplex Breeven, een afzonderlijk beleid dringt zich hier op. Binnen deze zone zal er strenger
worden toegezien op de verdere evolutie van bestaande woningen, bedrijven,
landbouw, landschapsopbouw, natuur,… . Nieuwe bedrijven en woningen zijn
binnen deze zone niet toegestaan.

zetels kunnen wel omgevormd worden naar para-agrarische activiteiten of residentiële bebouwing. Hobbylandbouw en hoevetoerisme kunnen worden verweven; plattelandstoerisme wordt ontmoedigd.
Gemeentelijk structuurplan Herentals
In de zomer van 2002 ligt een ontwerp van eindrapport voor, dat een eerste maal
besproken is in een structureel overleg. Volgende elementen kunnen als relevant
voor de gemeente Kasterlee beschouwd worden:
–

De Kempense Heuvelrug en de Kleine Netevallei worden beschouwd als structurerende elementen van de open ruimte die een prioritaire rol te vervullen hebben
in de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur. Deze groenstructuren moeten hun
grensoverschrijdende continuïteit behouden, wat overleg vereist met de buurgemeenten.
– De vallei van de Kleine Nete dient gevrijwaard te blijven van bebouwing.
–

Ter hoogte van de woonconcentratie rond de Lichtaartseweg is de realisatie van
een groene verbindingszone aangewezen die de vallei van de Kleine Nete en de
Kempense Heuvelrug aan elkaar kan koppelen.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Vosselaar
Vosselaar beschikt nog niet over een goedgekeurd GRS. Er wordt in dit bestek verwezen naar een werktekst van het voorontwerp (Stramien, januari 2004). De relevante visie-elementen m.b.t. Kasterlee beperken zich tot Visbeek- en Aavallei. De vallei
van de Visbeek dient (cf. Regionaalstedelijk Gebied Turnhout) gevrijwaard te worden
als openruimtecorridor. De Aabeekvallei wordt herbestemd tot randstedelijk groengebied. Dit houdt onder meer in dat het waterbergend vermogen maximaal behouden
dient te blijven.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Olen
Het GRS van Olen werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad in oktober 2003.
Ondertussen is het openbaar onderzoek afgerond.
Kasterlee (Lichtaart) grenst aan Olen via de Kleine Netevallei (ten westen van camping Korte Heide). Op grondgebied Olen betreft het een onderdeel van de ontginning
de Zegge, dat behoort tot de zogenaamde “L2” gebieden of open landbouwgebieden.
Het zijn gebieden met een belangrijke landbouwfunctie en een economische – functionele kwaliteit voor de landbouw, die ook moeten behouden blijven. De gemiddelde
lage bebouwingsdichtheid mag in de toekomst niet toenemen. Voor nieuwe bedrijfszetels en uitbreiding van bestaande zetels worden beperkingen opgelegd. Bestaande

18

IOK

plangroep

GRS Kasterlee

II Planningscontext
5 Het Gewestplan

5

Ca 18 % van de gemeente werd ingekleurd als groengebied. De oppervlakte bosgebied is heel wat kleiner. De natuurgebieden en natuurreservaten zijn voornamelijk
terug te vinden op de Kempense Heuvelrug. Andere gebieden situeren zich aan de
duinenrug aan Zandhoef en in de valleien van structuurbepalende waterlopen: Kleine
Nete, Wamp, Rodenloop, Grote Kaliebeek, Rulloop. Enkele van deze natuurgebieden en natuurreservaten liggen als eilanden verspreid in het agrarisch gebied.

Het Gewestplan

Basiskaart A : Gewestplan
De bestemmingen voor Kasterlee zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (KB
30.09.77) en gewestplan Herentals - Mol (KB 28.07.78, toegevoegd aan het gewestplan Turnhout bij Besluit Vl. R. van 14.12.92). De agrarische gebieden (52%), de
woongebieden (12.7%) en de park-, bos- en groengebieden (19.5%) nemen het
grootste deel van de bestemmingen in. De woonuitbreidingsgebieden (1.5%), de
bedrijvenzones (0.5%), de recreatiezones (6.8%), de zones voor openbaar nut
(0.6%) en de militaire gebieden (6.1%) nemen het kleinste deel van de bestemmingen op.

woongebied
woonuitbredingsgebied
0,5%
6,1%

Recreatiegebieden komen sterk verspreid voor. De gebieden voor dagrecreatie sluiten voornamelijk aan op de kernen. De gebieden voor verblijfsrecreatie liggen meer
verspreid. Enkele omvangrijke gebieden hebben de bestemming recreatie gekregen:
Hoge Rielen, Bobbejaanland, Reties Heike. Dit laatste is echter voor minder dan de
helft ingevuld. Een deel van de weekendhuisjes, sport- en recreatievoorzieningen zijn
zonevreemd gelegen in de open ruimte.
Het aantal bedrijvenzones in Kasterlee is beperkt. Elk van de drie kernen beschikt
over een bedrijvenzone die grotendeels ingevuld is. Via een reservatiestrook is een
rondweg voorzien om de kern van Kasterlee te ontlasten.

openbaar nut

52,5%

De woonuitbreidingsgebieden liggen grotendeels aan de rand van de woongebieden.
Drie van de zeven liggen ingesloten door woongebied. Een grote oppervlakte binnen
de gemeente werd ingekleurd tot woonpark. Lichtaart heeft een groot woonpark ten
zuiden van de Kempense Heuvelrug in de voormalige brede vallei van de Kleine
Nete.

recreatiegebied
park- en buffergebied
groengebied
bosgebied

12,7%
0,8%
18,0%

0,7%

0,6% 1,5%
6,8%

agrarisch gebied
industrie en KMO
militair gebied

Figuur 2: Bestemmingen op de gewestplannen Herentals-Mol (KB 28/07/78) en Turnhout.(KB
30/09/77)

Meer dan helft van de gemeente werd ingekleurd als agrarisch gebied, met enkele
grote aaneengesloten gehelen: vallei van de Kleine Nete, Vorsel-Kluis-Groot Rees,
Broekloop-Walravens-Achterlee en Mazel-Kraanschot. Twee derde van het agrarisch
gebied kreeg de overdruk landschappelijk waardevol. 12% van het agrarisch gebied
bestaat uit gebieden met ecologisch belang. Deze zijn gelegen aan de Rulloop en op
de Kempense Heuvelrug te Lichtaart.
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Overzichtstabellen gewestplan

Tabel 3 woongebieden

Tabel 2 gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
gewestplanbestemming
locatie
Gebieden voor gemeenschapsvoor- Tielen station noord
zieningen en openbaar nut
Ossengoor
Tielen station zuid
Kerkhof Lichtaartsebaan
Mgr. Heylenstraat
Rulheide
Medisch Pedagogisch Instituut
zuiveringsstation Broekloop
rijkscentrum Frans Masereel
Poederleesteenweg
Schoolstraat
kerkhof Pastoor Dergentstraat
Sancta Lucia Instituut
Watertoren Lichtaart
Totaal
Bron:

Opp (ha)
0,59
15,78
0,78
1,85
1,31
4,17
2,92
4,68
3,88
1,22
1,90
0,80
1,95
0,67
42,5

bestemming gewestplan

locatie

Opp (ha)

woongebied

Kasterlee
Tielen
Rozenwijk
Houtum
Lichtaart
Venheide-Heiblok
Groot Rees
Klein Rees
Lage Rielen oost
Lage Rielen - west
Gierlebaan-Prijstraat-Pleintje
Isschot
Terlo
Hoge Rielen
Boekweitbaan
Oosteneind oost
Ossengoor
Oosteneind west
Doornboom-Houtum
Achterlee
Goor
Diestweg
Stenenstraat - Hukkelbergen
Kattenberg
Terlo
Villapark Lichtaart
Snepkenshof
Hulst
Breemakkers -Kasteeldreef-Hofdreef
De Willaert
Houtum
De Plaats
De Bulingen
Kattenhagenstraat

306,88
122,64
8,57
0,89
201,24
15,11
11,73
4,08
3,16
2,47
18,30
2,11
26,84
5,23
1,53
2,90
5,65
0,72
16,39
19,76
8,33
0,64
18,90
3,55
11,81
87,81
6,88
27,22
26,77
15,31
9,64
9,72
13,35
2,79
1018,92

Woongebied met
landelijk karakter

Arohm - GIS Vlaanderen

woonpark

woonuitbreidingsgebied

Totaal woongebieden
Bron:
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Tabel 4 agrarische gebieden
gewestplanbestemming

Tabel 5 bedrijvenzones

locatie

agrarisch gebied

Zeverdonkheide
Winkel
Rees
Walravens – Aa - Polderheide
Opstal - Vorsel
Kleine Winkel
Mazel
Rielen
Pleintje
Isschot - Terlo-ven
Kerkstraat
Den Hoek - Loozijde
Opstal Tielen
Terlo – Oosteneinde
vallei Broekloop - Achterlee
Witte Bergen west
vallei Grote Kaliebeek
Houtum
Goor
vallei Kleine Nete
Landschappelijk
waardevol Kasterlee oost
agrarisch gebied
Zandhoeve - Groot Rees
Kleine Winkel - Molenstraat
Aa Beemden – Walravens
Hoeven
Hoge Rielheide
Spoorwegstraat
Rielenbroek
Grootgoor
Desselsebaan
Grote Kaliebeek – Aa
Kleine Nete - Houtum – Langen Aart
Houtum – Hinnekensbergen
Houtemse Loop
Agrarisch gebied met ecolo- Rulloop - Molenstraat
gisch belang
Boervenneweg
Kleine Nete Snepkensvijver
Totaal agrarische gebieden

GRS Kasterlee

Opp (ha)

gewestplanbestemming

5,36
13,34
126,62
1,60
64,09
25,91
18,70
122,32
14,96
38,06
5,29
70,44
21,97
70,00
184,46
0,03
74,43
1,02
73,33
290,18
1530,76
110,76
306,19
466,78
0,72
53,72
9,89
15,34
10,78
1,20
20,82
1,16
0,15
1,64

Milieubelastende industrieën
Ambachtelijke bedrijven en KMO’s

34,36
10,95
0,81
3798,14

Totaal bedrijvenzones
Bron:

0,06
12,01
4,86
17,02
33,95

Arohm - GIS Vlaanderen

Tabel 6 recreatiegebieden
gewestplanbestemming

Recreatiegebied
Gebied voor dagrecreatie

Gebied voor verblijfsrecreatie

Gebied voor jeugdcamping
Totaal recreatiegebieden
Bron:

IOK

Opp (ha)

De Bleuken
Gierlebaan
Rode Akkers
Hoebenschot

plangroep

Opp (ha)

Hoge Rielen Lichtaart
Bobbejaanland - Korte Heide
sportcentrum Prijstraat
KLJ Tielen
Willaert
Duineneind
Diestweg
Kattenhagenstraat
De Bleuken
Reties Heike
Reties Heike zuid
Hoge Rielen Kasterlee
Bosdellen
Walravens
Fauwater
Houtum
Diestweg oost
Floreal
Bergheide
Zwart Water
Diestweg west
Snepkenshof
Heideheem

214,83
50,42
18,84
0,32
1,12
13,43
23,47
3,42
0,38
55,62
0,07
42,07
12,03
0,18
6,06
5,41
4,33
5,85
6,29
3,34
12,52
0,54
9,44
480,52

Arohm - GIS Vlaanderen
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Tabel 7 groengebieden
gewestplanbestemming

Tabel 9 militaire gebieden
locatie

opp (ha)

Groengebied

spoorweg Tielenheide
Zevendonkseweg Tielenheide

Natuurgebied

Zandhoef - Kleinrees
Groot Rees
Boekweitbaan
Reties Heike
Stuw Westreties Heike
Kleinheiken
Grootgoor
Tielenhof
Bosdellen
Hoge Mouw
Kempense Heuvelrug Lichtaart oost
Kleine Nete - Houtum
Witte Bergen - Grote Heide
Snepkenshof
Tikkebroeken
Kleine Winkel
Balderij
's Hazengoorheide - Wamp
Balderij noord
Reties Heike
Rielenbroek
Snepkensvijver

65,79
1,15
19,51
2,92
0,02
1,82
13,28
10,01
23,47
185,05
137,05
2,67
424,97
0,11
100,09
0,06
69,28
45,38
4,99
5,82
27,11
134,87
1298,74

gewestplanbestemming

locatie

opp (ha)

bosgebied

Robbenwijk
Varkenshoek
Kleingoor - Grootgoor zuid
Rulheide
Rulheide west
Kleine Nete - Zaarden

natuurreservaat

totaal groengebieden
Bron:

Tielenheide centraal
Tielenheide west
Tielenheide oost + kazerne

Totaal militaire gebieden
Bron:

opp (ha)

164,70
126;68
149,45
440,84

Arohm - GIS Vlaanderen

Tabel 10 parkgebieden en bufferzones
gewestplanbestemming

Parkgebied

totaal parkgebieden
bufferzone
Bron:

Opp (ha)

Zwepenstraat noord
Zwepenstraat zuid
Terlo
Kattenberg
kasteel Des Bruyères
Terlo –Rode Akkers

13,58
10,25
18,57
3,97
4,55
50,92
0,86

Arohm - GIS Vlaanderen

bosgebieden

totaal bosgebieden

22

locatie

Militair gebied

Arohm - GIS Vlaanderen

Tabel 8

Bron:

10,35
12,97

gewestplanbestemming

3,46
0,09
22,47
27,01
1,19
1,03
55,25

Arohm - GIS Vlaanderen
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7

Bijzondere plannen van Aanleg (BPA)

Provinciale RUP’s m.b.t. terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven

Kaart 1: Sectoraal juridisch kader en Plannen van Aanleg

Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen kaderen binnen de problematiek van de (deels)
zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Aanleiding hiertoe is het
decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven dat deze terreinen verplicht om zich uiterlijk tegen 31 december 2000
te conformeren aan de nieuwe exploitatievoorwaarden. Voor 22 terreinen in de Provincie Antwerpen bleek dit niet mogelijk omdat zij deels of geheel zonevreemd gelegen zijn. Tenzij hun ruimtelijke zonering in overeenstemming werd gebracht met het
feitelijke grondgebruik, was het voortbestaan van deze terreinen dus bedreigd.

Tabel 11 BPA’s in Kasterlee
Naam

datum

Ambachtelijke zone Prijstraat
Ambachtelijke zone Rode Akkers
D’Akkeren
Weygerbergen
Ambachtelijke zone Groot Goor (Biezenveld)
Ambachtelijke zone Reties Heike
Kloosterstraat

5/10/78
24/10/80
17/1/89
27/12/72, 19/7/77
22/6/94
22/6/94
?

Bron:

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

bemerkingen

M.b.t. grondgebied Kasterlee werden 5 gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
opgemaakt en definitief vastgesteld op 5 juli 2002. Het betreft:

Onteigeningsplan

AROHM-ARP

Een besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 bepaalt dat BPA nr.4
Weygerbergen (behoudens de ontworpen omleiding van de gewestweg HerentalsKasterlee) 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 (respectievelijk 28/07/78
en 30/09/77) en die daarna niet meer gewijzigd zijn worden niet behouden in het
plannenregister van de gemeente.
De BPA’s Prijstraat en Rode Akkers voorzien in de inrichting van de op het gewestplan voorziene zones voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. De BPA’s Reties Heike en Biezenveld voorzien in de bestemmingswijziging van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.

–

terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Korte Heide

–

terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Bergheide

–

terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Rulheide

–
–

terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Houtum
terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Fauwater

Korte Heide
Het grootste deel van de zone wordt bestemd als gebied voor openluchtrecreatieve
verblijven met gemeenschappelijke voorzieningen. De oude Netearm in het westen
krijgt de bestemming zone voor natuur en de daarbij aansluitende waterplas gebied
voor openluchtrecreatieve verblijven met bijkomende bepalingen. De zone tussen de
oude Netearmen en de Kleine Nete, ten zuiden van de meest zuidelijke vijvers dient
gevrijwaard van bijkomende constructies en andere infrastructurele werken en krijgt
de bestemming zone voor openluchtrecreatieve verblijven met bijkomende bepalingen en nabestemming natuur.
Dit RUP wordt momenteel aangevochten bij de Raad van State.
Rulheide
De bestemming volgens het gewestplan is zone voor openbaar nut. De camping
dient zich te profileren als groene camping en de kampeerfunctie mag de omringende ecologische waarde niet in het gedrang brengen. De kampeerperiode wordt daarom ook beperkt. Het gebied wordt herbestemd naar zone voor toeristische kampeer-
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plaatsen (beperkte verblijfperiode) met centraal een gedeelte als gebied voor openluchtrecreatieve verblijven met gemeenschappelijke voorzieningen (max. 25 eenheden).
Bergheide
Voor camping Bergheide wordt voor de zone van het tennisterrein, gelegen in bosgebied volgens het gewestplan, een bestemmingswijziging voorzien naar zone voor
sport en spel. Bijkomende voorschriften worden opgesteld met het oog op een kwalitatieve herinrichting van het resterende bosgebied (herbestemd naar zone voor bosgebied met recreatief medegebruik). Rondom de hele camping wordt en bufferstrook
voorzien in functie van een visuele integratie.
Houtum

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en in opdracht van het
Vlaamse gewest werd in 1998 het afbakeningsproces Regionaalstedelijk Gebied
Turnhout opgestart.
Op (datum) werd bij Besluit van de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout definitief vastgesteld.
Het RUP omvat naast de grenslijn van het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout 20
deelplannen waarvan volgende relevant zijn voor Kasterlee:
–

gemengd regionaal bedrijventerrein Bleukenlaan

–

gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk (iets verder noordoostwaarts)

Voor camping Houtum wordt voor het zonevreemde deel van het terrein gelegen in
agrarisch gebied en het zonevreemde deel gelegen in woongebied met landelijk
karakter een bestemmingswijziging voorgesteld naar zone voor openluchtrecreatieve
verblijven met gemeenschappelijke voorzieningen. Het zonevreemde deel gelegen in
natuurgebied in de vallei van de Kleine Nete krijgt geen functiewijziging en krijgt de
bestemming zone voor natuur. De infrastructuur dient geherlokaliseerd te worden
naar een bijkomende zone agrarisch gebied die herbestemd wordt.

Turnhout

Fauwater
Voor camping Fauwater wordt in het noordoostelijke deel een bestemmingswijziging
voorzien van zone voor algemeen nut naar zone voor openluchtrecreatieve verblijven
met gemeenschappelijke voorzieningen. Het oostelijk deel krijgt de bestemming zone
voor openluchtrecreatieve verblijven met gemeenschappelijke voorzieningen, de
westelijke enclave wordt zone voor toeristische kampeerplaatsen.

Kasterlee

De zuidelijke grens van de afbakeningslijn doorkruist de noordelijke tip van de gemeente Kasterlee (deelgemeente Tielen), op de valleirand van de Aa. Het betreft een
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perceel dat vandaag in gebruik is bij een bestaand bedrijf en dat behoort tot het gemengd regionaal bedrijventerrein. Bleukenlaan.
De toelichting bevat hiervoor volgende argumentatie:
Grensstellende elementen

Sectoraal juridisch kader

Basiskaart B: sectoraal juridisch kader

Algemeen geldt de E34 als harde (zuidelijke) grens en barrière voor het buitengebied. Deze stelling wordt genuanceerd voor het centrale deel (omgeving Veedijk Zevendonk) waar de grensstelling minder duidelijk gedefinieerd is. Wel wordt aan het
zuidelijke deel ervan, grenzend aan Kasterlee, een belangrijke functie toegekend
voor de landbouw, alsook een bufferfunctie ten opzichte van het militair domein. Het
landschappelijk waardevolle gebied rond de vallei van de Aa, het waardevol agrarisch gebied en de bossen (tevens beschermd als habitatrichtlijngebied) vormen
prioritair grensstellende elementen vanuit het buitengebied ondanks de druk van het
industriegebied op deze open ruimte. Het agrarisch gebied ten zuiden van Zevendonk kent een belangrijke openruimtefunctie inzake het vrijwaren van de vallei van
de Kaliebeek.

Het natuurdecreet
Het natuurdecreet van 21 oktober 1997 stelt een gebiedsgericht beleid voorop via
beleidscategorieën die door het Vlaamse Gewest (grote eenheden natuur, grote
eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden) en de provincie
(natuurverbindingsgebieden) zullen worden afgebakend in uitvoeringsplannen. De
(ruwe) aanduiding van deze gebieden werd al aangegeven in de hogere structuurplannen. Doelstelling is de versterking van de natuurwaarden, de ontwikkeling van de
onderlinge samenhang tussen deze waarden en de benutting van de potenties van
de natuurwaarden.
De natuurreservaten worden erkend met het oog op een bescherming van fauna en
flora.

Visie bedrijvigheid Veedijk
Veedijk wordt geselecteerd voor uitbreiding als gemengd regionaal bedrijventerrein
met als belangrijkste argumentatie de aansluiting op bestaande bedrijvigheid en de
goede ontsluiting. Hierbij wordt volgende randbemerking gemaakt: een uitbreiding op
het grondgebied van Kasterlee zou een diep doordringen van het bedrijventerrein in
de open ruimte betekenen, meer bepaald in de vallei van de Aa, een waardevol agrarisch landschap. Een zuidelijke uitbreiding van Veedijk in of rond het militair domein
is bijgevolg uit den boze.
Als actiepunt van het afbakeningsproces zal worden opgenomen dat een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld voor het gehele gebied tussen
Veedijk en Tielendijk. In functie van het ontwikkelen van het bestaand aanbod wordt
een “correctie” van de gewestplanbestemming naar voor geschoven ter hoogte van
de Bleukenlaan (momenteel onder meer zonevreemde opslag van bouwmaterialen).
Afbakeningslijn
Van de vallei van de Aa wordt gesteld dat ze een grens vormt vanuit het buitengebied. Anderzijds wordt bestaande bedrijvigheid binnen de vallei mee opgenomen in
het afbakeningsvoorstel (inclusief een deel op grondgebied Kasterlee).
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Tabel 12 Erkende natuurreservaten in Kasterlee
Naam natuurreservaat

Erkende reservaten

Opp (ha)

Beheer

De Snepkensvijver
De Tikkebroeken

MB 08/08/90
MB 26/03/86
MB 07/02/90
MB 08/11/96
---

18,7
26,9

Natuurpunt
Natuurpunt

0.3
13.5

Natuurpunt
W.N.B.

Drintje Queten
Het Zwart Water
Bron:

GNOP Kasterlee, AMINAL

Er wordt tevens een decretale verankering voorzien voor de speciale beschermingszones (SBZ) of: habitatrichtlijngebieden en vogelrichtlijngebieden. De zones worden
op voorstel van het Instituut voor Natuurbehoud voorlopig vastgesteld via een besluit
op basis van een aantal nader gedefinieerde criteria. Het decreet legt verder een
aantal verplichtingen op aan de overheden voor de instandhouding van de speciale
beschermingszones.
Via het decreet en een uitvoeringsbesluit (het Ministerieel Besluit van 23 juli 1998) is
het wijzigen van vegetatie, permanent (historisch) grasland en kleine landschapselementen in een aantal gebieden (bepaalde bestemmingen volgens het gewestplan
of specifieke beschermingszones) en onder bepaalde voorwaarden vergunningsplichtig of verboden. Door de laatste wijziging van het natuurdecreet is het wijzigen
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van kleine landschapselementen vergunningsplichtig in alle agrarische gebieden. Los
van deze vergunningsplicht, meldingsplicht en verbondsbepalingen geldt steeds de
zorgplicht die nageleefd moet worden. Tevens worden indicatieve lijsten gegeven op
basis van de BWK-codering van wat onder vegetatie en permanent grasland moet
worden verstaan.

Kasterlee telt ongeveer 1000 ha domeinbossen. De grootste aaneengesloten domeinbossen zijn het militair domein ‘Tielenheide’ (400 ha), het jeugdcentrum ‘de
Hoge Rielen’ (250 ha), de gemeentebossen op de Kempense Heuvelrug in Lichtaart
(200 ha) en het provinciaal domein ‘de Hoge Mauw’ (85 ha). Kleinere fragmenten
bevinden zich onder meer nog op de Kempense Heuvelrug, ter hoogte van Rulheide
en ter hoogte van Westreties Heike (OCMW).

Afbakening VEN eerste fase
In uitvoering van het Natuurdecreet werd een eerste selectie van gebieden voor het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voorgesteld. Het betreft de zogenaamde consensusgebieden en de selectie is beperkt tot een limitatieve lijst van (groene en enkele
andere) bestemmingen volgens het gewestplan. Voor de gemeente Kasterlee betreft
het drie gebieden:
–
–

de vallei van de Rode Loop en Wamp (code 312)
de vallei van de Kleine Nete benedenstrooms (code 313)

–

Brongebied Grote Kaliebeek (code 315)

Het Bosdecreet
Het bosdecreet van 13 juni 1990 reglementeert de bossen, ongeacht de bestemming
volgens het gewestplan, andere beschermingen of eigenaar. Het kent aan de bossen
verschillende functies toe, het regelt de toegankelijkheid, het stelt het opmaken van
een beheersplan voor bossen groter dan 5 ha verplicht en het beschermt de bossen.

Het mestdecreet en het mestactieplan
Het decreet van 23 januari 1991, het MAP (vanaf 1 januari 1996) en MAP2 (sinds 1
januari 2000) hebben tot doel het leefmilieu te beschermen tegen de verontreiniging
als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen. Het decreet inventariseert de productie en de in- en uitvoer van dierlijke mest en regelt de afzet. Het bepaalt de bemestingsnormen (gebiedsgerichte verscherpingen) en voorwaarden die in
acht moeten genomen worden en de heffingen. Tevens laat het toe een restrictief
vergunningenbeleid te voeren in functie van de mestdruk in de gemeente.
Er is een gebiedsgerichte verscherping inzake uitrijregeling en bemestingsnormen
voorzien voor de ‘gebieden van de groep natuur’ en de ‘gebieden van de groep water’. Tenslotte gelden zeer strenge bemestingsnormen voor fosfaatverzadigde gebieden.
Het decreet regelt tevens het vergunningenbeleid (voor veeteeltbedrijven), uitgaande
van:

Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos
enkel kon gekapt worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (bvb. gelegen
op een bouwgrond) te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds.

–

stand-stillmestproductie op gewestelijk niveau

–

beperkingen in functie van de gemeentelijke productiedruk

–

de nutriëntenbalans per inrichting.

Naargelang de eigenaar en het beheer onderscheidt men:

Kwaliteitsobjectieven voor oppervlaktewater

–

Privé-bos;

–

Openbaar bos: in mede-eigendom van gemeente, provincie, OCMW,…;

Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 werden de viswaterzones, schelpdierenzones, drinkwaterzones en badzones aangeduid waarbinnen specifieke kwaliteitsobjectieven van toepassing zijn. Voor de Kleine Nete geldt een viswaterkwaliteitsdoelstelling.

–

Domeinbos: openbaar bos waarvan het volledige bosbeheer werd toevertrouwd
aan het Bosbeheer.

Polders en Wateringen

Het bosdecreet regelt tevens de toegankelijkheid van bossen. Alle bossen zijn in
principe voor het publiek steeds toegankelijk (op de boswegen en op de openbare
doorgangswegen), tenzij een specifieke regeling wordt voorzien met ruimere of beperktere toegankelijkheid.
Voor elk domeinbos stelt de houtvester een reglement op dat de toegankelijkheid
regelt. Voor een aantal activiteiten is een machtiging van de woudmeester vereist.
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Wateringen worden gereglementeerd door de wet van 05.07.56 betreffende de wateringen. Het KB van 30.01.58 bevat het algemeen politiereglement van de Polders en
Wateringen. Deze zijn opgericht met het oog op waterbeheersing. Wateringen staan
in voor de permanente afwatering van lagergelegen gronden. Hun werking staat in
dienst van de landbouw. Op het grondgebied van Kasterlee, in de vallei van de Kleine Nete, bevindt zich een gedeelte van de ‘Watering De Zegge’.
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Het decreet betreffende het integraal waterbeheer
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid (DIWB)3 biedt de
basis voor de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water4. Het doel van deze
richtlijn was in de eerste plaats de duurzame bescherming van onze kostbare watervoorraden voor de huidige en toekomstige generaties, maar ook de bescherming van
de ecosystemen die ermee samenhangen en het garanderen van voldoende water
voor de menselijke gebruiksfuncties. Op een aantal punten gaat het DIWB verder
dan de Kaderrichtlijn, onder meer op het vlak van de band tussen het waterbeleid en
het beleidsveld van de ruimtelijke ordening. De operationalisering vereist nog een
aantal uitvoeringsbesluiten.
Het decreet legt de wijze tot geografische indeling van de watersystemen vast. De
vier stroomgebieden zijn het stroomgebied van de Schelde, het stroomgebied van de
Maas, dat van de IJzer en van de Brugse Polders. Het stroomgebied van de Schelde
en de Maas worden verder opgedeeld in bekkens en deelbekkens. De organisatie
van het integraal waterbeleid volgt ook deze opdeling. Naast de stroomgebiedsdistricten en de bevoegdheden op Vlaams niveau, wordt per bekken een bekkenbestuur
en een bekkenraad opgericht. Per deelbekken of voor meerdere deelbekkens van
eenzelfde bekken wordt een waterschap opgericht.
Naast een waterbeleidsnota wordt door de Vlaamse Regering voor elk stroomgebiedsdistrict een stroomgebiedsbeheersplan opgesteld. Voor elk bekken dient ook
voor 22 december 2006 een bekkenbeheersplan te worden vastgesteld dat het integraal waterbeleid bepaalt voor het desbetreffende bekken. Deelbekkenbeheersplannen die door de waterschappen zijn goedgekeurd worden toegevoegd aan de bekkenbeheersplannen en daarin geïntegreerd door het bekkenbestuur. Daarnaast
wordt voor elk stroomgebiedsdistrict een maatregelprogramma vastgesteld ter verwezenlijking van de milieudoelstellingen die in het decreet werden vastgelegd voor
oppervlaktewater, voor grondwater en voor kunstmatige waterlichamen. De vereiste
inhoud van al deze plannen worden vastgelegd in bijlage bij het decreet.
Het DIWB voorziet nog een aantal algemene instrumenten van het integraal waterbeleid. Eén ervan is de watertoets die stelt dat een overheid die moet beslissen over
een plan, vergunning of programma de goedkeuring moet weigeren of gepaste voorwaarden of aanpassingen dient op te leggen wanneer een schadelijk effect veroorzaakt wordt op de kwantitatieve toestand van het grondwater. Voor oeverzones worden in het decreet een aantal bepalingen vastgelegd in verband met bemesting, het
aanbrengen van bestrijdingsmiddelen, ruimingsslib, het aanbrengen van constructies
en dergelijke. Ook de regels rond het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de
3

Decreet betreffende het integraal waterbeleid B.S. 14 november 2003
4
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader
voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
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vergoedingsplicht voor onroerende goederen in oeverzones en overstromingsgebieden werden opgenomen in het decreet.
Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten
De beschermde monumenten en dorpsgezichten (decreet van 03.03.1976) zijn belangrijk omwille van hun sociaal culturele waarde. De dorpsgezichten zijn een groepering van één of meerdere monumenten of onroerende goederen inclusief de omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, pleinen, etc.
De beschermde landschappen zijn belangrijk omwille van hun natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde. Hieronder volgt een overzicht van de bescherming.
Tabel 13 overzicht beschermde landschappen en monumenten
Naam

Type

Datum besluit

Beermolen
De Grote Heide
De Grote Bergen + Goor Akkers (holle wegen)
De Hoge Mouw – fase I - Koningsbos
De Langenberg
Het Zwarte ven
Kapel OLV in ’t Zand + omgeving
Keeses Molen
Oude Pastorie
Pastorie + tuin + omgeving
Prijstraat: Kapel OLV van Bijstand
Schuur Isschot
36Snepkensvijver
Watermolen + omgeving
Watermolen + woonstalhuis

M
L
L
L
L
L
L
M
M
ML
M
M
L
L
M

18/10/43
02/07/82
02/06/92
15/04/88
02/06/96
24/12/80
13/08/53
18/10/43
09/12/71
30/09/74
31/08/77
24/01/85
02/07/90
13/01/53
01/02/93

(afgebroken)

(afgebroken)

Bron: GNOP Kasterlee

Vlarem en afstandsregels
Het Vlarem onderwerpt het oprichten van een “hinderlijke inrichting” aan een vergunningsplicht. Tegelijk worden voorwaarden opgelegd waaraan de hinderlijke inrichting
moet voldoen. Een landbouwbedrijf bestaat in de regel uit één of meerdere hinderlijke inrichtingen waarop het Vlarem van toepassing is.
Voor bepaalde hinderlijke inrichtingen gelden zones waarbinnen de inrichting niet
kan worden vergund of waarvoor een bepaalde afstand geldt voor het oprichten
ervan (de zogenaamde ‘afstandsregels’). Meestal betreft het bepaalde bestemmin-
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gen volgens het gewestplan of specifieke beschermingszones (bv. waterwinning). Op
dit moment bestaat nog geen éénduidigheid over hoe de afstandsregels zullen doorwerken t.o.v. “nieuwe” bestemmingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Ruilverkaveling
Ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende gronden heeft een betere
economische uitbating van de landeigendommen tot doel. Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken,
grondverbeteringswerken, werken voor water- en elektriciteitsvoorziening, werken
voor landschapszorg en met andere maatregelen van landinrichting en natuurinrichting. De ruilverkaveling wordt geregeld in de nieuwe ruilverkavelingswet van
11.08.78, de Bijzondere wet van 08.08.80 met B.Vl.Ex. 11.12.85.

siteit, door het instandhouden 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.
Voor Vlaanderen werden in 2001 (B.Vl.Regering 04.05.01) 38 gebieden met een
totale oppervlakte van 101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie. Op grondgebied Kasterlee werden vier te beschermen zones aangeduid. Binnen het gebied
“Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen” werden Tielenheide en Tikkebroeken aangeduid. Snepkensvijver-Zwart Water en Bosdellen behoren tot het
“valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en
heiden”.
BE2100017

Op grondgebied van Kasterlee zijn volgende ruilverkavelingen of delen ervan gelegen:
–

Kasterlee I ( KB 01.02.76)

–

Kasterlee II (KB 17.02.76)

–

Kasterlee III (KB 17.02.76)

–
–

Oud-Turnhout (KB 17.02.76)
Poederlee (KB 11.12.70)

–
–

Mazel (KB 07.10.87)
Hoge en Lage Rielen (KB 24.05.98)

BE2100017

BE2100017

Speciale beschermingszones: Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied te bevorderen en hun leefgebieden doeltreffend te beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79
verplicht de lidstaten voor de leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde
bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de rui-, overwinteringsgebieden
en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en oppervlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten
aan te wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebieden. De Besluiten van de Vlaamse Regering (17.10.88, 20.09.96, 23.06.98,
17.07.00) hebben 23 gebieden met een totale oppervlakte van 97.745 ha aangeduid
als speciale beschermingszone. In Kasterlee gebeurde geen aanduiding, De Zegge
ten zuiden van Kasterlee werd wel integraal als vogelrichtlijngebied aangeduid.
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 diver-
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habitatrichtlijngebied
BE2100026

Integ. vogelrichtlijngebied
BE2100026

Figuur 3 SBZ in de omgeving van Kasterlee

De Speciale beschermingszones werden tevens verankerd in het Decreet op het
Natuurbehoud. Art 36ter van het Decreet stelt dat ingeval een vergunningsplichtige
activiteit of een plan of programma (afzonderlijk of in combinatie met één of meerde-
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re bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's) een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan
veroorzaken, een passende beoordeling dient te gebeuren wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone. Daarbij zal het advies van de
administratie bevoegd voor het natuurbehoud gevraagd moeten worden. Het uitgangspunt hierbij is dat steeds de nodige maatregelen dienen genomen te worden
om een verslechtering van de natuurkwaliteit en natuurlijk milieu van de habitats of
een verstoring van specifieke soorten (cfr. bijlage van het decreet) te vermijden.
De vogelrichtlijngebieden en de aangewezen Habitatrichtlijngebieden zullen samen
het ecologisch netwerk van Natura 2000 vormen, een netwerk van beschermde gebieden over heel de Europese Unie. De ecologische samenhang van het netwerk
moet verder verzekerd worden door een adequaat beheer van verbindingsgebieden.

9

Sectorale studies en beleidsdocumenten

Sectorale beleidsdocumenten en studies scheppen randvoorwaarden voor de structuurplanning. De richtlijnen en inzichten van deze nota’s worden gebruikt bij ruimtelijk-sectorale onderbouwing van het planningsproces en zijn doorlopend in dit ruimtelijk structuurplan terug te vinden. Voor Kasterlee zijn volgende studies en documenten belangrijk:

9.1

Gewestelijke en provinciale beleidsplannen

Veiligheid en veiligheidsrapportage

Weekendverblijven

In de decreetswijziging decreet RO van 21 november 2003 is onder meer toegevoegd dat in het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan de nodige
aandacht moet worden besteed aan het aspect veiligheid: bij de beschrijving van de
gewenste ruimtelijke structuur, rekening moeten houden met dit aspect veiligheid, in
het bijzonder zoals bedoeld in artikel 2 en 24 van het samenwerkingsakkoord van 21
juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (in uitvoering van de SEVESO IIrichtlijn).

Op 30/3/2000 werd door het Vlaams Parlement een resolutie aanvaard die de
Vlaamse Regering verzocht een beleidsplan betreffende weekendverblijven voor te
leggen voor einde 2000. Enkele doelstellingen:
–

Via RUP oplossingen bieden voor clusters van weekendverblijven die niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden5 of gebieden die in aanmerking komen om afgebakend te worden in de natuurlijke of landschappelijke structuur

–

Illegale weekendverblijven die gelegen zijn in een kwetsbaar gebied of een gebied dat in aanmerking komt om afgebakend te worden in de natuurlijke of landschappelijke structuur komen in aanmerking voor een onmiddellijke ambtshalve
uitvoering.
In het beleidsplan ‘Problematiek Weekendverblijven’ (juli 2002), dat nog besproken
moet worden in de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams
Parlement, krijgen de gemeenten een bijzondere taak toegewezen: onder de coördinatie van de provincie, zullen zij verplicht worden een inventaris weekendverblijven
op te stellen. Voor clusters van tenminste vijf weekendverblijven die niet gelegen
zijn in kwetsbare gebieden of dergelijke, wordt volgende planningsgerichte aanpak voorgesteld: voor te weerhouden clusters (na afweging) clusters zal een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt kan worden, waarbij de betreffende gemeente betrokken wordt.
Bovendien wordt in de beleidsnota een nieuw verordenend kader voorgesteld voor
‘echte’ weekendverblijven ten behoeve van de regularisatie van onvergunde (tengevolge van ontbreken van een ordeningsplan) weekendverblijven in recreatiegebied.

5

Kwetsbare gebieden: natuurgebieden, bosgebieden, landschappelijk en ecologisch waardevolle landbouwgebieden, overstromingsgebieden, valleigebieden
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De toepassing ervan is gekoppeld aan drie randvoorwaarden (niet gelegen in kwetsbaar gebied; het behoud van de weekendverblijven is ruimtelijk verantwoord; de
weekendverblijven worden niet permanent bewoond). Deze nieuwe algemene stedenbouwkundige verordening zou tevens de KB’s van 1973 en 1975 vervangen
inzake nieuw op te richten weekendverblijven.
Overstroombare gebieden
Tenslotte wordt nog verwezen naar het project ‘in kaart brengen van de natuurlijke
en actuele overstromingen in Vlaanderen’ (Aerts et al, 2000), dat een overzicht geeft
van de van nature overstroombare gebieden (NOG) en recent overstroomde gebieden (ROG). geeft een overzicht. Voor een meer gedetailleerd beeld van de NOG in
Kasterlee wordt verwezen naar de basiskaarten (Fysisch systeem).

9.2

Gemeentelijke studies en beleidsdocumenten

GNOP, IMD-IOK december 1996
De opmaak van een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan was één van de gemeentelijke taken in het kader van het ‘milieuconvenant, 1991’, een overeenkomst op
vrijwillige basis tussen de gemeente en het Vlaamse Gewest. Het GNOP bestaat uit:
–

een basisinventaris met een algemene beschrijving en een beschrijving per landschappelijke eenheid waarin zowel aandacht is voor de kwaliteiten als de knelpunten m.b.t. het ecologisch functioneren van de gemeente
– een gemeentelijke beleidsvisie met daaraan gekoppeld een actieprogramma
Uit de basisinventaris blijkt dat Kasterlee rijk is aan waardevolle tot bijzonder waardevolle natuurgebieden, waarin soms nog zeldzame soorten voorkomen. Waardevolle biotopen situeren zich vooral in de vallei- en bosgebieden. Vooral de grote aaneengesloten bossen op voedselarme gronden zijn typerend. De valleien zijn hoofdzakelijk in agrarisch gebruik. Omwille van het open en onbebouwd karakter is hun
landschappelijke en biologische waarde groot. Waar het agrarisch gebruik minder
intensief is, is de natuurwaarde plaatselijk zeer hoog.

–

Openruimtebeleid en natuurontwikkeling in ruilverkavelingsgebieden

–

Uitbouw van de blauwe hoofdstructuur

–
–

Natuurontwikkeling, recreatie en mensen: een uitdaging
Aandacht voor streekeigen vegetaties en landschappen

– Ruimte geven door de ruimte te vrijwaren
Deze natuurbeleidsvisie vormt enerzijds het raamwerk voor haar sectoraal beleid en
kan anderzijds als sectorale visie geïntegreerd worden in haar milieu- en ruimtelijke
ordeningsbeleid. Aan de beleidsvisie is een tevens een projectenbank (16 projecten)
gekoppeld voor uitvoering op korte en middellange termijn.
Mobiliteitsplan GEDAS
Het gemeentebestuur van Kasterlee heeft in het kader van het mobiliteitsconvenant
aan het studiebureau Gedas B&I de opdracht verleend een mobiliteitsplan op te
maken. Het doel van een mobiliteitsplan is een bijdrage te leveren aan de verhoging
van de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en de beheersing van de vervoersvraag. Conform de richtlijnen bestaat het mobiliteitsplan uit drie delen: de oriëntatienota, de opbouw van het plan en het beleidsplan.
Het beleidsplan is conform verklaard door de auditcommissie in november 2000.
MER, N19 sectie Kasterlee –Geel CAI - 280
In het MER worden 2 alternatieve tracés met elkaar vergeleken (een meer gedetailleerde samenvatting in bijlage). Er wordt uitgegaan van een ondertunneling van de
Hoge Mouw over een afstand van 520 m en dit voor beide alternatieven. De tracés
verschillen ten zuiden van de ondertunneling:
–

Het basistracé sluit na omleiding (met ondertunneling) rond Kasterlee via een
parallelle verbinding aan de bestaande weg met brug over Kleine Nete en kanaal,
aan op de ring van Geel (rotonde). Verder wordt nog een rotonde voorzien voor
aansluiting Roerdompstraat op het nieuwe tracé met een laterale ventweg tussen
Roerdompstraat en Langenaart die eveneens de kleine Nete overbrugt.

–

Het alternatieve tracé sluit na omleiding (met ondertunneling) rond Kasterlee ten
noorden van de Kleine Nete via een rotonde opnieuw aan op het bestaande tracé. Een tweede rotonde wordt voorzien ten noorden van Ten Aard, waarop langs
beide zijden laterale wegen aansluiten ter ontsluiting van Ten Aard, evenals een
laterale weg ter ontsluiting van de Roerdompstraat.

De belangrijkste knelpunten zijn de verderschrijdende versnippering van de nog
relatief gave open ruimte door bebouwing en infrastructuur, naast verdroging van de
zeldzame natte biotopen en het gebrek aan identiteit van de ruilverkavelingslandschappen.
In haar natuurbeleidsvisie stelt de gemeente 6 kernthema’s centraal:
–

Behoud en uitbouw van bestaande en potentiële zwaartepunten in de natuurlijke
structuur
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Het MER vergelijkt beide tracés ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de referentiesituatie (huidige situatie) op basis van de disciplines bodem, water, lucht, geluid, landschap, fauna en flora, mens. Ook het effect van eventuele milderende maatregelen wordt in rekening gebracht.
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Het alternatief tracé krijgt (ook met milderende maatregelen) voor alle disciplines een
betere beoordeling dan het basistracé, met uitzondering van de aspecten geluid en
verkeersleefbaarheid (deelaspect van discipline “mens”). Op deze terreinen is de
evaluatie genuanceerd: voor Ten Aard is het basistracé gunstiger inzake geluid en
verkeersleefbaarheid dan het alternatief, dat hier vergelijkbaar scoort met de referentiesituatie. Voor Kasterlee-dorp zijn beide alternatieven inzake geluid en verkeersleefbaarheid vergelijkbaar en merkelijk beter dan de referentiesituatie. Inzake geluid
heeft het basistracé evenwel een potentieel negatieve impact op het reservaat de
Zegge doordat de koppeling van de Roerdompstraat een aanzuigeffect op het verkeer kan veroorzaken.
De negatievere beoordeling van het basistracé dan het alternatief tracé voor de overige disciplines vindt een verklaring in het feit dat alle ingrepen op een grotere schaal
plaatsvinden, vaak versterkt door het cumulatieve effect van de parallelle wegen. De
omvang van de negatieve impact hangt ook samen met de hoge waardering en hoge
kwetsbaarheid van grote delen van het projectgebied.
Milderende maatregelen kunnen de effecten in een aantal gevallen enigszins beperken, maar zelden wegnemen. De ondertunneling (met gebruik van absorberende
wanden), het gebruik van geluidsarme wegbedekking kunnen als essentiële milderende maatregelen beschouwd worden.
Sectorale deelnota’s
De sectorale deelnota’s zijn onderzoeksdocumenten die voorafgaan aan het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Ze leveren de basis voor het
onderzoek naar structuren en het blootleggen van problemen en kansen. Er werden
sectorale deelnota’s opgemaakt voor wonen, handel en bedrijvigheid, landbouw,
natuur en toerisme en recreatie. Samenvattingen zijn terug te vinden in bijlage.

10

Evaluatie gevoerde beleid

In de lijn van de tijdsgeest werd ook in de gemeente Kasterlee in de jaren ‘60 en ‘70
een ad hoc beleid gevoerd: door het ontbreken van globale visie werden problemen
veelal individueel aangepakt naarmate ze zich stelden.
Vanaf het van kracht worden van de gewestplannen in de jaren ‘70 golden deze
bestemmingsplannen als het belangrijkste (enige) toetskader voor de ruimtelijke
ontwikkelingen. De onmogelijkheid van het gewestplan om in te spelen op nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen werd in Kasterlee onder meer aangevoeld waar het
maneges en andere aan de landbouw gerelateerde bedrijven betreft.
Inzake toekomstige behoeften ging bij het vastleggen van de bestemmingen de aandacht in de eerste plaats naar wonen. Bij de realisatie van de woonuitbreidingsgebieden echter was de afstemming tussen behoefte en aanbod in het verleden niet
altijd optimaal, hetgeen ook geleid heeft tot minder gewenste ontwikkelingen.
Voor lokale bedrijvigheid voorzag het gewestplan slechts in beperkte mate ruimte. De
invulling van de voorziene zones gebeurde bovendien niet overal ruimte – efficiënt
hetgeen ook heeft bijgedragen tot de huidige negatieve aanbod–behoeftebalans.
Verder zijn op diverse plaatsen bedrijven tot stand gekomen buiten de daartoe voorziene zones, de zogenaamde historisch gegroeide zonevreemde bedrijven. Het ontbreken van een beschikbaar aanbod zette bovendien een rem op herlokalisatiemogelijkheden voor deze bedrijven. Via BPA werden lokaal dergelijke situaties van
zonevreemdheid rechtgetrokken en in de jaren ‘90 werd de procedure opgestart om
via BPA een nieuw lokaal bedrijventerrein te realiseren.
Vastgesteld kan worden dat bij de opmaak van de plannen van aanleg niet steeds
rekening gehouden is met fysisch – natuurlijke structuren, waardoor ook harde functies ingekleurd werden in een hiervoor minder geschikte omgeving. Voorbeelden zijn
de inkleuring als woonuitbreidingsgebied of KMO zone in natte depressies (bijvoorbeeld omgeving Meergoren). Voor het overige werden op het gewestplan de fysisch
– natuurlijke structuren op basis van hun visuele verschijningsvorm vertaald via de
aanduiding van bosgebied, natuurgebied en in mindere mate van landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Deze differentiatie van het agrarisch gebied werd echter
op korte termijn grotendeels achterhaald door de ruilverkavelingen van de jaren ‘70
en ‘80 die uitgingen van het tabula-rasa principe.
Het BPA als planningsinstrument werd nagenoeg uitsluitend gebruikt in functie van
een aantal bestemmingswijzigingen (van een zachte naar een harde bestemming).
Het BPA werd nauwelijks gebruikt als instrument om bestemmingen te verfijnen, wat
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ertoe geleid heeft dat op een aantal plaatsen niet gewenste ruimtelijke ontwikkelingen moeilijk konden verhinderd worden.
Inzake toerisme voert Kasterlee een actief beleid om haar regionale rol op dit vlak
vorm te geven. De weekendverblijfproblematiek (zonevreemdheid, illegaliteit) stelde
zich in toeristisch Kasterlee reeds in een vroeg stadium. De gemeente is zich steeds
sterk bewust geweest van de complexiteit van de problematiek en voerde vooral
sinds de jaren ‘80 een zeer strikt beleid op dit vlak. Dit beleid was er vooral op gericht
om de omvang van het probleem tenminste te bevriezen door te vermijden dat nieuwe zonevreemde verblijven opgericht werden en door de bestaande verblijven in de
mate van het mogelijke te ontmoedigen.
De problematiek van de noord-zuidverbinding met daaraan gekoppeld de verkeersleefbaarheid van het dorpscentrum van deelgemeente Kasterlee, is al decennia onderwerp op maatschappelijke en politieke fora. Het conflict stelde zich scherp vanwege enerzijds de toenemende verkeersdruk en anderzijds de potentiële impact van
een omleidingsweg op natuur- en landschapswaarden en daaraan gekoppeld het
toerisme. Op dit moment gaat de gemeente uit van de noodzaak aan een omleiding
rond de dorpskern en een ondertunneling van de Kempense Heuvelrug. Het is echter
een problematiek die het gemeentelijke niveau overstijgt.
Sinds de jaren ‘90 is steeds sterker het besef gegroeid dat een planmatige en integrale aanpak noodzakelijk is om ruimtelijke problemen duurzaam aan te pakken. De
zoektocht naar ruimte voor bedrijven, de problematiek van zonevreemde infrastructuur, de verkeersleefbaarheid van de kernen, de uitbouw van toerisme in afstemming
op de natuurwaarden waren een aantal uitdagingen die wachtten op een oplossing.
In 1998 besliste de gemeente tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In tussentijd worden lopende dossiers met een ruimtelijke impact gekoppeld
aan de opmaak van het structuurplan: de projecten van het GNOP, de uitvoering van
het mobiliteitsplan en de opties in de woningbehoeftestudie.
De gemeente ziet de implementatie van het structuurplan als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. De richtinggevende en bindende bepalingen kunnen
voor een groot deel slechts via uitvoeringsplannen worden gerealiseerd. Gelet op de
toenemende bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening (gekoppeld aan een goedgekeurd structuurplan) mag verwacht worden dat de gemeentelijke administratie een
stijgende werkdruk zal ervaren.
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III

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
1

In dit deel wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven. Dit
gebeurt op drie schaalniveaus: macro, meso en micro.
De macrostructuur wordt weergegeven omdat ruimtelijke structuren niet stoppen
aan de gemeentegrens. Bovenlokale elementen kunnen een invloed hebben op het
ruimtelijk functioneren binnen de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk om de regionale structuurdragers aan te geven.
De mesostructuur beschrijft de structuurdragers binnen de gehele gemeente. Dit
gebeurt aan de hand van 7 deelstructuren. De deelstructuren bevatten de morfologische en functionele samenhang tussen gebieden met een gelijke aard. Volgende
deelstructuren komen aan bod: de ruimtelijk-natuurlijke structuur (aangevuld met de
bosstructuur)6, de agrarische structuur 7, de landschappelijke structuur, de nederzettingsstructuur, de ruimtelijk-economische structuur, de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur en de toeristisch-recreatieve structuur8. Nadien volgt een synthese
van de bestaande ruimtelijke structuur waarin de deelstructuren over mekaar worden
geschoven. Dit geeft ons een inzicht in het ruimtelijk samenhangen van de deelstructuren.
De microstructuur onderzoekt de relevante deelruimten binnen de gemeente. Op
die manier wordt een inzicht verkregen in het functioneren van de kleinere, doch
complexe ruimtelijke eenheden.

6

In het RSV wordt de bosstructuur beschreven als structuurbepalend voor de ruimtelijke structuur in het
buitengebied. Omdat de bosstructuur in haar ecologische functie overlapt met de natuurlijke structuur, wordt
de beschrijving ervan geïntegreerd in die van de ruimtelijk-natuurlijke structuur.
7
De agrarische structuur maakt uiteraard ook deel uit van de ruimtelijk-economische structuur maar wordt
omwille van haar groot ruimtegebruik en haar belangrijke bijdrage in de totstandkoming van het huidige
landelijke gebied, apart bekeken.
8
Ook de toeristisch-recreatieve structuur maakt deel uit van de ruimtelijk-economische structuur, maar is in
de Kempen en zeker in een gemeente als Kasterlee voldoende structurerend om apart te belichten.
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Kaart 2: Structurerende elementen op macroniveau
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 Noord-Limburg 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 hebben als vestigingsreden en verbindingsassen een sterk structurerende werking op de omgeving:
Albertkanaal, kanaal Dessel-Schoten, kanaal Herentals-Bocholt.
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 toeristisch-recreatief netwerk van de Kempen herbergt ook een aantal attractiepunten met hoogdynamisch karakter. De logiesmogelijkheden zijn bovendien sterk uitgebouwd in de regio.
Kasterlee is gelegen temidden van de steden Turnhout, Herentals en Geel, die op
sociaal, cultureel en economisch vlak de gemeentelijke voorzieningen in belangrijke
mate aanvullen met een regionaal winkel- en dienstencentrum, middelbaar onderwijs
en ontspanning. Op het gebied van tewerkstelling hebben deze steden ook een belangrijke impact.
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Tussen het verstedelijkt gebied Turnhout en de verstedelijkte as Herentals-Geel-Mol
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 ligt tussen de autosnelwegen E34 en E313 die een snelle verbinding verzorgen tussen Antwerpen en respectievelijk Eindhoven en Hasselt. De gewestweg
N19 die de dorpskern Kasterlee doorkruist maakt een kortsluiting tussen deze autosnelwegen (meer bepaald tussen op-/afrit 24 Turnhout en de op-/afrit 23 Geel-Punt).
Ter hoogte van de ring van Geel takt de N71 aan als verzamelweg van het verstedelijkt gebied Herentals/Geel/Mol. Ten zuiden van de E313 loopt de N19 verder over
Aarschot naar Leuven. Binnen een grotere regio heeft de N19 een verbindende/verzamelende functie tussen de E34 en de E314 richting Brussel. Parallel aan de
N19 loopt de N18 als kortsluiting tussen de E34 (meerbepaald op-/afrit 25) en de
N71 met doortochten door de centra van Retie, Dessel en Mol. In de dorpskern van
Retie kruist de gewestweg N118 tussen op-/afrit 26 (E34) en het centrum van Geel.
Het regionale verkeersnetwerk om en rond Kasterlee wordt dus gekenmerkt door
radiale autosnelwegen vanuit Antwerpen en laterale verbindingen ertussen. De
dorpskern van Kasterlee wordt hierdoor geconfronteerd met doorgaand (zwaar) verkeer.
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2 Bestaande ruimtelijke mesostructuur

Grond- en oppervlaktewater

2

Bestaande ruimtelijke mesostructuur

De bestaande ruimtelijke mesostructuur in de gemeente wordt onderzocht via de
deelstructuren. Ze worden geanalyseerd via volgende indeling:
–
–

een definitie van de deelstructuur
(indien relevant) een korte historische schets van de deelstructuur

–

een beschrijving van de huidige elementen die de deelstructuur morfologisch en
functioneel bepalen

2.1

Fysisch systeem als drager van de ruimtelijke structuur

Basiskaart C: Fysisch systeem
Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. De
interne samenhang van deze elementen is erg belangrijk. Het fysisch systeem vormt
de onderlegger van de ruimtelijke structuur en heeft vooral in de open ruimte een
sterk structurerende werking. Inzicht in het fysisch systeem is daarom noodzakelijk
om de verschillende deelstructuren te kunnen verklaren. Op schaal van een gemeente dragen vooral bodem, water en reliëf bij tot de structurerende werking aangezien
zij in rechtsreeks verband staan met het bodemgebruik en zo de ruimtelijke ontwikkeling sturen.
Reliëf
Kasterlee behoort tot de Kempen, een regio die gekenmerkt wordt door een overwegend vlak reliëf dat lokaal onderbroken wordt door enkele verhevenheden. Regionaal
wordt het reliëf bepaald door de Kempense microcuesta in het noorden en het Kempisch Plateau in het oosten. Hierdoor helt het reliëf lichtjes af in zuid-zuidwestelijke
richting. Het meest markante reliëfverschijnsel in Kasterlee is de Kempense Heuvelrug, ontstaan door afzetting van erosiebestendig ijzer- en kleirijk materiaal. Tijdens
de IJstijden groeide deze nog aan door opwaaiende zanden vanuit de Netevallei. De
duinenrug vertoont een sterk microreliëf en steekt op sommige plaatsen meer dan
15m boven het omgevende landschap uit. Vooral de zuidelijke flank is erg steil. Hier
bevinden zich enkele holle wegen. De structurerende werking van de heuvelrug
weerspiegelt zich ook in de loop van de rivieren de Aa, de Kleine Nete en hun zijlopen.
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Kasterlee ligt in het Scheldebekken, meer bepaald het bekken van de Kleine Nete
dat gekenmerkt wordt door een dicht net van zijlopen die ontspringen op de microcuesta van de Noorderkempen. De duinenrug Herentals-Kasterlee vormt een natuurlijke waterscheiding tussen de vallei van de Kleine Nete en de valleien van de zijlopen van de Aa. De Aa zorgt samen met de Grote en Kleine Kaliebeek voor de afwatering van Tielen en het noorden van Lichtaart. In Kasterlee verzorgt de Wamp, een
zijloop van de Kleine Nete, de afwatering samen met de Mostenloop en de Rodenloop. Deze waterlopen zijn dan ook structuurbepalend omwille van hun waterafvoerende en ecologische functie.
Op gemeentelijke schaal is de grondwaterstroming noordoost-zuidwest gericht en
volgt aldus het verloop van het reliëf. Regionaal bekeken ligt Kasterlee in een ‘putgebied’. Het ‘brongebied’ wordt daarbij gevormd door de Kempense cuesta ten noorden
en het lemige Kempisch Plateau in het oosten.
Ook lokaal doet zich op verschillende plaatsen een bron-putpatroon voor, met lokaal
infiltratie-kwelsituaties voor gevolg. De infiltratiegebieden worden daarbij gevormd
door de hogere interfluvia, terwijl kwel kan optreden in valleien en depressies.
Bodem
De combinatie van bodemvormende processen (verwering, mineralisatie, …) en
bodemgenetische factoren ligt aan de basis van de regionale differentiatie van de
bodemtypes, met verschillen in profielontwikkeling, textuur en vochttoestand. Deze
differentiatie uit zich in de eerste plaats op bovengemeentelijke schaal, maar ook op
gemeentelijk schaalniveau zijn verschillen waar te nemen. Terwijl op ruimere schaal
de verschillen zich ook uiten op het vlak van textuurklasse, zijn er op lokaal niveau
vooral verschillen inzake vochttoestand en profielontwikkeling. Kasterlee behoort tot
de Centrale Kempen, getypeerd door uitgesproken zandige bodems. Dekzanden
bedekken het grootste gedeelte van het oppervlak in de gemeente Kasterlee. De
grofste zanden komen voor op de hogere interfluvia, terwijl in de lagere gebieden
lemig zand terug te vinden is. Afhankelijk van het historisch bodemgebruik heeft zich
op deze specifieke zandgronden een historische gelaagdheid (profiel) gevormd met
onder meer plaggenbodems rond de traditionele kernen en podzolen waar vroeger
heide domineerde.
Door erosie is op sommige plaatsen de dekzandlaag verdwenen en verschijnen
oudere lagen aan de oppervlakte. Dit is onder meer het geval op de Kempense Heuvelrug, waar de erosiebestendige ijzerzandsteenlaag, waaraan het bestaan van de
heuvelrug te danken is, op verscheidene plaatsen aan de oppervlakte verschijnt.
Onder meer in de holle wegen aan Hukkelbergen is de roodbruine kleur waarneembaar.
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In valleien zijn de bodems vaak fijner van textuur dan de dekzandbodems: hier vindt
men lemig zand en licht zandleem afgezet door de waterloop zelf (= alluvium). De
bodems zijn er nat tot zeer nat, waardoor ze niet geschikt zijn voor bebouwing of
intensief gebruik. Het ontbreken van een profiel in de valleien wijst op bodemvorming
onder winteroverstromingen. Opvallend is ook het voorkomen van grote pakketten
onverteerd organisch materiaal: veen. Deze zijn gevormd onder permanent hoge
grondwaterstand in afgesloten kommen. De grootste veenpakketten vindt men in het
Rielenbroek-Balderij.
Op verscheidene plaatsen in Kasterlee treft men stuifzanden aan: Kempense Heuvelrug met Hoge Mouw, Kabouterberg en Hoge Heide-Witte Bergen, Zandhoef, Reties
Heike, ’s Hazengoorheide en Kattenberg. Ze zijn geologisch gezien zeer jong en
vaak nu nog in beweging. Omdat het schrale gronden zijn, heeft de landbouw ze
links laten liggen en werden ze na het in onbruik raken van de heide opgeplant met
naaldhout.
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2.2

van de heiden toen ze hun economische betekenis gingen verliezen. Hiervoor werd
naaldhout gebruikt (ten behoeve van de steenbakkerijen en de mijnbouw).

Bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur

Kaart 3: Bestaande natuurlijke elementen
Kaart 4: Bestaande natuurlijke structuur

2.2.1

Definitie

De natuurlijke structuur is (definitie RSV):
–

Het samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de
boscomplexen en de nadere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;
– Deze taakstelling wordt informatief aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een
definitieve taakstelling in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. De definitieve taakstelling wordt begroot op 403 wooneenheden voor de periode 1992 -2008.
ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden
–

Sinds de Industriële Evolutie hebben verstedelijking (wonen op het platteland, toename mobiliteit, …), de technologische evoluties binnen de landbouwsector (ruilverkaveling, schaalvergroting, intensivering, ...) en de ingrepen in de waterhuishouding,
deze halfnatuurlijke landschappen geleidelijk afgekalfd. De graad van natuurlijkheid
is daarbij sterk afgenomen en de natuur werd steeds meer teruggedrongen in min of
meer duidelijk afgebakende (geïsoleerde) gebieden. In Kasterlee is het volledige
agrarische gebied sinds eind jaren 50 door grootschalige ingrepen ten behoeve van
de landbouw (ontginningen, ruilverkavelingen) hertekend. Het ingrijpends waren de
ingrepen in de vallei van de Kleine Nete in het kader van de ontginning van het Geels
Gebroekt. De uitgestrekte bossen en duinen zijn sinds de tweede wereldoorlog een
belangrijke aantrekkingskracht gaan uitoefenen op de recreant (weekendverblijven,
dagjesmensen), waardoor de druk op de natuurlijke structuur plaatselijk sterk verhoogd is.
Figuur 4 Uittreksel uit de Ferrariskaart (ca 1777): omgeving Kasterlee zuidoost

Binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en
treden belangrijke ecologische relaties op. De gebieden met een sterke interne
samenhang en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een grote
meerwaarde voor de natuurfunctie.

2.2.2

oude (kampen)ontginningen:
Vorsel, Isschot, Terlo

Evolutie

Door het lage technologische peil was natuur sterk verweven met elke vorm van
landgebruik in het traditionele (middeleeuwse) landschap: droge en natte heide op de
gemeenschappelijke graasgebieden (aarden), open kampenontginningen9 en kleinschalige akkerlandschappen (met houtkanten) rond de nederzettingen, beemden,
moeras of broekbos in de valleien. De Ferrariskaart geeft hiervan een goed beeld
(Figuur 4).

Kleine Nete:
beemden

Heide (aard)

De grote structuren van dit landschap bleven nagenoeg ongewijzigd tot het begin van
de 20e eeuw. Wel werd de “invulling” wat gewijzigd zoals de grootschalige bebossing

9

De naam “Kempen” zou verwijzen naar deze kampontginningen. Het zijn de oudste ontginningen gekenmerkt door het ontbreken van scheidingskanten, hetgeen samenhangt met het feit dat in die periode ook de
akkers gemeenschappelijke eigendom waren.
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2.2.3

Elementen en processen van de bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur

Uitgaande van de definitie van natuurlijke structuur kunnen volgende structuurbepalende elementen en processen op gemeentelijk niveau gedefinieerd worden: grote
natuur- en boscomplexen, rivier- en beekvalleien, ecologische processen, ecologische infrastructuur.
Structuurbepalend voor de natuurlijke structuur zijn de gebieden met een hoge graad
van natuurlijkheid, waarin natuur de hoofdfunctie is. Dit kunnen boscomplexen zijn
maar ook andere landschapsvormen zoals valleien, moerassen, heiden of een combinatie ervan. Daarnaast kunnen ook ecologische processen zoals infiltratiekwelrelaties tussen hogere ruggen en valleien en depressies, winteroverstromingen,
… eveneens structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur. Dergelijke processen vallen onder de noemer “verticale relaties”. Ook horizontale relaties spelen een
belangrijke rol: natuur- en boscomplexen worden van elkaar gescheiden door gebieden met een ander hoofdgebruik, zoals wonen, landbouw, …. De mate dat deze
tussenliggende gebieden meer of minder geschikt zijn voor “verbinding” tussen de
zwaartepunten, is bepalend voor de horizontale relaties of de ecologische infrastructuur. Drukke verkeerswegen, woongebieden, alsook monofunctionele agrarische
cultuurlandschappen, oefenen een barrière-effect uit.
Kaart 4, afgeleid van de Biologische waarderingskaart van België, geeft een eerste
globaal beeld van de groencomplexen en de natuurwaarden binnen de gemeente.
Zwaartepunten van de natuurlijke structuur
Belangrijke zwaartepunten in de natuurlijke structuur zijn de alluviale valleien van
grotere beken en rivieren. Aan de basis hiervan liggen de fysische beperkingen die
de natte alluviale gronden van nature opleggen voor een intensief bodemgebruik. De
valleien van Kleine Nete, Aa, Wamp, Rode Loop, Grote Kaliebeek, Kleine Kaliebeek
en Rulloop-Broekloop werden door de eeuwen heen gekenmerkt door minder intensief bodemgebruik en daardoor een relatief hoge graad van ecologische natuurlijkheid10. In de loop van de jongste decennia is ook binnen de valleien een intensivering
van het bodemgebruik opgetreden. Een opvallende eigenschap in elk van deze agrarische gebieden is wel de vrije gave open ruimte over grote oppervlaktes.
Op dit moment komen nog belangrijke relicten voor van de traditionele valleilandschappen met beemd- en broekbosrelicten en andere gevrijwaarde typische vallei-

kenmerken. De vallei van de Rode Loop heeft ter hoogte van het reservaat Tikkebroeken nog over een aanzienlijke afstand de gave kenmerken van een typisch
Kempisch beekdallandschap met waardevolle gradiënten. In de vallei van de Kleine
Nete vertonen vooral de omgeving van Zaarden - Breeven en de omgeving van de
Snepkensvijver een hoge graad van natuurlijkheid. Ook in de Bosdellen, ter hoogte
van de samenvloeiing van Kleine Nete en Wamp, zijn ondanks de infiltratie van recreatieve infrastructuur, nog belangrijke natuurwaarden aanwezig. Op de uitgestrekte
veengronden in het samenvloeiingsgebied van Grote en Kleine Kaliebeek ligt Balderij
- Rielenbroek; na een periode van sterke versnippering door visvijvers evolueert dit
uitgestrekte moerasgebied door een aangepast beleid stilaan opnieuw naar een
meer natuurlijke toestand. Een kleiner veengebied situeert zich ter hoogte van
Lichtaart Broek (vallei van de Broekloop), waar lokaal sprake is van een “vertuining”
van de natuur. De overige alluviale gronden zijn grotendeels in intensief agrarisch
gebruik. Na ruilverkaveling oude stijl zijn de natuurlijke valleikenmerken veelal teruggedrongen tot fragmenten en randvegetaties; de gave open ruimte is evenwel grotendeels gevrijwaard gebleven. In de vallei van Kleine Kaliebeek en Roeikensloop en
in mindere mate in het noordelijke deel van de vallei van de Aa is na ruilverkaveling
nieuwe stijl het valleikarakter beter bewaard. In de vallei van de Rulloop, ten zuiden
van Hoge Rielen, ligt één van de laatste kleinschalige hooilandgebieden.
Naast valleien en depressies fungeren ook interfluvia of hogere gronden met een
uitgesproken natuurfunctie als zwaartepunten binnen de natuurlijke structuur. Dit is
uitgesproken het geval voor de Kempense Heuvelrug en de voormalige militaire
gebieden Tielenheide en Hoge Rielen (met het reservaat de Goorkens), die gekenmerkt worden door uitgestrekte bossen (voornamelijk naaldhoutaanplanten), open
stuifduinen, vennen en enkele heiderelicten. Een bijzondere kwaliteit van Tielenheide
is onder meer de rust in het gebied vanwege de beperkte toegankelijkheid van dit
militair domein. Kleinere stuifzandcomplexen met naaldhout zijn gelegen ter hoogte
van Zandhoef, Hazengoorheide en Reties Heike.
Snepkensvijver is een natuurreservaat in de overgang tussen de Kempense Heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete. De sterke gradiënten in de overgang van duinen
naar lagergelegen natte depressies veroorzaken een rijkdom aan biotoop- en vegetatietypes (bossen, heide en vennen). Het Zwart Water is een kleiner vengebied met
gelijkaardige biotoopkenmerken, temidden van de bossen van de Kempense heuvelrug.
Ecologische processen
Het instandhouden van de natuurwaarden is vaak gebonden aan het vrijwaren van
essentiële ecologische processen.

10

De ecologische natuurlijkheid van een gebied is die situatie waarbij de van nature voorkomende en bij de
fysisch-geografische situatie behorende levensgemeenschappen blijvend kunnen voorkomen.
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Inzake grondwaterstromen fungeren hogere interfluvia als “brongebieden”, terwijl
valleien en depressies zogenaamde “putgebieden” vormen. Waar het grondwater
aan de oppervlakte komt, is sprake van kwel. De afwisseling tussen alluviale valleien
en hogere interfluvia maakt dat het proces een sterk verspreid voorkomen kent in
Kasterlee. Er is nog maar weinig onderzoek gebeurd naar het voorkomen van kwetsbare kwelmilieus en de systemen die ze in stand houden11. De kwel in de vallei van
de Grote Kaliebeek wordt in stand gehouden door infiltratie op de omliggende hogere
gronden van Tielenheide, Hoge Rielen en Zandhoef. Het kwelfenomeen doet zich
ook voor in de Tikkebroeken, gevoed door de hogere (landbouw)gronden in de omgeving. De Kempense heuvelrug heeft een belangrijke infiltratiefunctie en houdt
daarmee kwelmilieus in stand in nabijgelegen valleien en depressies, zoals de vallei
van de Broekloop, delen van de vallei van de Kleine Nete en Snepkensvijver. Infiltratie op de hogere gronden van Reties Heike voedt het relatief kleine maar waardevolle
kwelmilieu ten zuiden ervan.
In afgesloten kommen en valleidepressies, waar permanent een hoge grondwaterstand aanwezig is, kan lokaal veenvorming optreden, wat aanleiding geeft tot vorming van typische biotopen. In de valleien van de Wamp, Aa, Kleine Nete, maar
voornamelijk in deze van de Broekloop en de Grote Kaliebeek wijzen grote veenpakketten of veensubstraat in de bodem op dit proces. Waar de kunstmatige ontwatering
zeer sterk is (delen van de vallei van de Kleine Nete) kan ontvening en aanrijking van
de bodem optreden.

brugbaar wordt. Ook als oriëntatiemiddel zijn ze voor sommige soorten nuttig (bijvoorbeeld voor de vleermuis).
In Kasterlee heeft het hele landelijk gebied op dit vlak veranderingen ondergaan ten
gevolge van gebiedsdekkende ruilverkavelingsprojecten. Door uniformisering en
schaalvergroting van het agrarisch gebied is de dichtheid van kleine landschapselementen in het grootste deel van de gemeente sterk afgenomen. Kleinschalige landschappen met veel houtkanten zijn enkel nog terug te vinden in de vallei van de
Rulloop en in het nog onbebouwde gedeelte van de Meergorendepressie; ook in de
ruilverkavelingsgebieden nieuwe stijl (Hoge en Lage Rielen, Mazel) zijn houtkanten
en bosfragmenten gevrijwaard gebleven.
Een aantal grotere landschapselementen fungeren eveneens als stapstenen en
corridors: onder meer de beboste uitlopers van de Kempense heuvelrug ten oosten
van de kern van Kasterlee, Grootgoor in de vallei van de Rulloop, de spoorwegberm
in Lichtaart en de boscomplexen in het open agrarisch landschap in het oostelijk deel
van Kasterlee

Winteroverstromingen kwamen vroeger veel op uitgebreide schaal voor, vooral in de
vallei van de Kleine Nete en de Aa, maar deze zijn door waterbeheersingswerken,
o.a. in het kader van ruilverkavelingen, sterk ingeperkt. Toch zijn enkele gebieden in
deze valleien nog steeds onderhevig aan dit ecologisch proces. Dit is vooral het
geval in de vallei van de Aa. De jongste jaren is in het waterbeleid een trend waarneembaar om dit proces - waar mogelijk - opnieuw ruimte te geven.
Ecologische infrastructuur
Met ecologische infrastructuur wordt bedoeld de minimale fysische en biologische
karakteristieken in een landschap in functie van het voorkomen en de verspreiding
van een bepaalde soort. Dit impliceert dat dit begrip voor elke planten- of diersoort
een eigen betekenis heeft. Landschappelijke diversiteit heeft alleszins een positief
effect op de soortendiversiteit. Zo spelen kleine landschapselementen zoals bosfragmenten, houtkanten, rivieroevers voor veel soorten een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Ze vormen als het ware stapstenen of corridors tussen twee
deelbiotopen, zodat het tussenliggend (dikwijls agrarisch) gebied gemakkelijker over11

De beschrijving van de infiltratie-kwelsystemen berust daarom op een analyse van het fysisch milieu, soms
aangevuld met biotoopindicatoren op basis van terreinopnames, en niet op geo-hydrologisch onderzoek.
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2.3

Bestaande landschappelijke structuur

Kaart 5: Bestaande landschappelijke structuur

2.3.1

Definitie

Het landschap is de resultante van een dynamische wisselwerking tussen het fysisch
systeem en de structuurbepalende functies wonen, werken, natuur, landbouw. Deze
wisselwerking geeft aanleiding tot een specifiek ruimtegebruik, een specifiek ecologisch functioneren12 en een specifieke visuele beleving. Ruimtegebruik en ecologisch
functioneren komen aan bod in de verschillende deelstructuren, terwijl hier het accent
wordt gelegd op de verschijningsvorm, de visuele beleving.

2.3.2

Evolutie

Het traditionele (middeleeuwse) landschap kenmerkte zich door een grote stabiliteit
en een trage ontwikkeling. Door de afstemming van het bodemgebruik op de natuurlijke bodemgesteldheid weerspiegelde het fysisch systeem zich sterk in het landschapsbeeld. Dit wordt geïllustreerd door de markante gelijkenis tussen de grote
patronen van de vereenvoudigde bodemkaart en de Ferrariskaart die het bodemgebruik weergeeft van ca. 1777. Het landschap werd in belangrijke mate gevormd door
het agrarische stelsel dat hier gedurende eeuwen standhield, namelijk het potstalsysteem.
In een recente evolutie, die begon met de industriële revolutie en vooral uitbreiding
nam na W.O.II, is de herkenbaarheid van de landschappelijke structuur vervaagd.
Aan de basis hiervan ligt in de eerste plaats een sterke verstedelijking, waarbij de
uitbreidende bebouwing over de traditionele structuren heen is gewaaierd. In de
tweede plaats heeft de mens zich met de nieuwe technologische middelen kunnen
losmaken van de natuurlijke bodemgesteldheid, waardoor het landschapsbeeld niet
12

In deze systeembenadering is het landschap opgebouwd uit elementen en componenten, waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen abiotische, biotische en antropogene (door de mens bepaalde) elementen
en componenten:
abiotische componenten: reliëf, hydrologie en hydrografie, bodem en geologie
biotische elementen: vlakvormige elementen (bos, duinen …), lijnvormige elementen (bomenrijen …),
puntvormige elementen (bomen …)
biotische componenten: openheid-geslotenheid door de aanwezigheid van natuurlijke elementen
antropogene elementen: vlakvormige elementen (woonkernen …), lijnvormige elementen (wegen …),
puntvormige elementen (kerktorens …)
antropogene componenten: bebouwingspatroon, bodemgebruik
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langer getrouw het fysisch systeem weerspiegelt. Grote landontginning en ruilverkavelingen ‘oude stijl’ met daaraan gekoppelde grootschalige ontwatering van natte
gronden, hebben bovendien het oorspronkelijke ontginningspatroon grotendeels
weggeveegd. Een grote ontginning vond plaats in de jaren 50 in de vallei van de
Kleine Nete (ontginning van het Geels Gebroekt). Ruilverkaveling oude stijl werd
uitgevoerd in het volledige agrarische gebied, met uitzondering van de omgeving van
Mazel en Hoge – Lage Rielen (ruilverkaveling ‘nieuwe stijl’). Het resultaat is dat het
grootste deel van het agrarische landschap in Kasterlee duidelijk de kenmerken
vertoont van de jonge ontginning met grote blokkavels in een regelmatig perceelspatroon.
Lokaal zijn toch relicten van het traditionele landschap of landschapspatroon bewaard gebleven, zoals valleien, holle wegen, rijgehuchten, heide en vennen,… De
Kempense Heuvelrug is door zijn bijzondere fysische kenmerken steeds dominant
aanwezig geweest in het Kastelse landschap. Door beschermingen, onder meer via
het gewestplan, is de Heuvelrug op dit moment grotendeels gespaard gebleven van
verstedelijking. De heide is sinds het begin van de 20e eeuw grotendeels verdwenen
en vervangen door naaldhout.

2.3.3

Elementen van de bestaande landschappelijke structuur

De indeling in geografische streken (Antrop, 1989) situeert Kasterlee in de Centrale
Kempen (meer bepaald het Neteland). De eenheid waartoe Kasterlee behoort, wordt
het Land van Herentals-Kasterlee genoemd. Grote compartimenten gevormd door
bossen en weiland bepalen het landschapstype. Morfologisch gezien is het landschap vlak tot zachtgolvend. Langgerekte heuvels als interfluvia wisselen af met
brede moerassige valleien. Structuurbepalend voor de landschappelijke structuur van
Kasterlee zijn bakens, structurerende reliëfelementen, structurerende hydrografische
elementen, gave landschappen, nieuwe landschappen, markante terreinovergangen,
open ruimtecorridors en nieuwe landschappen.
Bakens
Binnen de gemeente komen een aantal gebouwen voor die het landschap structureren. Ze functioneren als visuele blikvangers en zijn daardoor belangrijk als oriëntatiepunten; met hun cultuurhistorische waarde spelen ze ook een rol in de beleving van
het landschap. Ze komen verspreid voor binnen de gemeente zonder specifieke
samenhang en kunnen worden beschouwd als puntbakens.
De drie parochiekerken in Kasterlee zijn ware blikvangers voor de directe omgeving.
Ook eerder recente bebouwing komt vaak sterk naar voor in het landschap. De watertoren van Kasterlee is door zijn verheven ligging op de uitlopers van de Kempense
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heuvelrug een nadrukkelijk puntbaken. Bobbejaanland vormt een bijzondere verzameling infrastructuur die des te meer opvalt in het open landschap van de vallei van
de Kleine Nete. Om dezelfde reden kan de kazerne van Tielen als puntbaken aangeduid worden.
Enkele puntbakens hebben ook vooral een cultuurhistorische betekenis zoals de
windmolens aan de Waaiberg en Terlo. Op de Aa en Kleine Nete bevindt zich telkens
een watermolen, aan Loozijde en Houtum. Kasterlee telt bovendien ruim 50 kapellen,
vaak in een gehucht of op kruisingen van wegen.
In Kasterlee bevinden zich een tweetal kastelen met bijhorend park: Tielenhof en
Kasteel des Bruyères in Lichtaart. Verder hebben merkwaardige gebouwen vooral
een cultuurhistorische waarde. Waar ze markant in het landschap voorkomen, hebben ze ook een bakenfunctie: Rijkscentrum Frans Masereel, Mertenhof, Schepershoeve, zadeldak in De Bergen, De Muizerd, Hofke van Bayot.
Structurerende reliëfelementen
De Kempense Heuvelrug is een reliëfelement waarvan het structurerend karakter het
gemeentelijk niveau overstijgt. Visueel is deze omwille van het reliëfverschil met de
Netevallei sterk aanwezig in het landschapsbeeld. Dit wordt versterkt door het overwegend beboste karakter dat sterk contrasteert met het open landschap van de flankerende landbouwgebieden. Op de heuvelrug zelf komen nog een aantal bijzondere
vormen van microreliëf, heuveltoppen en steile flanken voor. Een tweede reliëfelement is de beboste duinengordel van Zandhoef-Kleinrees. Bebossing benadrukt
deze lichte verhevenheid die verder erg is aangetast door bebouwing. Verder is er de
beboste gordel tussen Molenberg en Terlo die als groene corridor structuurbepalend
is midden in het bebouwde landschap.
Structurerende hydrografische elementen
Doorheen de geschiedenis hebben waterlopen steeds een belangrijke stempel gedrukt op het landschap. Het structurerend karakter wordt in de eerste plaats bepaald
door de corridorwerking in de lengterichting en de barrièrewerking dwars op de vallei.
In de tweede plaats hebben de fysische beperkingen van de vallei binnen de winterbedding een sterk structurerende werking op het bodemgebruik hetgeen zich vertaalt
in het landschapsbeeld. Dit geldt in sterke mate voor valleien die regelmatig overstromen (overstroomden). Tenslotte vormen de waterlopen en hun valleien aantrekkingspolen voor allerlei recreatievormen hetgeen soms nieuwe infrastructuur aantrekt. In Kasterlee zijn volgende hydrografische elementen structuurbepalend voor
het landschap: Kleine Nete, Aa, Grote Kaliebeek, Kleine Kaliebeek, Roeikensloop,
Meergorenloop-Rulloop, Mostenloop, Rode Loop, Wamp.

GRS Kasterlee

IOK

Gave landschappen
Complexen van gave landschappen zijn in de strikte zin van het woord in Kasterlee
niet of slechts fragmentarisch aanwezig. Dit hangt samen met het feit dat de open
ruimte door recente ontginning en ruilverkaveling grondig hertekend werd na de
Tweede Wereldoorlog. Wel zijn relicten met een beperkte ruimtelijke omvang aanwezig en zijn lokaal elementen en patronen van de traditionele landschappen bewaard
gebleven. Van het traditionele agrarische landschap is voornamelijk het patroon van
de rijgehuchten op de hoger gelegen gronden op een aantal plaatsen goed bewaard
gebleven: Vorsel, Kluis, Mazel, Kraanschot. In ruilverkavelingen nieuwe stijl, zoals
aan Hoge en Lage Rielen, werden de landschappelijke hoofdpatronen en kleine
landschapselementen wel ontzien. Het landschap aan de Hoge Rielheide, gekenmerkt door de afwisseling van akker- en weidegronden met bosfragmenten en houtkanten is daardoor relatief gaaf gebleven.
Nog een aantal valleilandschappen zijn vrij goed bewaard gebleven. Tikkebroeken in
de vallei van de Rode Loop is een gevarieerd valleilandschap met beemden en
broekbossen. Temidden van een geüniformiseerd ruilverkavelingslandschap vormt
het een belangrijk landschappelijk structurerend element. Andere valleistructuren
werden evenmin weggevaagd, maar kregen een invulling met recreatieve infrastructuur: Bosdellen, Balderij, Lichtaart Broek.
De Snepkensvijver is een heide – en venlandschap, dat deels opgeplant werd met
naaldhout. Het gaat het om een uitgestrekt en zeer gaaf openruimtegebied geflankeerd door de vallei van de Kleine Nete. Het reliëf- en gradiëntrijk geheel van hogere
gronden en lagere natte depressies bleef ongeschonden mede dankzij een hoge
graad van ontoegankelijkheid. Verder vertonen grote delen van Hoge Rielen en
vooral Tielenheide nog een aantal kenmerken van het oorspronkelijke heidelandschap. In het huidige besloten landschap van naaldhoutaanplanten komen nog venen heiderelicten voor die verwijzen naar de voormalige uitgestrekte heide.
Nieuwe landschappen
De recente ontginningen en ruilverkavelingslandschappen oude stijl zijn nieuwe
landbouwlandschappen die het grootste deel van het landbouwlandschap in Kasterlee bepalen. Het landbouwgebied in de vallei van de Kleine Nete is hiervan het markantste voorbeeld. Met de ontginning van het Geels Gebroekt en de daaropvolgende
ruilverkaveling heeft de brede alluviale vlakte met rietkragen, natte beemden, moerassen en broekbossen plaats geruimd voor een open en strak agrarisch landschap
met grote kavels. Een heel nieuw landschap ontstond ook aan Lichtaart Heide: het
Aa-broek werd er ontwaterd en de beboste heidegronden werden verkaveld. De
inkleuring als woonpark bestendigde deze evolutie. De oorspronkelijke landschappelijke structuur verdween naarmate de woonfunctie werd ingevuld. Aansluitend daarop
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werd in de vallei van de Kleine Nete de valleistructuur grondig gewijzigd door de
aanleg van Bobbejaanland en een camping.
Openruimtecorridors
Doordat langgerekte verstedelijkte assen ontbreken, zijn openruimtecorridors minder
relevant voor Kasterlee. Enkel tussen de kernen van Lichtaart en Tielen, waar de
bebouwde uitlopers elkaar vrij dicht naderen, kan sprake zijn van een openruimtecorridor. Deze valt samen met de vallei van de Grote Kaliebeek en Broekloop en scheidt
de twee kernen tot twee duidelijk afzonderlijke structuren.
Markante terreinovergangen
De steile zuidflank van de Kempense Heuvelrug vormt een markante overgang tussen de beboste rug en de open vallei. Deze overgang wordt bovendien geaccentueerd door de bebouwing die lijnvormig tegen de beschermende rug aan ligt.
Terwijl in de traditionele ruilverkavelingsgebieden de terreinovergangen tussen hogere gronden en vallei sterk vervaagd zijn, werd in het ruilverkavelingsgebied nieuwe
stijl Hoge en Lage Rielen de grens van de winterbedding gerespecteerd en is de
beekovergang nog herkenbaar aanwezig gebleven. Aan de Tikkebroeken accentueert de functieverandering van landbouw naar vallei- en moerasbossen de beekovergang van de Rode Loop. Op andere plaatsen is deze ook herkenbaar door een
functieverandering naar recreatie in de valleien: Bosdellen, vallei Kleine KaliebeekBroekloop.
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2.4

gevolg hiervan manifesteerde zich zeer sterk gedurende de jongste decennia. De
overblijvende leefbare bedrijven zijn daarbij steeds groter geworden. De jongste
jaren is bovendien binnen de veeteelt de grondloze veredelingssector sterk in opmars geweest. Door de verregaande loskoppeling van landbouw en grond is daarmee een groot mestoverschot ontstaan in de gehele regio. Vooral de varkenssector
en de pluimveesector kenden een explosieve groei in aantal dieren.

Bestaande agrarische structuur

Kaart 6: Bestaande agrarische structuur

2.4.1

Definitie

Tabel 14 economische situering en ruimtegebruik van de landbouwbedrijven

De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden en bedrijven die
het duurzaam functioneren van de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is dus
een ruimtelijk begrip.

2.4.2

Evolutie

In het traditionele landschap was de landbouw zowat de enige gebruiker van de open
ruimte. Zowat elke vorm van bodemgebruik (akkergrond, heide, hakhout, beemd,
eersel,…) stond rechtstreeks of onrechtstreeks in teken van deze sector. De gronden
vlakbij de nederzettingen werden het meest intensief beheerd (akkerland); de verder
afgelegen en minder geschikte gronden werden minder intensief beheerd (heide,
beemden). Aan de basis van deze structuur lag het potstalsysteem. Een beeld hiervan geeft de Ferrariskaart (Figuur 4).
Met de opkomst van anorganische meststoffen verdween het nut van de plaggenbemesting, het potstalsysteem en de heide. Tussen Kasterlee – Retie en Geel (Aard)
bleef de heide als gemeenschappelijke grond tot het begin van de twintigste eeuw
bestaan.
Onder invloed van een sterke bebouwingsuitbreiding door verstedelijking, vooral na
de Tweede Wereldoorlog, werd een groot deel van de plaggengronden mee ingepalmd en werd de landbouw steeds meer verdreven in de richting van de natte heiden, valleien en depressies.
Met de industrialisering van de landbouw is ook in de Kempen een sterke specialisatie en uniformisering opgetreden, waardoor de bedrijfsstructuur ontmengd werd. De
gesloten stoffencyclus van koe-mest-gewas-voeder-melk werd doorbroken en vervangen door een verticaal geïntegreerde keten, waarbij de landbouw afhankelijk is
geworden van de industrie (meststoffen – veevoeders). Nagenoeg het volledige
agrarische bodemgebruik in Kasterlee staat nu in het teken van de veeteelt, hetgeen
zich ruimtelijk vertaalt in grasland en groenvoeders, i.c. maïs.
Samen met de specialisatie is ook een sterke mechanisatie en schaalvergroting
opgetreden binnen de sector. De systematische afname van het aantal bedrijven als
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Bedrijfstype

bedrijven

BSS

%

%

%

87.39
0.84
0.84
1.68
3.36
35.29
3.60
1.68
40.34
5.88
20.17
10.08
36.13
3.36
3.36
0.84
7.56
6.72

97,96
0.82
1.19
0.64
2.65
37.45
1.44
1.01
39.90
3.86
30.49
10.22
44.57
4.71
5.96
0.17
10.84
1.57

94,53
2.09
0.14
0.10
2.33
55.04
3.75
5.04
63.83
0.95
14.59
4.99
20.53
5.89
1.14
0.81
7.84
3.70

0.84
5.88

0.12
1.45

0.71
2.99

1.68

0.18

0.57

4.20

0.29

1.19

Professioneel, volwaardig
p2.1
tuinbouw open lucht
p2.3
tuinbouw glas
p2.4
tuinbouw NET
totaal tuinbouw
p3.1
grondgebonden melkvee
p3.2
grondgebonden vleesvee
p3.3
grondgebonden opfok
totaal grondgebonden veeteelt
p4.1
veredeling kippen
p4.2
veredeling varkens
p4.3
veredeling mestkalveren
totaal grondloze veredeling
p5 gemengd bedrijf
p6 andere dieren
p7.1
loonwerker
totaal andere
professioneel, niet-volwaardig
nevenberoep
n3.1
grondgebonden melkvee
n3.2
grondgebonden vleesvee
professioneel, niet-volwaardig
uitbollend
niet – professioneel

cultuurgrond

Bron: NIS 15 mei telling 2000, classificatie IOK Plangroep

Tabel 14 geeft een overzicht van de landbouwbedrijfstypen en het agrarisch bodemgebruik in Kasterlee in 2000.
De totale werkgelegenheid binnen de landbouw is tot in de jaren ’90 blijven afnemen,
maar toch zorgt de landbouwsector in 1997 nog steeds voor 5.47% van de totale
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werkgelegenheid (NIS, 1997). Dit is duidelijk meer dan het provinciale gemiddelde
van 2.1%. Deze sector drukt nog steeds een belangrijke stempel op het beeld en het
functioneren van de open ruimte. Vooral inzake ruimtegebruik is de vertegenwoordiging van de landbouw hoog: ongeveer 36.5% van het Kasterlees grondgebied is in
agrarisch gebruik (VLM mestbankgegevens 1998).

Klein Rees – Groot
Rees

Het aantal leefbare bedrijven is de jongste decennia sterk afgenomen. Deze trend
heeft zich ook voortgezet in de jaren ’90. Kasterlee telt in 2000 een 140-tal volwaardige bedrijven met een overwegend jonge bedrijfsleiding. Daarnaast bestaat de professionele sector uit een 10-tal bedrijven in nevenberoep en een tweetal nietvolwaardige bedrijven (uitbollers). Verder zijn er nog een 7-tal aangifteplichtige hobbylandbouwers actief.
De grondgebonden landbouw en meer bepaald de melkveeteelt vormt de ruggengraat van de professionele landbouw in de regio. In Kasterlee staat de grondloze
veredeling economisch gezien nog iets sterker. Deze sector vertegenwoordigt 45%
van het totale BSS, terwijl de grondgebonden veeteelt ongeveer 40% realiseert.
Inzake ruimtegebruik is de grondgebonden veeteelt nog steeds dominant (63% van
de cultuurgronden). Ruimtelijk vertaalt de aanwezigheid van de melkveesector zich in
een relatief groot aantal weilanden.

Mazel -Kraanschot
Vorsel - Kluis - Hoeven

Hoge en Lage Rielen
Reties Heike

Tielen

KasKasterlee
terWalravens - Achterlee
Oosteneind-Terlo
Lichtaart

De grondloze veeteelt is dus sterk vertegenwoordigd in Kasterlee. Het betreft vooral
varkensbedrijven (20% van de bedrijven) die samen ca 30% van het BSS van Kasterlee realiseren. De mestkalversector realiseert met 10% van het aantal bedrijven
een aandeel van 10% van het totale BSS. Voor deze grondloze bedrijven is de
grondvraag in de eerste plaats gestuurd vanuit een behoefte voor mestafzet en
groenvoederproductie.

Hukkelbergen - Goor

De tuinbouwsector is klein in Kasterlee. Het beperkt aantal bedrijven (3.36%) realiseert een aandeel van slechts 2.65% in het totale BSS. In ruimtegebruik is het aandeel van deze tuinbouwbedrijven evenzeer beperkt. De jongste jaren is wel een trend
waarneembaar naar een toename van de teelt van groenten voor de industrie.
Figuur 5 overzicht van de agrarische eenheden in Kasterlee

2.4.3

Elementen van de agrarische structuur

Ondanks de vrij uniforme agrarische structuur, blijkt uit de analyses (cfr. bijlage) dat
de landbouw in Kasterlee inzake morfologie, bodemgebruik en bedrijfstypologie een
zekere ruimtelijke differentiatie vertoont, die ook weerspiegeld wordt in het landschapsbeeld. Op deze basis kunnen een aantal landbouwkundige eenheden afgebakend worden met elk een eigen profiel (Figuur 5).
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Klein Rees-Groot Rees
Het gebied bestaat uit een afwisseling van valleien en het tussenliggende interfluvium. De traditionele gehuchten situeren zich op de hogere rug. Ruilverkaveling heeft
de oorspronkelijke ontginningsstructuur op de rug uitgewist en de lagere gronden ter
beschikking gesteld van de landbouw. Het geheel vormt nu een geüniformiseerd
landbouwgebied met grote blokkavels en uitgestrekte open ruimte. Het gebied telt
volgens de 15mei telling 23 landbouwbedrijven, waarvan een 16-tal professionele
(hoofdzakelijk veeteeltbedrijven in hoofdberoep, met een gelijke verdeling tussen
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grondloze en grondgebonden veeteelt). De eenheid wordt dus gedomineerd door de
intensieve veeteelt.
Vorsel-Kluis-Hoeven
Een afwisseling van noord-zuid georiënteerde valleien en ruggen bepaalt het landschapsbeeld. De traditionele agrarische bebouwing, aangevuld met recente bebouwing, bevindt zich op de interfluvia in rijgehuchten. Ruilverkaveling heeft de fysische
verschillen tussen de ruggen en valleien vervaagd tot een sterk geüniformiseerd
landbouwgebied dat onderbroken wordt door enkele beboste stuifzandcomplexen en
moerassige valleien. De aanwezigheid van 35 landbouwbedrijven maakt het gebied
tot een zwaartepunt van de landbouw in Kasterlee: 34 professionele bedrijven, waarvan 33 volwaardig en 1 niet-volwaardig. Naast 2 gemende bedrijven en 1 tuinbouwer
zijn het alle veeteeltbedrijven, 15 grondgebonden melkveebedrijven en evenveel
grondloze veeteeltbedrijven.

troon, bepaald door grote blokkavels. In het gebied komen 27 verscheiden professionele bedrijven voor, 23 volwaardige en 4 nevenberoepsbedrijven. De verscheidenheid in de volwaardige bedrijven kenmerkt het gebied: tuinbouw, melkvee, rundvee,
pluimvee, varkens, mestkalveren en andere dieren.
Mazel-Kraanschot
Lange tijd waren enkel de gronden op de interfluvia rond Mazel en Kraanschot in
ontginning. Na WOII werd de Aa gekanaliseerd en werd het gebied onder ruilverkaveling gebracht. Deze ingrepen hebben ook de vallei toegankelijk gemaakt voor de
landbouw. 12 professionele bedrijven, waarvan 11 volwaardig, liggen in de gehuchten of aan de rand van Tielen. Naast een grondbewerker en een loonwerker gaat het
om 4 melkveebedrijven, 2 gemengde bedrijven, 2 varkensbedrijven en een schapenbedrijf.
Oosteneinde-Terlo

Reties Heike
Dit gebied werd pas recent in gebruik genomen door de landbouw. Sinds het begin
van de 20e eeuw werd de heide geleidelijk ontgonnen, de ruilverkaveling van de jaren
’70 heeft de landbouw drastisch verruimd. De grote landbouwzetels liggen dan ook
sterk verspreid. 11 professionele bedrijven zijn hier actief, waaronder 1 sierteler en 1
paardenfokker. De anderen zijn allen veeteeltbedrijven, 1 grondgebonden bedrijf en
8 grondloze veredelingsbedrijven. De ligging aan een verkeersweg is een troef voor
dit soort bedrijven.
Hoge en Lage Rielen
De agrarische bebouwing in dit gebied is geconcentreerd in twee “rijgehuchten” op
een hogere rug. De oude ontginningsgronden op de rug vervullen nog steeds hun
oorspronkelijke agrarische functie. Ondanks het in cultuur brengen van de valleien is
ook na de ruilverkaveling nieuwe stijl de herkenbaarheid van het fysisch systeem in
mindere mate uitgevlakt dan in andere gebieden. Een achttal bedrijven zijn hier professioneel actief: twee uitbollende en 6 volwaardige bedrijven.
Hukkelbergen-Goor
Het gebied situeert zich tussen de Kempense heuvelrug en de Kleine Nete. Van
1955 tot 1962 was er de ontginning van het Geels Gebroekt: “De Zegge”. Het grondwaterpeil verlaagde en de veengronden werden ontwaterd. Het agrarische gebruik
breidde verder uit vanuit de noordelijke gehuchten. De noordelijke band van oorspronkelijke gehuchten is de jongste jaren verder dichtgeslibd met niet-agrarische
bebouwing. In 1976 werd het gebied ten noorden van de Zegge onder ruilverkaveling
gebracht. Dit alles resulteerde in een agrarisch gebied met een recent ontginningspa-
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De uitlopers van de Kempense heuvelrug, geflankeerd door de vallei van de Kleine
Nete zijn hier structuurbepalend. Het oorspronkelijke agrarische nederzettingspatroon is grotendeels onherkenbaar door de sterke uitbreiding van niet-agrarische
bebouwing, die een belangrijk deel van de oude plaggencomplexen heeft opgeslorpt.
Onder druk van de bebouwingstoename nam de landbouw gronden in de vallei van
de Kleine Nete intensiever in gebruik. De kanalisatie van de Kleine Nete maakte dit
mogelijk, de ruilverkaveling in de jaren ’70 zorgde voor een intensivering. 11 diverse
bedrijven zijn gevestigd in het gebied waaronder 1 nevenberoepsbedrijf. De andere
zijn overwegend grondgebonden veeteeltbedrijven, verder nog een tuinbouwer, een
pluimvee- en een varkensbedrijf. De traditionele grondgebonden veeteelt blijft hier
sterk vertegenwoordigd.
Walravens-Achterlee
Het gebied werd lange tijd gekenmerkt door uitgestrekt moeras, broekbos en hooilanden en begrensd door traditionele landbouwgehuchten. Later werden dankzij de
schaalvergrotingen, technische ontwikkeling en ontwatering in het kader van ruilverkaveling ook de valleien in landbouwgebruik genomen. Landbouwbedrijven liggen in
Achterlee, Walravens-Hoek of aan de Molenstraat: 2 nevenberoepsbedrijven en 21
volwaardige bedrijven van uiteenlopende aard. Het gaat voornamelijk om sterk ruimtebehoevende grondgebonden melkveebedrijven, geënt op de graslanden in de
valleien: 14 melkveebedrijven, 2 vleesveebedrijven, serrebedrijven en een mestkalverbedrijf.
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Agrarische activiteiten in verstedelijkt gebied
De oude landbouwkernen van Tielen, Lichtaart en Kasterlee herbergen nog een
aantal bedrijven temidden van ondertussen versteend gebied. De traditionele landbouw is hier echter allerminst structuurbepalend: 1 hobbylandbouwer met schapen in
Kasterlee, een nevenberoepsbedrijf en een varkensbedrijf in Lichtaart, een hobbylandbouwer, een uitboller, een melkveebedrijf en een tuinbouwer in Tielen.

46

IOK

plangroep

GRS Kasterlee

III Bestaande ruimtelijke structuur
2 Bestaande ruimtelijke mesostructuur

2.5

De oorspronkelijke nederzettingsstructuur rond de drie dorpskernen werd door deze
uitbreidingen grotendeels weggevaagd terwijl het verspreid bebouwingspatroon van
linten en gehuchten in open ruimte goed zichtbaar bleef.

Bestaande nederzettingsstructuur

Kaart 7: Evolutie van de bebouwing
Kaart 8: Bestaande nederzettingsstructuur
Kaart 9: Bestaand rioleringsnet

2.5.1

Definitie

De nederzettingsstructuur focust op de organisatie van de bebouwde ruimte en de
invloed ervan op het landschap. De nederzettingsstructuur bestaat uit het samenhangend geheel van gehuchten, dorpen, linten en verspreide bebouwing in de open
ruimte.

2.5.2

De traditionele bebouwingsaanzet is Frankisch van oorsprong en bestaat uit 3 kleine
dorpen en een 20-tal kleine gehuchten, waarvan sommige ouder dan de dorpskernen
zelf. De bebouwing situeerde zich in een logisch patroon op het fysisch systeem:
agrarische nederzettingen (meestal in groepjes) op de drogere ruggen tussen het
rivierennet en de vochtige depressies. Kenmerkend voor Kasterlee is het grote aantal
oude gehuchten, ontstaan als agrarische nederzetting in rij- of driehoekvorm. Van
een aantal gehuchten is het typisch lijnvormige patroon (rijgehuchten) nog goed
herkenbaar: Vorsel, Kluis, Hoge en Lage Rielen, Mazel, Oosteneinde, Stenenstraat,
Hukkelbergen, Goor. De oriëntatie van elk van deze rijgehuchten is parallel aan de
landschappelijke hoofdstructuur, gedetermineerd door de oriëntatie van de grotere
beekdalen. Het traditionele patroon is duidelijk te herkennen op de Ferrariskaart
(1777). De bebouwingsuitbreiding bleef tot het begin van de 20e eeuw heel beperkt.
Tot 1950 verloopt het verstedelijkingsproces voornamelijk via de invalswegen van de
kleine kernen waardoor er stervormige bebouwingspatronen ontstaan. Vanaf 1950
neemt de bebouwde oppervlakte zeer sterk toe en worden heel wat gehuchten en
kleine hoven ‘opgeslokt’ door de steeds groter wordende dorpskernen. Zoals in vele
gemeenten gaat ook hier de verstedelijking hand in hand met een afname van het
landbouwareaal: de onbebouwde gebieden tussen de invalswegen worden opgevuld,
de hogere ruggen worden breder opgevuld met bebouwing richting vallei en de verspreide hoven worden (voornamelijk langs de invalswegen) lintvormig uitgebouwd.
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Figuur 6 Bebouwingsevolutie sinds de 18 eeuw op basis van historisch kaartmateriaal

2.5.3

Evolutie
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Elementen van de bestaande nederzettingsstructuur

Binnen de gemeente kan men de dag van vandaag een aantal typische nederzettingselementen onderscheiden: dorpskernen, verkavelingen met een groen karakter,
grote bebouwingsconcentraties buiten de dorpskernen, lintbebouwing en verspreide
bebouwing.
Dorpskernen
De gemeente kent drie dorpskernen met een min of meer geconcentreerde bebouwing: Kasterlee, Lichtaart en Tielen. In globo is er een duidelijke morfologische overgang van de kernen naar de onbebouwde ruimte. Hier en daar verlinten de kernen
echter verder langs de invalswegen en slokken ze kleinere gehuchten op in hun
structuur. Hoebenschot in Lichtaart en Terlo of Isschot in Kasterlee zijn typische
voorbeelden. De verstedelijking van deze gehuchten ging gepaard met de inplanting
van kleine bedrijfsconcentraties.
Ruim 86% van het totale aantal inwoners woont in één van de kernen in Kasterlee.
Dit cijfer komt overeen met de rest van de regio en onderbouwt de stelling van een
betrekkelijk geconcentreerd bebouwingspatroon in Kasterlee. De kernbebouwing is
voor het grootste deel voorzien van riolering.
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De dorpskernen functioneren allen vrij zelfstandig, ook op sociaal vlak. Een basisuitrustingsniveau is overal aanwezig. Kasterlee heeft het grootste voorzieningenniveau
alsook de meeste voorzieningen die functioneren voor de andere deelkernen (gemeentelijke diensten, politie, post, …). Het voorzieningenniveau van Lichtaart evenaart dat van Kasterlee maar heeft minder gemeenschappelijke voorzieningen. Tielen heeft het kleinste voorzieningenniveau maar is toch zelfvoorzienend en voor
basisvoorzieningen niet afhankelijk van buurkernen.

Tabel 15 Uitrustingsniveau van de dorpskernen

BASISVOORZIENINGEN
Bakker
Slager
Krantenwinkel
Kruidenier
Apotheek
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Speelplein / zitplek
Postbus
Telefooncel
Café
BIJKOMENDE VOORZIENINGEN
Superette / supermarkt
Kleding, schoenen, bloemen, …
Kapper, wasserij, fotograaf, …
Ontmoetingszaal / vergaderzaal
Eetgelegenheid (restaurant, frituur, …)
Postloket (met beperkte openingsuren)
Bankfiliaal / bankautomaat
Dokter / huisarts
Tandarts / kinesist
Bibliotheek (ook uitleenfiliaal)
Jeugdlokaal
Secundair onderwijs
Voetbalveld / sportveld
Loketfunctie gemeentelijke diensten
HOOFDVOORZIENINGEN
Gemeentelijke administratie
Politiekantoor
Sporthal
Postkantoor
Multifunctionele zaal (openbaar)
Rusthuis
Reisbureau, verzekering, …

Kasterlee

Lichtaart

Tielen

aantal
4
3
4
4
3
3
2
2
8
7
18

aantal
3
1
1
1
2
2
2
4
6
9
12

aantal
3
1
1
2
1
2
1
5
3
4
7

4
54
16
1
30
2
9
9
5
1
5
2 (1 + BUSO)
8
11

2
31
9
1
27
0
8
7
2
1
4
0
13
1

2
16
5
1
6
0
6
3
2
1
1
0
3
1

1
1
1
1
5
1
14

1
0
1
0
3
1
11

0
0
0
0
2
0
4

Bron: gemeentelijke diensten Kasterlee
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Verkavelingen met een groen karakter
Deze verkavelingen sluiten aan op de dorpskernen van Kasterlee en Lichtaart, op het
pretpark Bobbejaanland en op de heuvelrug tussen Lichtaart en Herentals. Bij de
inkleuring van het gewestplan werd weinig rekening gehouden met de toen aanwezige bosfragmenten. Vrij snel werden grote delen van de bosfragmenten verkaveld
waardoor groen ogende woonparken ontstonden met een lage dichtheid. De kern
van Lichtaart spreidde zich op die manier uit over een gedeelte van de Kempense
Heuvelrug. Op de grens met Herentals ontwikkelde zich een kleine verkaveling op de
heuvelrug, los van enige historische aanzet.
Ook de drooglegging van een aantal moerassen zorgde voor een verdere verstedelijking. Het noordelijke deel van de kern van Kasterlee en de omgeving van Bobbejaanland werden op die manier ingevuld. Bestaande bosfragmenten en bosaanplanten werden er op korte tijd verkaveld. Terwijl de groene verkavelingen in Kasterlee
nog morfologisch aansluiten op de kern, liggen de verkavelingen rond Bobbejaanland
in de open ruimte. Ze worden van de kern van Lichtaart gescheiden door een reliëfovergang van de heuvelrug.
Grote bebouwingsconcentraties
Grote bebouwingsconcentraties komen in alle deelgemeenten voor. Bebouwingsconcentraties zoals de grotere gehuchten zijn historisch gegroeid en hebben zich radiaalgewijs ontwikkeld (Terlo, Achterlee/Hoebenschot, Groot Rees). Andere gehuchten
zijn iets kleiner en kunnen niet als lintbebouwing worden getypeerd aangezien ze in
de breedte zijn uitgegroeid (Stenenstraat, Hukkelbergen). De bebouwingsconcentratie in Tielen is een sociale wijk (Rozenwijk) van huurwoningen die in de open ruimte
los van het kernweefsel werd ingepland.
Bedrijfsconcentraties komen buiten de kernen voor als brede verlinting (Hoebenschot
in Lichtaart), als onderdeel van een gehucht (Terlo in Kasterlee), tussen de ring en
de kern van Kasterlee, omgeven door verlinting (IJsboerke in Tielen) of als vlek in de
open ruimte (Reties Heike).
Aansluitend op de Kleine Netevallei en de groene verkaveling ten zuiden van
Lichtaart is het pretpark Bobbejaanland in open ruimte gelegen evenals een aantal
kampeerterreinen. Een grote concentratie van gebouwen en pretparkattracties zorgt
voor een grootschalig karakter.
Lintbebouwing
Lintbebouwing is in gans de gemeente op te merken: als uitlopers van de dorpskernen, als afgezonderde verlinting in open ruimte en als de aaneengroeiing van kleinere gehuchten in de open ruimte. De lintbebouwing heeft vaak een historische aanzet
die via het gewestplan en de opvulregel juridisch in de hand werd gewerkt. De uitlo-
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pers van de dorpskernen nemen hoofdzakelijk een woonfunctie op, langsheen de
N19 richting Turnhout huisvesten ze ook bedrijvigheid en handel. De min of meer
afgezonderde verlinting in open ruimte bestaat grotendeels uit landbouwgehuchten
met hoofdzakelijk huisvesting voor landbouwbedrijven.
Meestal zijn de linten ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. Een aantal
linten is enkel via een goedgekeurde verkaveling buiten de woonzone en de opvulregel kunnen ontwikkelen. Een aantal landbouwgehuchten zijn ingekleurd als agrarisch
gebied. In de linten zijn de vrijliggende gronden praktisch allemaal verkaveld. Brede,
onbebouwde kavels komen weinig tot niet meer voor.
Van riolering is in de meeste linten geen sprake. Slechts enkele linten zijn voorzien
van riolering.
Verspreide bebouwing
De verspreide bebouwing is structuurloos uitgezaaid over de gemeente Kasterlee.
Het bebouwingspatroon bestaat hoofdzakelijk uit (voormalige) landbouwbedrijven
verweven met geïsoleerde woningen. Kenmerkend voor Kasterlee zijn de oude rijgehuchten die niet zijn ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. Een analyse
van de kadscan (1999) geeft een voorlopige weergave van de zonevreemde (al dan
niet vergund), residentiële bebouwing rekening houdend met de inventaris van goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen en de actieve landbouwbedrijven:
Tabel 16 weergave zonevreemde woningen naar aantal en gewestplanbestemming
gewestplanbestemming

aantal
zonevreemde procentuele
woningen°
ling

Woonuitbreidingsgebied
Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s
Zone voor openbaar nut
Militair domein
Parkgebied
Recreatiegebied
Agrarisch gebied
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bosgebied
Natuurgebied
Natuurreservaat
totaal

9
22
4
4
21
7
209
231
10
66
11
594

verde-

2%
4%
1%
1%
4%
1%
35%
39%
2%
11%
2%
100%

° ruime inschatting zonder overzicht bouwvergunningen en functiewijzigingen
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De problematiek van zonevreemde woningen is het grootst in het agrarisch gebied.
De agrarische zones worden vooral ingenomen door oude rijgehuchten (Walovens,
Lozijde, Klein Heiken, Mazel, Langenberg, Groot-Rees, Kluis, Vorsel en Hoeven)
waar de landbouwfunctie meer en meer overgaat in een woonfunctie. Andere zones
met aanzienlijke concentraties zonevreemde woningen zijn de omgeving rond Stenenstraat-Langenberg, de N19 ten noorden van Kasterlee en de KMO-zone Hoebenschot in Lichtaart.
Er zijn geen grote concentraties op te merken in groen- of bosgebieden; de woningen
liggen veeleer verspreid over grote oppervlakten.
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2.6

zichte van het aangrenzende landelijke woonlint Terlo. Eventuele uitbreidingsmogelijkheden worden gehypothekeerd door de ingeklemde ligging tussen landelijk woongebied, parkgebied en N123.

Bestaande ruimtelijk economische structuur

Kaart 10: Bestaande ruimtelijk economische structuur

2.6.1

Definitie

Met de ruimtelijk economische structuur wordt gefocust op de ruimtelijke impact van
het functioneren van het economisch weefsel. We beperken ons tot de ruimtelijke
analyse van de non-agrarische bedrijvigheid en handel. Omwille van hun specifieke
ruimtelijke impact worden landbouw, toerisme en recreatie afzonderlijk behandeld.

2.6.2

Elementen van de bestaande ruimtelijk economische
structuur

De volgende elementen kunnen binnen de ruimtelijk economische structuur van
Kasterlee onderscheiden worden: bedrijvenzones, verweven handel en bedrijven in
de dorpskern, verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte.
Bedrijvenzones
Het gewestplan van Turnhout telt voor het grondgebied Kasterlee 5 ambachtelijke
zones, waarvan 2 tot stand kwamen via een BPA-bestemmingswijziging.
Met uitzondering van de bedrijvenzone in Tielen, waar 1 groot bedrijf uit de voedingssector is gevestigd, zijn op de andere zones hoofdzakelijk kleine en middelgrote
ondernemingen gehuisvest, qua omzet en balanstotaal. De zones huisvesten niet
alleen bouw-, industriële bedrijven, transportbedrijven en groothandel maar ook bedrijven uit dienstensectoren (verhuur, zakelijke dienstverlening, enz.), die volgens de
aard van hun activiteit in principe ruimtelijk verweefbaar zijn. De 5 bedrijvenzones
worden hieronder besproken.
De bedrijvenzone Rode Akkers (5 ha) is op een goed bereikbare plaats gelegen
langs de N123 tussen de dorpskern Kasterlee en het gehucht Terlo. Het terrein is
nagenoeg volledig bezet met KMO’s (schrijnwerkers, garage,…) met een eerder
lokaal profiel. Op het terrein komt eveneens een openluchtkarting voor. Twee ontsloten percelen zijn braakliggend, waarvan één voor buitenopslag wordt gebruikt. De
helft van een perceel (in eigendom van een schrijnwerkerij) is ingevuld als hertenwei.
Aan de oostzijde van de bedrijvenzone komen kleine braakliggende restruimten voor
als gevolg van een ‘ruwe’ gewestplanintekening die geen rekening hield met de bestaande percelering. Hier ontbreekt eveneens een duidelijke groene buffer ten op-
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De bedrijvenzone Reties Heike (1,5 ha) langs de N123 bevat twee middelgrote bedrijven met een gemengd lokaal-regionaal profiel: een grondwerkmachineverhuurbedrijf en een handel in roomijs. De decentrale ligging ten opzichte van de dorpskern
temidden van landschappelijk waardevol agrarisch gebied met verschillende landbouwzetels hypothekeert een uitbreiding. Bij eventuele uitbreiding in zuidwestelijke
richting vormt het valleigebied van de Wamp een ruimtelijke barrière. Reeds eerder
werd een BPA-voorstel tot ontwikkeling van een groter bedrijventerrein op Reties
Heike negatief geadviseerd door de hogere beleidsinstanties.
De bedrijvenzone Biezenveld (5,6 ha) aansluitend bij de dorpskern Kasterlee wordt
ontwikkeld door de dienst industrie van de IOK. De netto-oppervlakte van dit bedrijventerrein (na aftrek van buffers, ontsluitingswegen) bedraagt een drietal ha. Het
terrein zal worden ontsloten via een insteekweg vanaf de Turnhoutsebaan die parallel met de ringweg verloopt. Zowel ten opzichte van de ringweg als ten opzichte van
de bebouwing langs de Turnhoutsebaan wordt een groene buffer voorzien. Via gekoppelde bebouwing en het stellen van een bovengrens van 5000 m²/kavel kan
plaats geboden worden voor de herlokalisatie van een tiental Kastelse bedrijven.
Verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Biezenveld wordt gehypothekeerd door
de ingeklemde ligging tussen ringweg, Turnhoutsebaan en de Meergorenloop annex
winterbedding.
De bedrijvenzone Hoebenschot (16 ha) langs de Poederleesteenweg aansluitend bij
de dorpskern Lichtaart is voornamelijk ingevuld met KMO’s (met uitzondering van
een groot aannemingsbedrijf). Er komt eveneens een grote meubelzaak en een taverne voor. Bij de gewestplaninkleuring werd een deel van het gehucht Hoebenschot
paars ingekleurd. De grillige perceelsstructuur van deze bedrijvenzone heeft tot een
fragmentarische invulling met ongebruikte restruimten geleid. Anderzijds is zowat één
derde van de percelen ingevuld met een riante bedrijfswoning. Aan de Poederleesteenweg is de bebouwde oppervlakte beperkt en de ruimte tussen de bedrijven
onderling groot. Centraal wordt de bedrijvenzone Hoebenschot in quasi noordzuidoriëntatie doorsneden door een bandvormig bos dat zich over verschillende
percelen uitstrekt. Een eventuele uitbreiding van de bedrijvenzone in noordelijk richting in het aanpalende agrarisch gebied kan verder onderzocht worden.
De bedrijvenzone Prijstraat-Gierlebaan (12 ha) wordt bezet door het grootste bedrijf
van de gemeente Kasterlee met name IJsboerke Ice Cream International. Het bedrijf
voorziet ruim 10% van de tewerkstelling in de gemeente. Op basis van economische
parameters, ruimtelijke impact en ruimtelijke binding behoort de onderneming duidelijk tot de categorie van ‘regionale bedrijven’. De ontsluiting van het terrein gebeurt
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via de Prijstraat-Gierlebaan. Vanaf de E34 wordt de dorpskern van Gierle doorkruist
door het vrachtverkeer van en naar IJsboerke. Een gedeelte van deze bedrijvenzone
is nog niet ingenomen. Het is in eigendom van IJsboerke. Een uitbreiding van dit
bedrijventerrein wordt gehypothekeerd door de ingeklemde ligging tussen de Gierlebaan, bebouwing langs de Prijstraat en de Kemelbeek annex winterbedding in het
zuidoosten.
Verweven handel en bedrijven in de woonzone
In het dorpscentrum van Kasterlee komt de grootste concentratie aan kleinhandelszaken voor. Deze voorzieningen worden vervolledigd door de aanwezigheid van
publieke diensten op gemeentelijk niveau. Terwijl de kleinhandelszaken eerder lokaal
gericht zijn, bedienen de horecazaken een grotere regio. Vermelde voorzieningen
komen voornamelijk voor om en rond de Markt met uitlopers langs de N123 en vooral de N19. De schaalgrootte van de kleinhandelszaken neemt toe verder weg van het
centrum. Terwijl in het centrum vooral kleinschalige kleinhandelsactiviteiten of buurtwinkels aanwezig zijn, komen in de rand ervan eerder grootschaligere en moeilijker
te verweven voorzieningen voor zoals o.a. benzinestations. Geheel buiten de dorpskern komen langs de N19 enkele solitaire ‘baanwinkels’ voor. Ter plaatse van het
rond punt N123-ring situeert zich een klein lint met baanwinkels.
In Lichtaart zijn de winkels vooral geconcentreerd langs de Leistraat met uitlopers
langs de Tielensteenweg en Herentalsesteenweg. De lokale publieke diensten bevinden zich eveneens in de onmiddellijke omgeving van de Leistraat. De schaalgrootte van de kleinhandelszaken neemt toe verder weg van het centrum. Ter plaatse van
de Schoolstraat bevindt zich langs de Herentalsesteenweg een kleine concentratie
van baanwinkels. Het voorzieningenniveau is minder uitgebreid dan dat van Kasterlee-centrum en vooral gericht op de voorziening van de eigen kern.
In Tielen komen de meeste winkels en plaatselijke publieke diensten voor langs
Tielendorp met uitlopers langs de Gierlebaan (tot even voorbij de spoorweg) en de
Kerkstraat. Het voorzieningenniveau van Tielen is het minst toereikend van de 3
Kastelse woonkernen. Anderzijds is hier wel een opstapplaats langs de spoorlijn
Antwerpen-Turnhout gelegen.
In de vele gehuchten in Kasterlee komen hier en daar buurtwinkels voor. Geen enkel
van de gehuchten beschikt evenwel over een volledig basisuitrustingsniveau.
Verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte
De aanwezigheid van bedrijven in de open ruimte is structuurloos. De bedrijven komen sporadisch voor in de landbouwzone. Duidelijke concentraties zijn niet waar te
nemen.
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2.7

Bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur

Kaart 11: Bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur
Kaart 12: Bestaande fietsvoorzieningen

2.7.1

Definitie

De verkeers- en vervoersstructuur wordt bepaald door het geheel van verkeersinfrastructuren bedoeld voor het vervoer van mensen, goederen en berichten en/of de
samenhang van deze infrastructuren. Het structurerend karakter ervan wordt bepaald
door de morfologische impact (o.a. begrenzingen, door- en versnijdingen), door het
aantrekken en ondersteunen van economische activiteiten en het genereren van
personen- en/of goederenmobiliteit.

2.7.2

Elementen van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur

De verkeers- en vervoersstructuur kan in Kasterlee worden onderverdeeld in wegentrajecten (die elk verschillende functies opnemen), busvervoertrajecten en een
spoorweg met multimodaal knooppunt.
Wegentrajecten
De gewestwegen N19 en N123 zijn de trajecten die Kasterlee verbinden met haar
omliggende steden en een aansluiting mogelijk maken op het regionale wegennet.
De N19 maakt een kortsluiting tussen de E34 (Turnhout) en de E313 (Geel), de N123
zorgt voor een verbinding tussen Herentals en de N18 (Mol-Turnhout). Door deze
aansluitingsmogelijkheden nemen de trajecten een bovenlokale verbindingsfunctie
op waarvan die van de N19 het grootst is. De eerste fase van een omleidingsweg
rond Kasterlee functioneert voorlopig als verbinding tussen Kasterlee noord en
Lichtaart.
De gewestweg N134 (Lichtaart-Poederlee) en de gemeentelijke steenwegen (Olensteenweg, Tielensteenweg/Gierlebaan, Zevendonkseweg) zijn trajecten die de deelkernen onderling verbinden, verbinden met de randgemeenten en/of aansluiten op
het hogere wegennet. De overige wegen zijn lokaal ontsluitend of toeganggevend.
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De bedrijventerreinen zijn allen gelegen langs de gewestwegen en steenwegen,
kleine verzamelwegen worden weinig tot niet belast met bedrijfsverkeer.
Busvervoertrajecten
De bestaande busvervoertrajecten zijn van bovengemeentelijk belang en worden
gevormd door 3 stamlijnen: lijn 49 Turnhout-Kasterlee-Geel-Aarschot, lijn 304 Turnhout-Kasterlee-Lichtaart-Herentals-Aarschot-Leuven en lijn 29a/1 TurnhoutTielenLichtaart-Herentals. Stamlijn 29a heeft drie bijkomende deeltijdse trajecten die vanuit Lichtaart voor een verbinding met Kasterlee, Poederlee (Lille) of Bobbejaanland
zorgen. De Lijn voorziet sinds 2003 een nieuw aanbod: lijn 5 Turnhout – VosselaarGierle – Tielen – Kasterlee – Retie met aansluiting op Tielen Station en Lijn 121
Herentals – Lichtaart – Kasterlee – Turnhout.
Stamlijn 49 zorgt voor een goede noord-zuidrelatie doorheen Kasterlee met een
halfuurfrequentie tijdens spits en een uurfrequentie tijdens de daluren. Stamlijn 29a/1
zorgt voor een behoorlijke noord-zuidrelatie doorheen Tielen en Lichtaart met een
halfuur- tot uurfrequentie. De deeltijdse trajecten van deze stamlijn zorgen voor een
zwakke oost-westrelatie (Kasterlee - Poederlee) met een frequentie van slecht twee
tot vier busverbindingen per dag. De relatie met Bobbejaanland is enkel gegarandeerd in juli, augustus en de paasvakantie. Een bijkomende oost-westrelatie wordt
gevormd door stamlijn 304. Deze relatie is echter ook behoorlijk zwak en heeft
slechts een frequentie van eens om de drie uur. De relatie Kasterlee-Lichtaart is op
die manier iets sterker vertegenwoordigd (1 stamlijn + 1 deeltijds traject) dan de
relatie Kasterlee-Tielen (slechts 1 deeltijds traject).
Spoorweg met multimodale knooppunten
Het spoortracé verloopt noord-zuid door de gemeente. De spoorweg is de drager van
twee treinverbindingen. De verbinding Turnhout-Tielen-Herentals-Lier-MechelenBrussel heeft een uurfrequentie. De verbinding Turnhout-Tielen-Herentals-LierAntwerpen wordt in de weekdagen slechts tijdens de spits ingezet, voor meerdere
verbindingen dient men de trein naar Brussel te nemen en over te stappen in Herentals of Lier richting Antwerpen. In het weekend heeft men een rechtstreekse verbinding naar Antwerpen met uurfrequentie. Algemeen kan men stellen dat men tijdens
weekdagen rechtstreeks naar Brussel kan sporen, tijdens de weekends rechtstreeks
naar Antwerpen.
Tielen heeft geen echt station maar een stopplaats. De invloedssfeer van deze halteplaats echter is betrekkelijk groot. Lichtaart, Kasterlee, Gierle, Lille, Poederlee en
zelfs Turnhout maken gebruik van de opstapfaciliteit. Het stijgend belang van de
opstapplaats blijkt uit de opstapcijfers van stations in de regio:
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Tabel 17 evolutie van het aantal opstappende reizigers

Tielen
Turnhout
Herentals

1985

1990

1996

evolutie ‘85-‘96

394
1.609
3.233

474
2.533
3.252

695
2.561
4.780

176%
159%
148%

Bron: Gedas, oriëntatienota mobiliteitsplan Kasterlee (NMBS tellingen)

De groei hangt waarschijnlijk samen met de bevolkingstoename in Kasterlee en Lille.
Een versterkende factor is de ruime parkeerfaciliteit rond de opstapplaats waardoor
vele reizigers uit Turnhout komen afgezakt naar Tielen (er is een grote parkeerdruk
rond het station van Turnhout).
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2.8.3

2.8

Bestaande toeristisch-recreatieve structuur

Elementen van de bestaande
recreatieve structuur

ruimtelijk toeristisch-

Kaart 13: Bestaande toeristisch-recreatieve structuur

Voorzieningen voor de jeugd

2.8.1

Met voorzieningen voor de jeugd worden zowel de infrastructuur van jeugdverenigingen bedoeld als openbare speelmogelijkheden. Private speeltuinen bij taveernes
vallen onder de rubriek horeca.

Definitie

De ruimtelijk toeristisch-recreatieve structuur wordt gevormd door de toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten en hun samenhang. Toerisme bevat het
geheel van interrelaties en verschijnselen die verband houden met de verplaatsing
naar en het tijdelijk verblijf van mensen in een niet alledaagse omgeving. Recreatie is
het geheel van handelingen die gebeuren in de vrije tijd en primair gericht zijn op de
fysieke (spel, sport,…) en geestelijke (cultuur, hobby, …) ontspanning.

2.8.2

Evolutie

De jeugdwerking in Kasterlee kent traditioneel een parochiale verankering. De voorzieningen voor de jeugd hangen ruimtelijk dan ook sterk samen met de respectievelijke woonweefsels. In deelgemeente Kasterlee zijn 5 jeugdverenigingen actief, elk
met een eigen lokaal. In Lichtaart en Tielen zijn dat er respectievelijk 3 en 2.
Naast gebouwen en lokalen maken jeugdverenigingen ook gebruik van braakliggende terreinen en bossen voor sport en spel. Deze terreinen en bossen, waaronder
speelbos Hoge Mouw, liggen overwegend in of aansluitend op de kern.
Sportvoorzieningen

Terwijl het verenigingsleven van oudsher een maatschappelijke verankering kent, zijn
toerisme en recreatie eerder jonge gebruiksfuncties van het landelijk gebied. Met het
toenemen van welvaart, de vrije tijd en de mobiliteit zijn ze steeds een belangrijkere
plaats gaan innemen.

Met sportvoorzieningen wordt de specifieke infrastructuur bedoeld die voornamelijk
door verenigingen maar ook door particulieren gebruikt wordt ter beoefening van
uiteenlopende sporten. Strikt private terreinen en gebouwen worden hier niet opgenomen.

Vooral na de tweede wereldoorlog zijn de rust en de bossen van de Kempen een
belangrijke aantrekkingskracht gaan uitoefenen op de stedeling. Getuige daarvan zijn
de weekendverblijven in de bossen en de valleien. In Kasterlee komen in bijna alle
bossen weekendverblijven voor. Naast een grote concentratie op de beboste Kempense Heuvelrug liggen de weekendverblijven sterk verspreid over de gemeente. De
jongste decennia heeft met de toenemende mobiliteit het dagtoerisme een sterke
groei gekend, terwijl de bloei van het verblijfstoerisme en de tweede verblijven zijn
hoogtepunt voorbij is.

De meeste sportvoorzieningen in Kasterlee zijn van het lokale niveau (niveau gemeente) of het sublokale niveau (niveau deelgemeente). De belangrijkste sportvoorzieningen zijn dan ook gelegen in of aansluitend op de drie woonkernen.

Met ca. tweehonderd twintig verenigingen verspreid over de drie deelgemeenten kent
Kasterlee een sterk uitgebouwd verenigingsleven. De verenigingen zijn verankerd op
het niveau van de deelgemeente, wijk, parochie of gehucht, waarbij een onderscheid
kan gemaakt worden tussen socioculturele verenigingen, sportverenigingen en
jeugdverenigingen, elk met een eigen ruimte- en infrastructuurbehoefte. De jongste
decennia is een verschuiving opgetreden, waarbij de sportverenigingen een steeds
belangrijkere plaats zijn gaan innemen. Ruimtelijk vertaalt dit zich in een belangrijke
ruimtebehoefte vanwege de specifieke infrastructuurvereisten.
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Tabel 18 centrumondersteunende sportinfrastructuur
locatie

infrastructuur

Kasterlee Duineneind
Lichtaart Molenstraat

Sporthal, voetbalstadion + terreinen KSK Kasterlee, hondenclub
Voetbalterreinen, atletiekpiste, korfbal, verenigingslokalen,
petanquebaan
Voetbalstadion
Stadion, 3 oefenterreinen, 4 petanquebanen, omnisportveld

Lichtaart Kattenhagenstraat
Tielen Prijstraat
Bron:

IOK inventarisatie

Het sportcentrum van de Hoge Rielen heeft geen ruimtelijke binding met één van de
drie woonkernen. Deze infrastructuur (voetbalvelden, basketvelden, sporthal) wordt
wel gebruikt op lokaal niveau maar is geënt op het jeugdcentrum de Hoge Rielen,
een attractie-element op bovenlokaal niveau.
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Een 8-tal voetbalvelden liggen verder verspreid over de gemeente en vertonen minder ruimtelijke samenhang met de drie woonkernen. Ze zijn geënt op de gehuchten
of wijken waarmee ze door gebruik een feitelijke binding hebben.

Wijk / Locatie

Voetbalterrein
Voetbalterrein
Voetbalterrein
Voetbalterrein
Voetbalterrein
Voetbalterrein
Voetbalterrein

Terlo
SK Kattenberg, Hulst
FC Goor
FC Stenen
Vorsel
FC, Satanic, Achterlee
Molenkring, Dressenstraat

Bron:

Lichtaart
Tielen
Bron:

De Oude Pastorij, Parochiecentrum Kasterlee, gemeenteschool Kasterlee,
KBG lokaal
Ontmoetingscentrum Lichtaart, Parochiehuis, kelder OCMW Lichtaart
Ontmoetingscentrum Tielen, gemeenteschool Tielen

IOK inventarisatie

Slechts een minderheid van de socioculturele verenigingen beschikt echter over een
eigen lokaal. Vanwege de minder specifieke eisen die deze verenigingen aan ruimte
en infrastructuur stellen, wordt vaak gebruik gemaakt van bestaande lokalen en gebouwen waarvan de vroegere functie verlaten werd (scholen,…). Soms is ook sprake
van een multifunctioneel gebruik (kerken, refters en turnzalen van scholen, feestzalen). De functionaliteit is niet altijd optimaal

IOK inventarisatie

Andere sportvoorzieningen liggen verspreid in de gemeente: tennisvelden aan Fauwater en aan de Molen, een hondenterrein aan Hukkelbergen en een hondenterrein
aan de Molenstraat.
Voorzieningen voor de kajak, vissport en paardensport vertonen een minder sterke
ruimtelijk-functionele relatie met de woonweefsels en wijken daarmee af van de
meeste sportvoorzieningen. Voor de vestiging van visinfrastructuur heeft niet zozeer
de bereikbaarheid vanuit de kernen maar wel de aanwezigheid van open water of
van ondiep grondwater sturend gewerkt. Dit verklaart de concentratie van visclubs
aan de Balderij in Tielen. Andere visinfrastructuur is terug te vinden in de valleien
van de Rulloop (De Kastelse Sportvissers) en de Kleine Nete (De Damvissers). Voor
de vestiging van de kajak aan Houtum is uiteraard de aanwezigheid van de Kleine
Nete sturend geweest. Maneges zijn vaak gegroeid vanuit of in combinatie met een
agrarische functie en zijn daardoor vaak gelegen in de open ruimte (De Dreven Vorsel, Eerselingen). Oefenterreinen voor de ruitersport zijn sterk ruimtebehoevend wat
de ligging in de overgang naar de open ruimte verklaart (Boekweitbaan, Dressenstraat).
Socioculturele voorzieningen
De voorzieningen voor cultuur en ontspanning zijn grotendeels ingebed in de woonweefsels, verankerd op het niveau van de deelgemeenten of parochies. Volgende
tabel vat de voornaamste voorzieningen samen.
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Tabel 19 sportinfrastructuur geënt op gehuchten of wijken
Sportinfrastructuur

Tabel 20 voornaamste socioculturele voorzieningen
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Toeristisch-recreatieve attractiepunten
Kasterlee kent een aantal belangrijke toeristisch-recreatieve attracties, die regionaal
en (inter)nationaal heel wat bezoekers lokken.
In de eerste plaats is er het attractiepark Bobbejaanland, gelegen ten zuiden van
Lichtaart in de vallei van de Kleine Nete. Het 35ha grote terrein herbergt een 50-tal
attracties en shows en trekt jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers. De ontsluiting
en ligging van het park brengen op drukke dagen heel wat verkeersproblemen in de
omgeving met zich mee.
De Hoge Rielen is internationaal bekend als jeugdcentrum. De uitgestrektheid van
het domein, de uitgebreide overnachtingsmogelijkheden en de degelijke infrastructuur voor sport en spel maken het tot een drukbezochte attractie.
Het Frans Masereel centrum is een atelier voor grafiek dat internationale bekendheid
geniet. Het centrum is gelegen net ten zuiden van de dorpskern van Kasterlee aan
de voet van de Kempense Heuvelrug.
Waar de Kempense Heuvelrug de Geelsebaan raakt, situeert zich de Kabouterberg.
Op een specifiek kindgerichte wijze werd hier met respect voor de aanwezige natuurwaarden en het reliëf een educatief natuurproject Kabouterkesberg uitgewerkt
dat op regionaal niveau bezoekers aantrekt. Aan de overzijde van de Geelsebaan ligt
de Heemerf. Dit is een cultuurhistorische site met een gerestaureerde boerderij,
schuur en windmolen, getuigend van de bouwstijl en leefwijze van de Kempenaars
eind 19e en begin 20e eeuw. Aansluitend hierop, in Houtum, bevinden zich enkele
horecavoorzieningen en speeltuinen.
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De ark van Noë is een recreatiedomein in de vallei van de Kleine Nete rond een
oude zijarm van de rivier. De cafetaria, speeltuin, zwem- en plonsvijver trekken in de
zomermaanden heel wat recreanten. Het is eveneens een opstapplaats voor kanotochten en ook visinfrastructuur en een klein dierenpark zijn aanwezig.
Verblijfsrecreatieve infrastructuur
De gemeente Kasterlee is goed voorzien van verblijfsrecreatieve infrastructuur. De
groene gemeente ontvangt heel wat vakantiegangers. Een vijftal campings zijn gelegen op de beboste Kempense Heuvelrug of in de open vallei van de Kleine Nete.
Tabel 21 campings in Kasterlee
situering

Camping

Vallei van de Kleine Nete

De Putten (Houtum)
Korte Heide
Fauwater
Floreal Kempen
Bergheide

Kempense Heuvelrug - Rulheide

Bron:

Figuur 7 Belangrijkste concentraties van zonevreemde weekendverblijven

Naast de visvijvers van de clubs komen nog tal van privé-vijvers voor, meestal vergezeld van een weekendverblijf of een berghok. Ook het merendeel van deze infrastructuur is zonevreemd.

IOK inventarisatie

Op het voormalige militair domein tussen Kasterlee en Lichtaart werd De Hoge Rielen opgericht. Het internationaal bekende jeugdcentrum beschikt over 17 verblijfspaviljoenen en een jeugdhotel (totaal 700 bedden). De paviljoenen, voormalige militaire
gebouwen, liggen verspreid over het domein van 230ha. Bovendien werden 17 kampeergronden ingericht. Het domein is voor iedereen toegankelijk, individueel of in
groep.
De vestiging van weekendverblijven is een fenomeen dat enkele decennia geleden
zijn grootste bloei heeft gekend. De aanwezigheid van rust en landschappelijke kwaliteiten (bossen, water, duinen) zijn de voornaamste vestigingscriteria gebleken.
Samen met het ontbreken van een afdoend handhavingsbeleid verklaart dit de aanwezigheid van zoveel zonevreemde weekendverblijven, terwijl een aantal verblijfsrecreatieve gebieden volgens het gewestplan niet (volledig) ingevuld zijn. Een groot
aantal weekendverblijven ligt verspreid over de gemeente. Aan Reties Heike, de
Bosdellen en het Zwart Water - Diestweg liggen enkele zone-eigen concentraties.
Het overgrote deel (meer dan 85%) is echter zonevreemd opgericht. De voornaamste
concentraties zonevreemde weekendverblijven zijn weergegeven op Figuur 7.
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Voorzieningen voor wandelaars, fietsers en ruiters
Op Provinciaal niveau wordt een toeristisch recreatief fietsroutenetwerk (Fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen).
Kasterlee wordt doorkruist door verscheidene van die bovenlokale fietsroutes. Ze zijn
voornamelijk geënt op de landelijke agrarische gebieden met passages langs de
Kleine Nete, de Aa en doorsteken door de Kempense Heuvelrug. Een 6-tal bovenlokale fietsroutes passeren op die wijze de gemeente Kasterlee:
A15: Achtzalighedenroute - A16: Watermolenroute - A32: Prinsenroute - A30: Corsendonkroute – Grafiekpad - Binkenroute
Verder bevinden zich een 19-tal bewegwijzerde wandelroutes in de gemeente, samen goed voor ca 150 km. Deze routes doorkruisen voornamelijk de gebieden met
hoge natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde, maar ook andere
delen van het landelijk gebied.
Op de Kempense Heuvelrug, tussen Kasterlee en Herentals, bevindt zich een bewegwijzerd mountainbikeparcours; het parcours biedt 3 gekoppelde omlopen, met 38
km als grootste afstand.
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Horeca
Horeca kent een lange traditie in Kasterlee hetgeen gekoppeld is aan de vroege
toeristische uitstraling van deze gemeente. De horeca wordt gedragen door de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de gemeente en het groene karakter dat dagrecreanten lokt. Negen hotels bieden samen een totaal van ca 200 bedden aan. Daarnaast zijn er nog een aantal jeugd- en bivakhuizen terug te vinden. Jaarlijks worden
er minstens 200.000 overnachtingen geregistreerd. De hotels en restaurants zijn
geconcentreerd aan drie assen die elk de Kempense Heuvelrug doorsnijden: Geelsebaan-Houtum en Lichtaartsebaan in Kasterlee, Herentalsesteenweg in Lichtaart.
De cafés en taveernes vindt men in de eerste plaats in de woonweefsels van de drie
kernen terug. Verder komen ze ook meer verspreid in het landelijk gebied voor (25tal). Ze ondersteunen er het recreatief medegebruik. Soms zijn ze gekoppeld aan
toeristisch – recreatieve attractiepunten.

belangrijk deel van het gebied is provinciaal domein. Heel wat wandelroutes zijn
uitgestippeld. De omgeving heeft ook een grote aantrekkingskracht uitgeoefend
op de verblijfsrecreant. Naast een drietal campings liggen weekendverblijven verspreid in het gebied.
–

Hoge Rielen
De uitgestrektheid, de centrale ligging en het groene karakter van het voormalige
militaire domein hebben een omvorming tot jeugdcentrum aantrekkelijk gemaakt.
De resterende ruimte werd vanuit Lichtaart ingenomen door ruimtebehoevende
sportinfrastructuur.

–

Balderij
De fysische kenmerken van de Balderij, de rust en de geïsoleerde ligging hebben
een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op de recreatieve visser. Visvijvers en bijhorende verblijven, berghokken en clubhuis vormen nu de infrastructuur van het gebied.

Bundels van de toeristisch-recreatieve structuur
Ruimtelijk vertaalt de toeristisch-recreatieve structuur zich in een aantal bundels van
één of meerdere recreatieve functies. Zowel elementen van de natuurlijke structuur
(bossen, duinen, valleien), landschappelijke structuur, als nederzettingsstructuur zijn
dragers van de functies.
–

De dorpsweefsels als drager
De drie dorpsweefsels zijn dragers van recreatieve infrastructuur, in de eerste
plaats van centrumondersteunende recreatievormen als sport en jeugdwerking,
socioculturele activiteiten en horeca.

–

Waaiberg-Houtum
De uitgesproken overgang van de uitloper van de Kempense Heuvelrug naar de
vallei van de Kleine Nete vormt de basis van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. De Heemerf, Kabouterkesberg, De Putten en het Frans Masereelcentrum zijn de zwaartepunten. De aanwezigheid van horeca en de goede bereikbaarheid maken het tot een druk bezochte omgeving.

–

Lichtaart Heide
Het gebied ten zuidwesten van Lichtaart overbrugt eveneens de overgang tussen
de heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete. Deze omgeving kent een bovenlokale uitstraling door de aanwezigheid van Bobbejaanland. De beboste heuvelrug
en de vallei in de nabijheid hebben het kader gevormd voor de vestiging van
campings en horeca.

–

Kempense heuvelrug
De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de Kempense Heuvelrug hangt
samen met zijn natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Een
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Aandachtspunten zijn onder meer:

2.9

Overige voorzieningen zoals gemeenschapsvoorzieningen

–

Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande voorzieningen (kerkhoven, rusthuizen,
..)

–

2.9.1

Definitie

Wat openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen moet worden
verstaan staat beschreven in de omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen van 8 juli 1997 (BS
23.08.1997).
Openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen zijn voorzieningen die
gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de
gemeenschap kunnen worden gesteld. De voorzieningen kunnen opgericht en uitgebaat worden door de overheid of een privé-instelling/persoon voor zover deze laatste
geen winstbejag nastreven en de voorzieningen werkelijk ten dienste staan van de
gemeenschap.

Gedeeltelijke zonevreemde uitbreidingen: Vergunningstoestand nakijken en afwegen met open ruimtefunctie
– Zonevreemde nutsvoorzieningen: Vergunningstoestand nakijken en afwegen met
de open ruimtefuncties
– Locaties voor nieuwe voorzieningen: Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden
afwegen:
– Culturele voorzieningen
– Brandweer
– Gemeentelijke werkplaatsen
– Parkeermogelijkheden: Intensiever gebruik bestaande parkings afwegen (parking
gemeentehuis overdag, ’s avonds voor cultureel centrum)

De volgende voorbeelden geven weer welke functies zoal worden verstaan onder
openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen:
–

openbare instellingen voor medische verzorging

–

gemeentehuis en gebouwen voor gemeentelijke diensten

–

cultureel centrum, openbare culturele voorzieningen (bibliotheek, theater, …)

–

politie

–

brandweer

–

gebouwen voor overheidsdiensten

–

sociale voorzieningen (kribbe, rusthuis, bejaardenvoorzieningen, …)

–

openbare instellingen voor mentaal en fysisch gehandicapten

–

gevangenis, wederopvoedingsgesticht

–
–

gebouwen voor openbaar vervoer, openbare parkings, vlieghavens
posterijen, telefonie

–
–

gerechtsgebouwen
religieuze instellingen, eredienstgebouwen
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–

3

Bestaande ruimtelijke
deelruimten

microstructuur

via

Het verkeerssysteem N19

3.1.1

Dorpskern Kasterlee

Kaart 15: Bestaande ruimtelijke microstructuur - dorpskern Kasterlee
Kaart 14: Deelruimten
Via de benadering vanuit deelstructuren werd het ruimtelijk functioneren telkens
bekeken vanuit een specifieke, sectorale invalshoek. Deze benadering is per definitie
een vereenvoudiging van de werkelijkheid, omdat structuren onderling een sterke
wisselwerking vertonen. Het indelen van de gemeente in een aantal deelruimten is
een middel om expliciet te kunnen focussen op de wisselwerking tussen de deelstructuren en hun ruimtelijk – functionele samenhang. Op die manier komen specifieke conflicten en kansen aan de oppervlakte.
Benadering vanuit deelruimten

Wonen
Landbouw
Economie
Natuur
...

Benadering vanuit
deelstructuren

Het gebruik van de deelruimten is tevens een middel om in het richtinggevend gedeelte de visies en ontwikkelingsperspectieven van de deelstructuren beter op mekaar af te stemmen, om op die manier tot een integraal ruimtelijk beleid te komen.
De indeling in deelruimten gaat uit van een bestaande homogeniteit qua morfologie,
ruimtelijk functioneren en ruimtelijke problematiek. Gebiedsdekkend kunnen in Kasterlee 8 deelruimten onderscheiden worden:
–
–

3 dorpskernen: Kasterlee, Lichtaart en Tielen
4 deelruimten in de open ruimte: Kempense Heuvelrug – Netevallei, Vorsel –
Kluis – Rees, Rielen en Tielenheide – Aavallei
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De deelgemeente Kasterlee is de grootste van de deelgemeenten, zowel in oppervlakte (3.196 ha) als in aantal inwoners (8.120). Kasterlee breidde door zijn ligging
aan de uitlopers van de westelijk gelegen Kempense Heuvelrug vooral uit in de andere richtingen. Hierbij werden eveneens een aantal laaggelegen moerassige gronden van Meere Goor en Grootreesdijk ingepalmd door residentiële bebouwing.
Vandaag is Kasterlee een goed uitgeruste kern met een florerend handelscentrum.
Kasterlee centrum wordt gekenmerkt door een verweving van handel, horeca, gemeentelijke diensten en scholen. Het winkelapparaat is geconcentreerd rond de
Markt met lintvormige uitlopers langs voornamelijk de N19. Terwijl de eerder kleinschalige winkels in de nabijheid van de Markt op loopafstand van mekaar liggen, zijn
de handelsactiviteiten langs de N19 eerder op autoverkeer gericht. De schaal van de
activiteiten langs de N19 én hun autogerichtheid neemt toe van de Markt weg. De
aanwezige handelsactiviteiten zijn voornamelijk afgestemd op de dagelijkse behoeften met een beperkt aanbod aan meerkeuze- en luxegoederen. Het gemeentehuis,
de mutualiteiten, de bibliotheek, de post, politie, brandweer, jeugdhuis bevinden zich
alle in of nabij de centrumzone. In het zuidwesten van de kern komen ook vijf scholen
voor, twee middelbare scholen en drie basisscholen. Het parkeerterrein aan het
gemeentehuis ondersteunt het functioneren van het centrum omdat het op wandelafstand van de voorzieningen ligt.
Langs de N19, ter hoogte van de uitloper van de Kempense Heuvelrug, bevindt zich
een concentratie van toeristisch - recreatieve voorzieningen met o.a. hotels en
restaurants, bezienswaardigheden en het startpunt van wandelpaden in de omgeving
van de Keeses’ molen. Net ten noorden van deze uitloper, ten oosten van de bebouwing langs de N19, is het gemeentelijk sportcentrum met sporthal, voetbalvelden en
zwembad terug te vinden.
Een tweede concentratie van sport- en recreatieve voorzieningen situeert zich aansluitend op de zuidoostelijke rand van de dorpskern in de vallei van de Kleine Nete.
Het betreft o.a. een camping, hotel en restaurants en het startpunt van kajaktochten
aan de watermolen. In het uiterste zuidwesten van de kern komt ook nog het rijkscentrum Frans Masereel voor.
Kleine ambachtelijke bedrijven komen verspreid voor tussen het wonen en zijn
meestal gelegen langs de radiale invalswegen in de kern. De lokale bedrijvenzone
Rode Akkers komt voor aan de oostelijke kernrand aan de N123. Verderop en geheel
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buiten de kern bevindt zich de bedrijvenzone Reties Heike met twee grootschaligere
bedrijven. Beide bedrijvenzones zijn nagenoeg volledig ingenomen. In het gebied
Biezenveld aan het rond punt van de N19 en de ringweg is een nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling ter herlokalisatie van bestaande lokale bedrijven met uitbreidingsen zonevreemdheidsproblemen. Het terrein is aan de rand van de kern gelegen en
perfect ontsloten via de Turnhoutsebaan.

Kleine ambachtelijke bedrijven komen verspreid voor tussen het wonen en zijn
meestal gelegen langs de invalswegen. Aan de westelijke rand van de dorpskern
komt een vrij grote bedrijvenzone voor met een eerder lokaal profiel. Tussen de aanwezige bedrijven bevinden zich vrij grote ongebruikte restruimten en woningen. Een
deel van het aanpalende woonlint Hoebenschot werd mee als bedrijvenzone ingekleurd. De bedrijvenzone Hoebenschot is via de Poederleesteenweg bereikbaar.

Het bebouwingspatroon kenmerkt zich door een vermenging van verschillende bouwtypes. In het centrum rond de kerk zijn overwegend rijwoningen aanwezig. Daarrond
is de bebouwing voor het overgrote deel halfopen en in mindere mate open of gesloten. De mee recentere woonwijken en de randen van de kern bestaan hoofdzakelijk
uit open bebouwing. Uit een analyse van de bouwtypes blijkt dat het nederzettingspatroon tot 1965 overeenkomt met het merendeel van de halfopen en gesloten bebouwing in de gemeente. De verkavelde bossen (Grootreesdijk) hebben zeer lage
dichtheden.

Het bebouwingspatroon kenmerkt zich door een vermenging van verschillende bouwtypes. In beide handelslocaties zijn overwegend rijwoningen aanwezig. Daarrond is
de bebouwing voor het overgrote deel halfopen en in mindere mate open of gesloten.
De recentere woonwijken en de randen van de kern bestaan hoofdzakelijk uit open
bebouwing. Een uitzondering daarop wordt gevormd door de sociale woonwijken in
het noordwesten van de dorpskern tussen de Tielensteenweg en de straat Kapelhof.
Hier komt een mix voor van halfopen en gekoppelde bebouwing. Net zoals voor
Kasterlee blijkt dat het nederzettingspatroon tot 1965 overeenkomt met het merendeel van de halfopen en gesloten bebouwing in de gemeente. Het verkaveld bos op
de Kempense Heuvelrug en in de Netevallei (m.n. Heide) hebben vrij lage dichtheden.

Het wegennet vertoont in Kasterlee een radiale structuur die er voor zorgt dat het
grootste deel van het verkeer in het centrum samenkomt. De planwijken die de zones
tussen de radialen opvullen, takken via woonstraten of wijkverzamelwegen aan op de
radiaalwegen.

3.1.2

Dorpskern Lichtaart

Kaart 16: Bestaande ruimtelijke microstructuur - dorpskern Lichtaart
Lichtaart is de tweede grootste deelgemeente met een inwonersaantal van circa
5.894 inwoners en een oppervlakte van 2.539 ha. Lichtaart breidde zich de laatste
decennia vooral uit in zuidwaartse richting over de Kempense heuvelrug heen tot in
de vallei van de Kleine Nete. Grote delen bos werden hierbij verkaveld.
Vandaag is Lichtaart een goed uitgeruste kern met een handelscentrum langs de
Leistraat met uitlopers in de straten daarrond. Er komt een kerk, voorzieningen en
onderwijs voor. De handelsactiviteit is afgestemd op de dagelijkse behoeften met een
beperkt aanbod aan meerkeuze- en luxegoederen.
Langs de Herentalsesteenweg komen verschillende concentraties van toeristischrecreatieve voorzieningen voor met campings, hotels en restaurants. Aan de randen
van het verkaveld bos Heide bevinden zich eveneens recreatieve voorzieningen. Net
ten zuiden ervan in de Kleine Netevallei ligt het pretpark Bobbejaanland. Aan de
overzijde van de Olensteenweg is een camping en discotheek gelegen. De belangrijke sportvoorzieningen zijn terug te vinden aansluitend op de kern.
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Het wegennet vertoont een radiale structuur met een minder uitgesproken karakter
dan dat van Kasterlee. De bebouwing heeft zich aanvankelijk ontwikkeld langs de
Leistraat-Poederleesteenweg. Later vond er een zuidwaartse uitbreiding plaats over
de Kempense Heuvelrug heen tot in de Netevallei langs de oostzijde van de Herentalsesteenweg-Olensteenweg. Op de hoofdinvalswegen takken wijkverzamelwegen
en woonstraten aan.

3.1.3

Dorpskern Tielen

Kaart 17: Bestaande ruimtelijke microstructuur - dorpskern Tielen
Tielen is de kleinste kern van de deelgemeenten met een inwonersaantal van circa
3.550 en een oppervlakte van 1.415 ha. In het zuidoosten wordt de dorpskern begrensd door de vallei van de Grote Kaliebeek. In het noordwesten komt een band
van lintvormige gehuchten voor. Decentraal ten opzichte van het centrum is hier de
sociale Rozenwijk ingeplant.
Ook Tielen is een goed uitgeruste kern. Het gehele winkelapparaat, kerk en onderwijs komen geconcentreerd voor langs de hoofdstraat (Tielendorp). De handelsactiviteit is afgestemd op de dagelijkse behoeften.
De sportvoorzieningen sluiten aan op de kern. De ambachtelijke bedrijvigheid in
Tielen komt verspreid voor in het bebouwingsweefsel. Van de dorpskern gescheiden
door de Kemelbeek komt het terrein van het historisch-gegroeide bedrijf IJsboerke
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voor. Ten noorden van de dorpskern strekt zich een militair domein uit. De kazerne
van het 3e bataljon para’s bevindt zich aan de oostelijke rand van de kern aan de
Kaliebaan.
Het bebouwingspatroon kenmerkt zich hoofdzakelijk door open bebouwing. Halfopen
en gesloten bebouwing komt voornamelijk voor langs de hoofdstraat. Het wegennet
is volledig opgebouwd rond twee grote straten (Tielendorp en Kerkstraat), waarop de
wijken via insteekwegen zijn aangesloten.

3.1.4

Kempense Heuvelrug - Netevallei

Kaart 18: Bestaande ruimtelijke structuur: deelruimte Kempense Heuvelrug Netevallei
Deze deelruimte is opgebouwd uit de bijzondere combinatie van twee parallelle landschappelijke eenheden met elk een eigen karakter, maar ook met een sterke onderlinge landschappelijke samenhang. De openheid van de vallei van de Kleine Nete
benadrukt enerzijds de Kempense Heuvelrug als hoge rug. Het gesloten -want bebost- landschapskarakter van de heuvelrug accentueert op zijn beurt de openheid
van de brede vallei. Een groot aantal holle wegen benadrukt de overgang. De as van
de Kempense Heuvelrug wordt onderbroken door de dorpskern van Lichtaart, die de
continuïteit van het beboste reliëf doorbreekt. Het zuiden van de dorpskern van Kasterlee is geënt op de uitlopers van deze as. Het reliëf vormt er als het ware een poort
die vanuit het zuiden de toegang tot het centrum van Kasterlee verschaft. Naast de
landschappelijke samenhang dragen ook de ecologische relaties bij tot deze bijzondere eenheid. Infiltratie op de hogere stuifzandrug veroorzaakt belangrijke kwel in de
alluviale vallei. De variaties in het fysisch milieu accentueren zo de interne samenhang binnen de deelruimte.
Op de Kempense Heuvelrug is de natuurfunctie dominant; de vallei van de Kleine
Nete staat hoofdzakelijk in het teken van de landbouw. Daarnaast is recreatie belangrijk in de hele deelruimte. Deze brengt een harde nevenfunctie aan in het omvangrijk open -ruimtegebied.
Landbouwbedrijven liggen verspreid in het centrale en oostelijke deel van de vallei.
De voormalige landbouwgehuchten Goor, Hukkelbergen, Stenenstraat, Oosteneind
en Terlo werden meer en meer opgevuld met een zuivere woonfunctie. Samen met
de ontginning van de moerassige vallei heeft dit geleid tot een grotere ruimtelijke
spreiding van de landbouwbedrijfszetels, voornamelijk in de richting van de waterloop. De ontginning van het Geels Gebroekt heeft immers heel wat extra gronden
voor de landbouw beschikbaar gemaakt. De Kleine Nete werd rechtgetrokken en
veengronden ontwaterd. Ruilverkaveling nadien versterkte bovendien verder de
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agrarische structuur. Enkel aan Zaarden werd de kleinschaligheid en diversiteit beter
bewaard. Het westen van de vallei (westwaarts van de Olensesteenweg) heeft een
natuurgerichte functie behouden. Ten westen van het Kasteel Des Bruyères ligt het
natuurreservaat Snepkensvijver. De overgang tussen de Kempense Heuvelrug en de
vallei vertaalt zich plaatselijk nog in een gradiëntrijke natuur met belangrijke potenties.
De Kempense Heuvelrug zelf vormt een groot uniform geheel van stuifzanden bebost
met naaldhout. In het uiterste westen ligt temidden van de bossen het kleinere vengebied Zwart Water dat bescherming kent als natuurreservaat. Het provinciaal domein Hoge Mouw ligt op de heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart.
De aanwezigheid van recreatieve infrastructuur in de vallei leidt tot een aantal conflictsituaties tussen harde en zachte functies in de open ruimte. In de eerste plaats
wordt plaatselijk de draagkracht van het gebied overschreden door rustverstoring en
landschappelijke devaluatie. De omgeving van Bobbejaanland is daarvan een eerste
voorbeeld. Het attractiepark is gelegen pal in de vallei van de Kleine Nete langs de
Olensteenweg en aansluitend op het woonpark van Lichtaart Heide. Aan de overzijde
van de weg ligt een camping. De aanpalende bebouwing wordt onder meer ingenomen door een drukbezochte discotheek. De omvang en aantrekkingskracht van deze
omgeving overschrijden de natuurlijke draagkracht van de vallei. Aan een vroegere
zijarm van de Kleine Nete, ten zuiden van Hukkelbergen, werd het recreatiedomein
de Ark van Noë opgericht in een omgeving die, op het voetbalveld van FC Stenen
na, verder uitsluitend door landbouw in gebruik is. Deze functiemenging leidt soms
tot conflictsituaties, bijvoorbeeld inzake bereikbaarheid. Een derde conflictsituatie
tussen zachte en harde functies ligt ter hoogte van Houtum. Horeca en camping
hebben zich daar geconcentreerd rond de watermolen. Plaatselijk wordt de druk op
de vallei dan ook sterk verhoogd. De bebouwing vanuit de kern van Kasterlee loopt
op die manier door tot aan de rivier, hetgeen afbreuk doet aan de landschappelijke
waarden. Meer naar het oosten wordt de vallei aan de Bosdellen ingenomen door
weekendverblijven, waarvan enkele permanent bewoond. De ruimtelijke verenigbaarheid met de natuurlijke elementen is echter bijzonder laag. Wellicht een bijkomend knelpunt voor al deze recreatieve infrastructuur in de vallei is de ontregeling
van de rivier-valleirelatie en van de daarmee samenhangende ecologische processen als gevolg van de ingrepen in het hydrologisch milieu.
Op de heuvelrug in het zuiden van de dorpskern van Kasterlee werd het domein
Kabouterkesberg uitgewerkt als een kindvriendelijk en natuurgericht project. Aansluitend daarop groeide de kruising van heuvelrug en Geelsebaan (Waaiberg) uit tot een
bijzonder recreatief aantrekkingspunt met naast de Heemerf vooral de ontwikkeling
van horeca. De draagkracht van de smalle uitloper van de heuvelrug wordt echter op
de proef gesteld. Samen met de omgeving van Houtum vormt het een bijzonder druk
bezocht gebied. Ook het Rijkscentrum Frans Masereel sluit hierop aan.
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De Kempense Heuvelrug zelf wordt verder voornamelijk geconfronteerd met verblijfsrecreatieve infrastructuur. Op de zuidelijke rand van de Kempense heuvelrug te
Lichtaart liggen twee campings, Floreal en Bergheide, langsheen de Herentalsesteenweg. Zij vormen de overgang tussen de kern van Lichtaart, het woonpark en
verderop de omgeving van Bobbejaanland, maar onderbreken daardoor tegelijk de
continuïteit van de beboste rug. Een derde en vierde camping op de heuvelrug liggen
midden tussen Lichtaart en Kasterlee. Weekendverblijven hebben zich sterk verspreid, maar vooral de omgeving van Zwart Water is sterk aangetast door belangrijke, al dan niet zonevreemde, concentraties. Deze bebouwing is moeilijk verenigbaar
met de rust en de natuur- en landschapswaarden van het gebied.
Geënt op de gehuchten liggen voetbalvelden verspreid over heel de deelruimte:
Goor, Stenen, Achterlee. Het voetbalveld van Goor sluit aan op de bebouwing. De
ligging van de twee andere is ruimtelijk minder verenigbaar. Het voetbalveld van
Achterlee ligt in de bossen van de Kempense Heuvelrug, dat van FC Stenen in de
vallei van de Kleine Nete vertoont geen enkele ruimtelijke binding meer. Fietsroutes,
mountainbikepaden en wandelroutes doorkruisen het volledige gebied en werden
geënt op de landschappelijke aantrekkelijkheid van en de fysische verschillen binnen
de deelruimte. Enkele horecazaken ondersteunen dit netwerk.

3.1.5

ingebed in de naaldbossen, bestemd als parkgebied, die aansluiten op de naaldbossen van Tielenheide.
De Broekloop en de Grote Kaliebeek zijn twee zijlopen van de Aa die net over de
gemeentegrens in de Aa monden. De vallei van deze waterlopen ten zuiden van
Tielen vormt een duidelijke openruimtebuffer tussen de kernen van Tielen en
Lichtaart. Ook deze vallei lag volledig onder ruilverkaveling. In tegenstelling met de
vallei van de Aa vertoont het landschapskarakter echter meer kleinschaligheid en
diversiteit. Van de voormalige valleikenmerkende beemdenstructuur zijn fragmentarisch nog wat bosrelictjes bewaard gebleven tussen de Broekloop en de Grote Kaliebeek. De gronden verder van de waterlopen weg, naar de kernen van Lichtaart en
Tielen toe, zijn in intensief agrarisch gebruik en vertonen een meer open karakter. De
spoorweg en de inplanting van het waterzuiveringsstation aan de Broekloop introduceren harde functies in het gebied. Maar ook de rest van het veengebied tussen de
twee waterlopen in is ingenomen door infrastructuur. Deze staat in teken van recreatie. Tussen de valleibosjes werden visvijvers gegraven in het alluviaal gebied met
venige ondergrond. Ook weekendverblijven, schuilhutten en berghokken werden
daarbij opgetrokken. De natuurlijkheid en de landschappelijke waarde van de vallei
tussen de spoorweg en Tielensteenweg werden daardoor sterk aangetast.
Tussen Tielensteenweg en Hoge Rielen staat de open ruimte volledig in het teken
van landbouw. Enkele landbouwbedrijven liggen verspreid in het gebied. Ten zuiden
van de Hoge Rielen sluit daar een waardevol hooilandgebied in de vallei van de
Rulloop op aan. In het noorden en het oosten wordt het landbouwgebied begrensd
door de kazerne van het 3e bataljon para’s en de Hoge Rielen.

Tielenheide - Aavallei

Kaart 19: Bestaande ruimtelijke structuur: deelruimte Tielenheide – Aavallei
Deze deelruimte bestaat uit de open ruimte rondom de dorpskern van Tielen. De
valleien van de Aa en deze van de Grote Kaliebeek, Kleine Kaliebeek en Broekloop
wisselen af met hoger gelegen gronden met daarop Tielen, Tielenheide en Hoge
Rielen. De Aa ligt op de grens met de gemeente Lille en de vallei vormt een natuurlijke corridor tussen de dorpskernen van Tielen en Gierle. De vallei van de Aa heeft
volledig onder ruilverkaveling gelegen, ze staat dan ook geheel in het teken van de
landbouw. In het noorden liggen de landbouwbedrijven geconcentreerd in de gehuchten Mazel en Kraanschot. Deze gehuchten liggen op de rand van de vallei tegen
het militair domeinTielenheide aan. In het zuiden, ter hoogte van Hoek, liggen de
landbouwbedrijven meer verspreid in het landbouwgebied. Aan Loozijde ligt een
watermolen op de Aa. Het ruilverkavelingsgebied wordt vooral in het zuidelijke deel
gekenmerkt door zeer open grootschalig landschap.

Ten noorden van de kazerne krijgt de vallei van de Grote Kaliebeek en de Kleine
Kaliebeek een natuurgerichte functie in Rielenbroek en Balderij. Dit uitgestrekte moerasgebied is lange tijd sterk aangetast en versnipperd geweest door zonevreemde
visvijvers en bijhorende infrastructuren. Het natuurlijk milieu werd daardoor volledig
verstoord. Nu is een evolutie naar de natuurlijke toestand terug op gang gebracht.
Aansluitend op deze vallei, op de hogere gronden ten westen ervan, ligt het militair
domein van Tielenheide. Dit is een waardevol uitgestrekt gebied waar rust en ontoegankelijkheid zeer belangrijke waarden zijn. Heidepercelen, vochtige struwelen, vennen, loof- en naaldbossen wisselen af met de militaire gebouwen. Twee lijnvormige
infrastructuren, spoorweg en Zevendonkseweg, doorsnijden het gebied volledig.

Tussen Mazel en Tielen ligt de sportinfrastructuur van Tielen. Het sportcentrum van
de Prijstraat ligt in de overgang tussen de kern, Tielenheide en het landbouwgebied
van Mazel. Een voetbalstadion, drie oefenterreinen en bijkomende gebouwen liggen
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3.1.6

Rielen

Kaart 20: Bestaande ruimtelijke structuur: deelruimte Rielen
De deelruimte Rielen is een uitgestrekt en divers open ruimte gebied in de driehoek
gevormd door de drie dorpskernen van Kasterlee. Ze is opgebouwd uit een aantal
duidelijk te onderscheiden, landschappelijke eenheden. De vallei van de Grote Kaliebeek ligt in het noorden, de vallei van de Roeikensloop ten zuiden ervan. Op het
interfluvium tussen deze waterlopen ligt het gehucht Lage Rielen met aansluitend
daarop de bebouwing van Zandhoef. Het gehucht Hoge Rielen ligt in de overgang
tussen de kleine vallei van de Roeikensloop en de hogere gronden van Hoge Rielen.
Hoge Rielen sluit in het zuiden dan weer aan op de naaldbossen van de Kempense
Heuvelrug. Daartussen loopt ook nog eens de Rulloop, die min of meer de zuidelijke
grens van het recreatiegebied vormt. De oostelijke grens wordt gevormd door de
N19.
Het noordelijk deel van de deelruimte dat aansluit op de Balderij in de vallei van de
Kleine Kaliebeek, staat volledig in het teken van de landbouw, op een aantal weekendverblijven in de bossen aan Kleine Winkel na. De laatste ruilverkaveling op
grondgebied Kasterlee werd hier in de jaren ’90 uitgevoerd. Deze ruilverkaveling
“nieuwe stijl” had veel meer aandacht voor de bestaande landschappelijke en fysische kenmerken dan deze van vorige generaties. Door het behoud van onder meer
kleine landschapselementen is het agrarisch gebied in tegenstelling met andere
ruilverkavelingsgebieden, eerder kleinschalig te noemen. Een grootschalige uniformisering van het agrarische landschap vond hier niet plaats. Landbouwbedrijven liggen
voornamelijk in de gehuchten Lage Rielen en Zandhoef. Deze gehuchten worden
van de N19 afgeschermd door een duinengordel Hoge Rielheide ten zuiden van
Zandhoef. Dit stuifzandcomplex bebost met naaldhout loopt in noordoostelijk richting
door tot Groot Rees en wordt doorsneden door de N19. Bebouwing onder de vorm
van weekendverblijven tast dit natuurlijk element aan. Het gehucht Hoge Rielen
wordt vooral ingevuld met een woonfunctie. Ook het containerpark van de gemeente
Kasterlee is gevestigd op de grens met het recreatiegebied van de Hoge Rielen. Ten
westen van het gehucht Hoge Rielen is een voetbalveld gelegen temidden van de
landbouwpercelen.
Het voormalige militaire domein van de Hoge Rielen (Britse basis) kreeg een nieuwe
bestemming als recreatiegebied en werd in 1977 ingericht als internationaal jeugdcentrum. De militaire loodsen werden omgevormd tot verblijfspaviljoenen. Een 16-tal
paviljoenen liggen verspreid over het domein. Bovendien werden nog eens 17 kampeergronden ingericht. Het overgrote deel van het gebied bestaat uit naaldhoutbestanden. Verder komen verspreid nog relicten van de voormalige heide voor: duinen,
heiderelicten en vennen. Centraal in een kleine depressie ligt het natuurreservaat
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Goorkens met onder andere trilveen. In het zuidwesten van het gebied ligt het sportcentrum van Lichtaart dat in het zuiden begrensd wordt door de Rulloop. Naast een
groot aantal sportvelden (voetbal, atletiek,…) zijn hier ook nog twee jeugdverenigingen gehuisvest. De lokalen van deze verenigingen zijn eveneens voormalige militaire
loodsen. Ten zuiden van de Rulloop ligt een ecologisch waardevol hooilandgebied.
Meer naar het oosten, eveneens ten zuiden van de Rulloop ligt een camping, namelijk VKT Rulheide, verscholen in de naaldbossen. De ringweg om Kasterlee vormt
een fysische scheiding tussen deze omgeving en de dorpskern. Binnen de ringweg,
en ook verder ten noorden van Kasterlee loopt de vallei van de Rulloop echter gewoon door. Een visvijver werd gegraven in de alluviale gronden van deze vallei,
tussen de N19 en de ringweg. Het noorden van dit ingesloten gebied maakte voorheen deel uit van een bijzonder gaaf en kleinschalig agrarisch landschap in een
kleine depressie dat aansloot op het landbouwgebied tussen Hoge en Lage Rielen.
Nu wordt het in aanmerking genomen als herlokalisatiezone voor lokale bedrijven.

3.1.7

Vorsel – Kluis - Rees

Kaart 21: Bestaande ruimtelijke structuur: deelruimte Vorsel - Kluis – Rees
Drie parallelle waterlopen met een noord-zuidverloop kenmerken deze deelruimte: de
Mostenloop de Rode Loop en de Wamp. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door
de markante afwisseling van de valleien van deze waterlopen en tussenliggende
interfluvia. Op de interfluvia bevinden zich de traditionele rijgehuchten. Klein Rees en
Groot Rees zijn twee gehuchten in het noorden van de deelruimte gelegen tussen de
valleien van de Mostenloop en de Kleine Kaliebeek. Klein Rees wordt van de kern
van Kasterlee gescheiden door de duinengordel Hoge Rielheide en wordt voornamelijk ontsloten via de N19. Groot Rees ligt meer naar het oosten in het verlengde van
de duinenrug. Wonen is hoofdfunctie geworden in het woongebied met landelijk
karakter van deze gehuchten, waarvan Groot Rees het grootste is. Boekweitbaan en
Kattenberg verbinden Groot Rees met de kern van Kasterlee. Het gehucht Kluis is
gelegen op de rug tussen de Mostenloop en de Rode Loop, Vorsel ligt tussen de
valleien van de Rode Loop en de Wamp. Hoeven is het meest oostelijke gehucht van
Kasterlee. Het oorspronkelijk nederzettingspatroon van deze gehuchten is nog zeer
goed herkenbaar en ze kennen nog steeds een dominant agrarisch karakter.
Een zeer groot aantal landbouwbedrijven is gevestigd in deze deelruimte. Landbouw
is hier dan ook de hoofdactiviteit. De meeste landbouwbedrijven zijn geconcentreerd
in de oorspronkelijke langgerekte landbouwgehuchten die uitgegroeid zijn tot linten
van agrarische bebouwing. Slechts enkele landbouwbedrijven hebben zich buiten dit
patroon gevestigd. Het landbouwgebied aan Reties Heike werd pas laat ontgonnen
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en landbouwbedrijven liggen dan ook meer verspreid. Langsheen de weg naar Retie
ligt ook een bedrijvenzone met een eerder gemengd karakter.
Het agrarisch gebied van de volledige deelruimte werd in het verleden bijna volledig
onderworpen aan ruilverkaveling en zo volledig ingericht in het teken van de landbouw. De fysische verschillen tussen de valleien en de ruggen zijn grotendeels vervaagd. Het geheel vormt nu een geüniformiseerd landbouwgebied met grote blokkavels.
Enkel waar natuur de hoofdfunctie vormt in de valleien zijn deze lineaire structuren
nog goed herkenbaar. Tikkebroeken vormt zo als relict van een Kempisch beekdallandschap een belangrijk structurerend element in het ruilverkavelingslandschap.
Broekbossen, beemden en heide geven het natuurgebied immers een eerder besloten landschapskarakter. In het gebied dat grotendeels als reservaat beheerd wordt
komen ook enkele weekendverblijven voor. Ook het noordelijke deel van de vallei
van de Wamp is bebost. Loofbos en vochtige struwelen vormen er de schaarse relicten van een voormalig Kempisch beekdal.
Meer naar het zuiden sluiten hierop naaldbossen op hoger gelegen stuifzanden ten
noordoosten van Vorsel aan. Samen vormen deze natuurlijke elementen eveneens
een belangrijk landschappelijk structuurelement.
Ook op anderen hogere gronden brengen enkele boscomplexen afwisseling in het
uitgestrekte landbouwlandschap. Ten noorden van de kern van Kasterlee vormen de
naaldbossen van de Hoge Rielheide en langsheen de Boekweitbaan in combinatie
met de depressie van de Meergorenloop een eerder kleinschalig landschap. Langsheen de Boekweitbaan ligt ook een ruiterterrein. Aansluitend op de kern aan Hulst
ligt het voetbalveld met bijhorende kantine van de Kattenberg. In het oosten van de
deelruimte liggen de naaldbossen van Reties Heike. Zij liggen op de duinengordel
ten zuiden van Hoeven en schermen het gehucht af van de verbindingsweg tussen
Kasterlee en Retie. Ten zuiden van deze weg ligt een kleine venige depressie die het
kwelgebied vormt van de infiltratie op de duinen. De besloten naaldbossen zelf worden in het noorden ingenomen door een schooltje en in het westelijk deel door een
kleine concentratie weekendverblijven.
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pense Heuvelrug. Na het wegvallen van de militaire functie kreeg het als jeugdcentrum grotendeels een natuurgerichte recreatieve invulling. Tielenheide ten noorden
van Tielen is nog steeds functioneel als militair domein en vormt zo als structuurbepalend groencomplex een uitgestrekte buffer tegen de verstedelijkingsdruk vanuit
Turnhout.

Synthese bestaande ruimtelijke structuur

Kaart 22: Bestaande ruimtelijke structuur – synthese
De afwisseling van valleien en beboste heuvel- en duinenruggen geeft het landschap
een overwegend (noord)oost-(zuid)westoriëntatie. Vooral de parallelle ligging van de
Kempense Heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete is sterk structurerend. Deze
structurerende werking van het fysisch systeem op de bestaande ruimtelijke structuur
vertaalt zich zowel visueel als ruimtelijk – functioneel.
Met als constante doorheen de jaren een extensief bodemgebruik is de Kempense
Heuvelrug uiteindelijk geëvolueerd tot de aaneengesloten lineaire bosstructuur die
we vandaag kennen. Slechts op enkele plaatsen wordt deze structuur onderbroken:
bijvoorbeeld ter hoogte van de verkavelde bossen van Lichtaart, als resultaat van
bebouwingsuitbreiding in de laatste decennia. De structurerende werking van de
Kempense Heuvelrug uit zich tevens op toeristisch recreatief vlak: al sinds decennia
oefent de beboste rug een bijzondere aantrekkingskracht uit op toeristen en recreanten. Horeca en campings hebben zich ontwikkeld langs de gewestwegen die het
reliëf doorsnijden; wandelroutes en andere vormen van recreatief medegebruik werden voorzien op de beboste duinenrug zelf. Ook het verspreid optrekken van weekendverblijven zijn het resultaat van deze aantrekkingskracht.

Ten noorden van de heuvelrug kent de landschappelijke structuur met afwisselend
valleien en interfluvia, een wat meer noord – zuid gerichte oriëntatie. Valleien met
waardevolle natuurcomplexen, beboste duinenruggen, rijgehuchten en landbouwgronden wisselen elkaar op die manier af. Buiten de uitgestrekte beboste complexen
drukt vooral de landbouw met de dominantie van weilanden en akkers een stempel
op het landschapsbeeld. Ruilverkavelingen hebben bovendien het landbouwgebied
een overwegend open karakter bezorgd.
De 2 belangrijkste verkeers- en vervoersstructuren met name de N19 en spoorlijn 15
hebben beide een quasi noord- zuid verloop, dwars op de dominante landschappelijke hoofdoriëntatie. Spoorlijn 15 doorkruist Tielen met een opstapplaats in het centrum ervan. De N19 doorkruist de dorpskern van Kasterlee. Het drukke dorpscentrum
wordt ten dele ontlast van doorgaand verkeer via een ‘halve’ westelijke ringweg tot
aan de N123.

De grootste en best uitgeruste dorpskernen Lichtaart en Kasterlee hebben zich beide
ontwikkeld in de rand van de Kempense Heuvelrug. Het is wellicht ook deze kwetsbare combinatie van nabijheid van centrumvoorzieningen, horeca en groene attractieve ruimten, die de ruimtelijke troeven creëert voor het toeristisch succes. De
dorpskern van Tielen is gelegen in het interfluvium van Aa en Grote Kaliebeek. Het
voorzieningenniveau van Tielen is lager dan dat van Kasterlee en Lichtaart.
De Kleine Nete vormt de zuidelijke grens van de gemeente. Het bodemgebruik is er
de laatste decennia sterk geïntensiveerd na grootschalige ontginningen, zodanig dat
de intensieve landbouw vanuit de gehuchten de meeste valleigronden in gebruik
genomen heeft. In het westen aan de grens met Herentals bevindt zich het natuurgebied van Snepkensvijver. Ook op de vallei heeft zich toeristisch-recreatieve infrastructuur geënt, die daarmee aansluit op de Kempense Heuvelrug. Vooral de grotere
attractiepunten zoals Bobbejaanland, alsook omgeving Houtum en de Ark van Noë
verhogen de dynamiek van de vallei. In het oosten aan de grens met Retie werd het
natuurgebied Bosdellen gedeeltelijk ingenomen door weekendverblijven.
Het voormalige militaire domein Hoge Rielen situeert zich als een groene buffer pal
tussen de drie kernen en vindt aan de overzijde van de N123 aansluiting op de Kem-
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KWANTITATIEVE ANALYSES EN BEHOEFTEN

1

Woningbehoefte

Kasterlee beschikt over een beperkt vertegenwoordigde (privé)huursector, gedomineerd door de huurhuizen (14% in 1991). Ondanks de forse stijging van het aandeel
huurappartementen liep het relatief aandeel huurwoningen (huizen + app.) met 2,9%
terug. De (privé)koopwoningen zijn dan ook het sterkst vertegenwoordigd (75% in
1991). Het aantal appartementen dat verkocht werd (3%), is over het algemeen aan
de lage kant.

De analyses die aan de basis liggen van dit onderzoek, zijn terug te vinden in bijlage.

1.3

1.1

Voor de realisatie van sociale huisvesting is de gemeente aangewezen op drie sociale huisvestingsmaatschappijen.

Demografische ontwikkelingen

De bevolkingsgroei in Kasterlee tussen 1975 en 2000 (35%) is beduidend groter dan
de gemiddelde Antwerpse gemeente (6%). Ook op regionaal niveau is dit een sterke
groei. De groei werd voornamelijk bepaald door de natuurlijke groei. Voor de periode
1970-2000 lag de natuurlijke groei met 65% ruim boven de 35% van de migratoire
groei. Recent is er lichte stijging van het migratieaandeel (39%).
De meeste in - en uitgaande bewegingen situeren zich binnen het eigen arrondissement (Turnhout) en resulteren in een netto instroom. De grootste instroom komt
vanuit het stedelijk gebied van Turnhout, Antwerpen en een aantal buitengebiedbuurgemeenten.
Niettegenstaande de stijgende immigratie daalde het aantal jongeren met 10% voor
de periode 1981-2000. De laatste vijf jaren verloopt de ontgroening langzamer maar
in combinatie met een verdere vergrijzing zal dit in de toekomst leiden tot een daling
van de actieve bevolking. Uit de fiscale statistieken blijkt bovendien dat een niet
onbelangrijk deel van de bevolking vragende partij is op de sociale huur- en koopmarkt.

Sociale huisvesting

De Geelse Bouwmaatschappij bouwt sociale huurwoningen en is in het verleden zeer
actief geweest in de woongebieden van Kasterlee en Lichtaart. Een deel van de
realisaties werd als koopwoning aangeboden. In Lichtaart staat een klein project van
10 huurwoningen op stapel (2001-2002). Andere realisaties zijn nog niet voorzien.
Ook de Turnhoutse Bouwmaatschappij bouwt sociale huurwoningen en is in het
verleden actief geweest in Tielen. Er werd een sociaal project van huurwoningen
voorzien buiten de woonkern. De woningen werden niet als koopwoning aangeboden. Nieuwe projecten staan niet op stapel.
De Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van de Noorderkempen
bouwt sociale koopwoningen. Ook deze bouwmaatschappij was actief in de woongebieden van Kasterlee en Lichtaart. Nieuwe projecten staan niet op stapel wegens
een gebrek aan grondreserves.
Tabel 22 Soc. huisvesting in Kasterlee + aandeel in het woningbestand
1/1/2000
sociale woningen

1.2

Opvallend voor Kasterlee is dat een groot deel van de ééngezinswoningen open
bebouwing is (69% in 1991). Dit is het op twee na hoogste percentage binnen de
regio.
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aandeel in

koop

Kasterlee

131

115

246

43%

Lichtaart

120

135

255

45%

Tielen

68

0

68

12%

Totaal

319

250

569

100%

% in de voorraad

5,0%

3,9%

8,9%

Ontwikkelingen in het woningbestand

Ook het woningbestand neemt in Kasterlee gestaag toe met een groeitempo dat 15%
hoger ligt dan het Vlaams en provinciaal gemiddelde. Het merendeel van de woningen in Kasterlee zijn ééngezinswoningen (90,6% in 1991), het aandeel appartementen is met 9,4% (in 1991) eerder klein.

totaal

huur

de gemeente

Bron: Geelse Bouwmaatschappij, Turnhoutse Bouwmaatschappij, Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine
Landeigendom van de Noorderkempen, eigen berekeningen

Er is een evenwichtige spreiding van de verschillende huisvestingssoorten over de
deelgemeenten. Alleen de afwezigheid van koopwoningen in Tielen valt op. De ge-
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meente Kasterlee beschikt over een behoorlijk aandeel sociale huisvesting. Vooral
het aanbod sociale huurwoningen is conform de Vlaams richtcijfers. Het aandeel
sociale koopwoningen is met ongeveer 4% iets lager maar in vergelijking met andere
gemeenten uit de regio is ook dit aandeel behoorlijk goed. Om het Vlaams gemiddelde van 10% sociale huisvesting te halen (5% koop + 5% huur) zijn geen grote inspanningen meer nodig.

1.4

Bouw- en verkoopsactiviteiten

De cijfers inzake bouw- en verkavelingsvergunningen (tussen 1988-1998) tonen een
betrekkelijk grote bouw- en verkavelingsactiviteit binnen de gemeente. Nieuwbouw
neemt het overgrote deel in van de stedenbouwkundige vergunningen. De gemiddelde realisatiegraad van de verkavelingen ligt in Kasterlee betrekkelijk hoog en bedraagt 70%. Alle goedgekeurde verkavelingen werden hierbij geanalyseerd.
De gemiddelde oppervlakte van een voor bewoning bebouwd perceel is tussen 1985
en 2000 toegenomen van 927 m² naar 1.218 m², een stijging van 31%. Kasterlee
heeft daardoor de grootste percelen in vergelijking met de regio.
Ondanks de grote bouw- en verkavelingsactiviteit en de hoge realisatiegraad van
verkavelingen zijn de verkoopprijzen voor bouwgronden en woningen toch nog fors
gestegen en dit niet alleen in absolute cijfers, maar ook relatief ten opzichte van de
gemiddelde koopkracht van de inwoners. In 1992 kostte een perceel bouwgrond
ongeveer de helft van een gemiddeld gezinsinkomen, terwijl dit 6 jaar later reeds
meer is dan een gemiddeld gezinsinkomen. Ook ten opzicht van het Vlaamse gemiddelde zijn de prijzen in Kasterlee hoog: de prijs van bouwgronden en woningen lag
anno 1999 maar liefst 23%, resp. 28% hoger dan het Vlaams gemiddelde.

1.5

Behoefteprognose

Het aantal te voorziene bijkomende woningen die nodig zijn om de natuurlijke groei
van de bevolking tussen 1992 en 2008 te kunnen opvangen, werd door de provincie
in haar provinciale omzendbrief op 1.006 eenheden begroot. Conform de RSV planperiode (1992-2007) kunnen we deze taakstelling herberekenen tot een periode van
15 jaar: 1.006 x 15/16 = 943 woningen voor de periode 1992-2007.
Op 30 juni 2000 (moment van de aanbodtelling) telde Kasterlee 17.609 inwoners die
deel uitmaken van 6.326 gezinnen. Dit stemt overeen met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,78 (Tabel 23). Aangezien Kasterlee in 1992 slechts 5.535 gezinnen
telde, wil dit zeggen dat er in de periode 1992-2001 reeds 791 bijkomende woningen
gerealiseerd werden. De resterende behoefte aan bijkomende woningen voor de
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periode van 30 juni 2000 tot 2007 wordt met andere woorden geraamd op 152
woongelegenheden. Naast deze raming dient ook rekening te worden gehouden met
een frictieleegstand van 2,5 % opdat vlot verhuizen mogelijk blijft. Hierdoor bedraagt de totale behoefte aan bijkomende woningen voor de periode juli 20002007 155 woningen (namelijk 152 + 3 eenheden). Aangezien er binnen de gemeente ca. 110 bouwvergunningen per jaar worden afgeleverd, zal deze taakstelling in
2002 reeds gerealiseerd zijn.
Tabel 23 Evolutie van het aantal inwoners, gezinnen en van de gemiddelde
gezinsgrootte tussen 1992 en 2001
aantal inwoners

aantal gezinnen

gemiddelde gezinsgrootte

16.315
16.568
16.872
17.115
17.239
17.379
17.374
17.526
17.554
17.609

5.535
5.655
5.804
5.939
6.024
6.111
6.168
6.247
6.297
6.326

2,95
2,93
2,91
2,88
2,86
2,84
2,82
2,81
2,79
2,78

1.1.1992
1.1.1993
1.1.1994
1.1.1995
1.1.1996
1.1.1997
1.1.1998
1.1.1999
1.1.2000
30.06.2000
Bron: NIS, Bevolkingsstatistieken

Aandeel van sociale woningen
Een deel van de totale woningbehoefte dient in de vorm van sociale huisvesting te
worden opgevangen. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd
door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter
een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de huisvestingsmaatschappijen moeten verfijnd worden.
De volgende methode werd uitgewerkt. Het actueel aandeel sociale huisvesting
(569) moet uitgedrukt worden als percentage van het aantal woningen in 1991 (NIS
woningtelling =5.313): voor Kasterlee is dit 10,7%. Dit percentage wordt vergeleken
met het Vlaams gemiddelde (10%). Indien een gemeente in het buitengebied tussen
5% en 15% sociale woningen in haar woningvoorraad heeft, kan maximaal 25% van
het totaal aantal bijkomende woningen (1.006) uit sociale woningen bestaan. Voor
Kasterlee zullen er dan maximaal 251 sociale woningen nodig zijn tussen 1992
en 2007. Dit cijfer wordt getoetst aan de realisaties van de huisvestingsmaatschappijen vanaf 1992.
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Tabel 25 Evolutie van de verkoopprijzen voor bouwgronden

Tabel 24 gerealiseerde sociale huisvestingsprojecten vanaf 1992

Kasterlee

gerealiseerd vanaf 1992

huur
koop
totaal
behoefte

62
10
72
251

Bron: Geelse Bouwmaatschappij, Turnhoutse Bouwmaatschappij, Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Noorderkempen

Bovenop de huidige realisaties zijn tot 2007 nog een 180- tal sociale woningen nodig.
Aangezien de provincie naar een ongeveer even grote aanwezigheid van sociale
huur- en koopwoningen streeft (ca. 125 woningen per beheersvorm), kan men concluderen dat er tot 2007 hoofdzakelijk inspanningen nodig zijn om het aanbod van
sociale koopwoningen te verhogen (ca. 115 realisaties wenselijk), de behoefte aan
sociale huurwoningen kan worden ingevuld met ongeveer 65 bijkomende realisaties.
Uiteraard zijn dit richtcijfers en geen bindende gegevens. Bovendien is de provinciale
taakstelling waarschijnlijk reeds gerealiseerd zonder dat de percentages aan sociale
woningen zijn ingevuld.
Aandeel van woningen voor middengroepen uit de lokale bevolking

1992

aantal
gem.opp.
prijs/m²
1997
aantal
gem.opp.
prijs/m²
gem. prijs ‘92-‘97
stijgingsfactor

163
1.748
705
78
1.420
1.730
1.217
2,45

Provincie

0,6%
136
68
0,4%
117
117

7.068
1.417
1.099
4.888
1.148
1.754
1.427

Vlaanderen

27%
110
106
23%
95
119

1,596

26.550
1.288
1.034
21.136
1.213
1.473
1.254

100%
100
100
100%
100
100

1,425

Bron: NIS financiële statistieken van de verkoop van onroerende goederen

Enkel de stijgingsfactor ligt hoger dan het provinciaal gemiddelde. Bijgevolg dient het
aandeel woningen voor middengroepen beperkt te blijven tot de helft van het totaal
aantal bijkomende sociale woningen. Voor Kasterlee zullen er dan ca. 115 koopwoningen en/of sociale kavels voor middengroepen nodig zijn tussen 1992 en 2007.
Deze cijfers worden getoetst aan de realisaties van de betrokken actoren vanaf
1992.
Tabel 26 Projecten voor de middengroepen tussen 1992 en 2007

Een deel van de totale woningbehoefte kan ook in de vorm van koopwoningen en
sociale kavels voor middengroepen worden voorzien. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de gemeentelijke actoren moeten ingevuld worden.
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het aandeel woningen voor middengroepen dient beperkt te blijven tot de helft van het totaal aantal bijkomende
sociale woningen. Enkel voor gemeenten waar de markt van de bouwgronden onder
sterke druk staat, kan dit aandeel worden opgetrokken tot hetzelfde aantal bijkomende sociale woningen. Onder sterke druk wil volgens het provinciaal structuurplan
(RSPA, p. 197) zeggen:

gerealiseerd vanaf 1992

kavels
koopwoningen
totaal
behoefte

87
0
87
115

Bron: Gemeentelijke diensten, IOK

Bovenop de huidige realisaties zijn tot 2007 nog ca. 30 middengroepwoningen en/of
kavels nodig. Uiteraard is ook dit een richtcijfer en geen bindend gegeven. Bovendien is de provinciale taakstelling waarschijnlijk reeds gerealiseerd zonder dat de
percentages aan sociale kavels zijn ingevuld.

–

Het gemiddelde van de prijzen per m² bouwgrond in 1992 en 1997 ligt hoger dan
het provinciaal gemiddelde (1.427 frank/m² volgens NIS financiële statistieken).

Uitzonderingen voor doelgroepen

–

Ook de toename van de prijs per m² bouwgrond tussen 1992 en 1997 ligt hoger
dan het provinciaal gemiddelde (stijgingsfactor 1,596 volgens NIS financiële statistieken).

Binnen de gemeente wordt een hoog aandeel permanente bewoning van (zonevreemde) weekendverblijven vastgesteld. Een oplossing voor deze problematiek zal
repercussies hebben op de behoefte aan sociale huisvesting. De vooropgestelde
sociale huisvestingsbehoefte kan dan ook als een minimum beschouwd worden.
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1.6

satiegraad van 100% toegepast op het vrijliggend aanbod van de huisvestingsmaatschappijen en de sociale verkavelingen.

Aanbodbepaling

Het aanbod aan bouwmogelijkheden werd onderzocht aan de hand van de kadasterplannen. Om een zo realistisch mogelijk aanbod te bekomen, wordt de aanbodsbepaling gekoppeld aan de visie die in deel 2 wordt uitgewerkt.
Aanbod langs uitgeruste wegen
Bij de analyse werden alle ontsloten, vrijliggende percelen geteld, rekening houdend
met het overzicht van de vergunde verkavelingen en de daarin bebouwde loten tot 30
juni 2000 (zie inventariskaart onbebouwde percelen en verkavelingen in bijlage). De
effectieve bouwmogelijkheden op leegstaande percelen gelegen aan een uitgeruste
weg werden bepaald aan de hand van perceelsbreedten conform omzendbrief RO
97/03. De verdichting wordt op maat van de kern voorgesteld rekening houdend met
de gewenste ruimtelijke structuur in dit structuurplan. De opvullingsmogelijkheden via
appartementen worden bepaald aan de hand van een correctiefactor (zie verder).
Tabel 27 Aanbod onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen volgens RO
97/3

Kasterlee
Lichtaart
Tielen
Totaal

woongebied

landelijk wg. +
woonpark

verkaveling
in WUG

verk. buiten
woonzone

totaal

proc. verdeling

492
238
285

120
115
25

0
0
0

0
2
3

612
355
313

48%
28%
24%

1015

260

0

5

1280

100%

Bron: gemeentebestuur Kasterlee, kadscan 1999, luchtfoto’s 1995, eigen berekeningen

uitgeruste weg
kavels in verkaveling/BPA
totaal Kasterlee

aantal

realisatiegraad

aanbod 2007

567
713

20
70

113
499
612

Bron: eigen berekeningen, gemeentebestuur Kasterlee

Voor Kasterlee komen deze realisatiegraden in het totaal neer op 612 percelen. Dit
cijfer houdt echter alleen rekening met percelen terwijl het de bedoeling is dat we het
aantal woningen kunnen bepalen. Aangezien appartementen en studio’s meerdere
woningen op een perceel kunnen betekenen, is het noodzakelijk om een correctiefactor op het aantal beschikbare percelen toe te passen.
Bij de berekening van de correctiefactor nemen we aan dat hetzelfde aandeel ééngezinshuizen zal worden gebouwd zoals dat de laatste jaren het geval was volgens
het referentiejaar 1991(NIS). Per statistische sector werden de verschillende woningtypes opgevraagd waardoor we konden nagaan dat een meergezinsgebouw in Kasterlee gemiddeld 3,9 woningen bevat. De verhouding tussen ééngezinswoningen en
appartementen was anno 1991: 90,5% - 9,5%. De correctiefactor die we toepassen
op het aantal beschikbare percelen wordt dan 1,27 (1x 0,905 + 3,9 x 0,094). Deze
correctie geeft aan dat er 777 woningen op de markt kunnen komen. Ook het project
van de Bosrand (51 appartementen) kan worden meegeteld aan een realisatiegraad
van 70% (= 35 woningen). Deze correcties geven aan dat er langs uitgeruste wegen
(tot 2007) waarschijnlijk ca. 810 woningen op de markt zullen komen
Aanbod van niet uitgeruste woongebieden

De telling geeft het theoretische aanbod bouwrijpe percelen. Deze gronden zullen tot
2007 niet allemaal op de markt komen. AROHM hanteert een realisatiegraad van
30% op 10 jaar voor kavels langs uitgeruste wegen (Bestuur RO, het Algemeen en
Bijzonder Plan van Aanleg, Brussel, 1991). Voor deze planperiode (medio 2000 tot
2007) komt dit neer op een realisatiegraad van 20%. Deze regel geldt echter voor
kavels buiten BPA’s en goedgekeurde verkavelingen. Na analyse van de verkavelingen (vanaf 1962) en de bebouwde kavels hierin, blijkt de gemeente Kasterlee over
een hoge gemiddelde realisatiegraad van 70% te beschikken voor kavels in goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen. De realisatiegraad die toepasbaar is op sociale
huisvesting is nog groter. Gelet op de inschrijvingslijsten van de huisvestingsmaatschappijen en de bouwverplichting (binnen 7 jaar) op sociale kavels, wordt een reali-
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Tabel 28 Inschatting van het aanbod dat voor 2007 op de markt kan komen
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De kavels langs uitgeruste wegen zijn echter niet de enige bouwmogelijkheden binnen de gemeente. Ook de niet uitgeruste gronden in het woongebied kunnen worden
verkaveld en het aanbod verhogen. Tabel 29 geeft een realistisch aanbod van deze
gronden, rekening houdend met de te verwachten verkavelingsprojecten en de ontwikkelingsperspectieven van de gewenste nederzettingsstructuur.
In het buitengebied worden de niet uitgeruste woongebieden aan 15 woningen/ha
ontwikkeld. Slechts vijf zones zullen waarschijnlijk tot ontwikkeling komen voor 2007.
Niet alle gronden binnen deze projecten zullen voor 2007 op de markt komen. Een
realisatiegraad van 70% is toepasbaar op de privé verkavelingen, op het project
D’Akkeren (sociale huurwoningen) is een realisatiegraad van 100% toepasbaar. Tot
2007 zullen er dan waarschijnlijk (150 * 0,7=) 105 woningen op de markt komen.
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Tabel 29 Weergave van het aanbod aan niet uitgeruste woongebieden
bruto
(ha)

grootte aanbod
15
Perspectief/realisatiekans
woningen/ha

deelgemeente

code

Kasterlee

S1
S2
S3
S4
S12

1,70
2,08
0,69
2,62
2,70

25
31
10
39 (20)
40

realistisch
niet realistisch
niet realistisch
20 woningen realistisch
realistisch

S5
S6
S7
S8
S9
H1

1,07
3,71
0,69
1,25
2,85
2,28

16 (10)
55
10
18
42
34

10 soc. woningen
realistisch
niet realistisch
niet realistisch
niet realistisch
herbestemmen

S10
S11

1,74
2,16

Lichtaart

Tielen

Theoretische potentie
Reële potentie

1.7

Tabel 30 Confrontatie van de woningbehoefte en het te verwachten woningaanbod

26 niet realistisch
32 niet realistisch

te verwachten aanbod voor 2007

aanbod
aanbod
aanbod
aanbod

378
150

Aanbod van leegstaande woningen
Ook de leegstaande panden zorgen voor een aanbod dat extra op de markt kan
komen. De inventaris van de leegstand schommelt jaarlijks rond de 30 woningen.
Mits de nodige stimuleringsmaatregelen kan een groot deel van deze woningen op
de markt worden gebracht.
Aanbod door projecten in woonuitbreidingsgebieden
Woonuitbreidingsgebieden kunnen uitsluitend ontwikkeld worden voor groepswoningbouw. Onder groepswoningbouw lijkt te moeten worden verstaan: het tezelfdertijd en gemeenschappelijk oprichten van woningen. Typische voorbeelden van
groepswoningbouw zijn sociale woonwijken. Projecten voor individueel op te richten
woningen zijn in principe niet toegelaten, tenzij de gemeente over de ordening van
het woonuitbreidingsgebied (via verkavelingsvergunning, BPA of RUP) anders heeft
beslist. Rekening houdend met deze bepalingen kunnen we het volgende concluderen:
Vrijliggende kavels in goedgekeurde verkavelingen in het woonuitbreidingsgebied
werden reeds meegenomen in het aanbod langs uitgeruste wegen voorzover ze
de ontwikkeling van het achterliggende gebied niet in het gedrang brengen.
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Confrontatie: behoefte versus aanbod

De confrontatie geeft weer of de voorraad aan woningen die zal vrijkomen tot 2007,
voldoende is om de toekomstige woningbehoefte op te vangen.

Bron: gemeentebestuur Kasterlee, kadasterkaarten, eigen berekeningen

–

Er is momenteel één lopend project, nl in het woonuitbreidingsgebied De Willaert
in Tielen. De eerste fase kreeg een principieel akkoord van Arohm-ARP en omvat
40 middengroepkavels en 10 sociale koopwoningen. Gelet op de grote inschrijvingslijsten bij de huisvestingsmaatschappijen en de bouwverplichting op 7 jaar
bij middengroepkavels, kunnen we veronderstellen dat dit aanbod in 2007 volledig zal gerealiseerd zijn (50 woningen).

IOK

langs uitgeruste wegen
langs niet ontsloten woonzones
door projecten in woonuitbreidingsgebied
door renovatie van leegstand

aantal

810
105
50
30

totaal te verwachten aanbod

995

resterende behoefte
aanbodsoverschot

155
840

Bron: eigen berekeningen

De confrontatie geeft aan dat er tot 2007 nog meer dan voldoende bouwmogelijkheden zullen vrijkomen om de eigen behoefte op te vangen. De gemeente kan haar
natuurlijke aangroei opvangen binnen de woongebieden die voorzien zijn op
het gewestplan. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied is niet nodig. Wenst
men dit wel te doen dan is het aangewezen om slecht gelegen niet uitgeruste woongebieden planologisch te ruilen.
Als gemeente met een hoofddorp type II zijn er desnoods beperkte mogelijkheden
om meer bijkomende woningen te realiseren dan voor de opvang van de natuurlijke
aangroei nodig is. Het betreft kleine woonprojecten bijvoorbeeld als afwerking van
een kern of voor specifieke doelgroepen. Aangezien er echter een groot aanbodsoverschot is, zal de afwerking van kleine projecten in het woonuitbreidingsgebied
waarschijnlijk dienen te gebeuren door middel van een planologische ruil.

plangroep

71

DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE

2

Handel en bedrijvigheid

Voor de details van de analyses, die aan de basis liggen van dit kwantitatieve luik,
wordt verwezen naar bijlage.

2.1
2.1.1

Economisch profiel
Economische positionering

Uitgaande van enkele economische indicatoren kan gesteld worden dat de economische bedrijvigheid in Kasterlee een lokale weerspiegeling is van de economische
dynamiek die de Kempense regio en meer bepaald het arrondissement Turnhout
sinds het reconversiebeleid hebben gekend.
Kasterlee is buiten de lineaire economische concentraties van de provincie Antwerpen gesitueerd. Dankzij het groene karakter van de gemeente en de verschillende
toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de gemeente, is de horeca sterk ontwikkeld
in Kasterlee. De gemeente heeft hierdoor een regionale aantrekkingskracht weten op
te bouwen.

2.1.2

De arbeidsmarkt

Met een tewerkstelling van 3.142 personen op een totale populatie van 17.554 inwoners kan Kasterlee als een gemiddelde tewerkstellingspool beschouwd worden. De
tewerkstelling vertoonde, gedurende de laatste twee decennia, een sterke groei.
Hoewel de stijging in alle sectoren is waar te nemen, situeert de sterkste groei zich
toch in de tertiaire sector. Deze sector vormt vanaf 1998 dan ook de belangrijkste
bron van tewerkstelling. Zowel het aandeel van de bouwnijverheid als van de industrie in de totale tewerkstelling blijft eerder beperkt. De industrie is zeer kleinschalig,
met uitzondering van IJsboerke Ice Cream International in Tielen. De quartaire sector
moet, procentueel gezien, aan belang inboeten. Toch wordt het verlies van militaire
tewerkstelling gecompenseerd door vooral een groter bestuur, een groeiende sociale
sector en meer onderwijzend personeel. Hierdoor is het absoluut aantal arbeidsplaatsen in de quartaire sector, sinds 1982 toegenomen. Het aantal zelfstandigen in
de gemeente ten opzichte van het aantal loon- en weddetrekkenden bedraagt bijna
44% (tegenover 25% in Vlaanderen), met een belangrijk aandeel hierin van de dienstensector.
De werkloosheid is de laatste jaren gevoelig gedaald in Kasterlee. De werkloosheidsindex (5,7%) ligt onder het arrondissementeel niveau (7,1%). Een werkgelegenheids-
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coëfficiënt van bijna 60% duidt voor een landelijke gemeente met een laag aandeel
industriële tewerkstelling op een gedeeltelijke bovenregionale uitstraling, dit als gevolg van het toerisme en de hieraan gebonden horeca.
Kasterlee telt drie grote ondernemingen (IJsboerke, Bobbejaanland en Algemene
Midden Belgische Aanneming Roos). Verder zijn er nog enkele klein- en groothandelszaken die eerder regionaal georiënteerd zijn. De overige bedrijfseconomische
tewerkstelling wordt gecreëerd in middelgrote, maar vooral in kleine ondernemingen.
De eerder beperkte tewerkstelling komt ook tot uiting in de woon-werkverplaatsingen.
Kasterlee kent een vrij grote uitgaande pendel van de beroepsbevolking (64%),
vooral naar Turnhout en naar Herentals. De inkomende pendel is daarentegen veel
beperkter (39%) en is vooral afkomstig van Turnhout, Geel en Lille. Kasterlee kan
dan ook geclassificeerd worden als een forenzengemeente.

2.1.3

Economisch profiel van de bedrijvigheid

De bedrijvigheid is in Kasterlee, in vergelijking met het Vlaamse Gewest, sterk georienteerd op de voedingsindustrie en op de bouwnijverheid. Het belang van de voedingsindustrie wordt bijna volledig gedragen door één enkel bedrijf. Hoewel IJsboerke Ice Cream International historisch gegroeid is, kan het bedrijf omwille van de regionale marktoriëntatie geen model staan voor de lokale economische ontwikkeling
van Kasterlee. Het bedrijf is gevestigd op de ambachtelijke zone aan de Prijstraat –
Gierlebaan. Voor deze bedrijfstak mag een behoud van de tewerkstelling worden
verwacht. De bouwnijverheid is erg gediversifieerd, wat wijst op een complementariteit van de bedrijven. De grootste bouwonderneming is, samen met enkele kleinschaligere bouwbedrijven, gelokaliseerd op de ambachtelijke zone Hoebenschot. Naar
alle waarschijnlijkheid gaat de tewerkstelling in de toekomst afnemen.
In vergelijking met het Vlaamse Gewest is de quartaire sector eveneens sterker vertegenwoordigd in de gemeente. De sterkte van deze sector wordt in hoofdzaak bepaald door de militaire basis in Tielen en in mindere mate door het onderwijs en de
openbare diensten.

2.1.4

Economisch profiel van de handel

De distributieve diensten bieden eveneens vrij veel tewerkstellingsplaatsen in Kasterlee. Het betreft in hoofdzaak de groothandel en de kleinhandel, twee branches waarvoor wel een daling van de tewerkstelling verwacht wordt. Verder vraagt ook de
transportsector de nodige aandacht, vermits hier een stijging van de tewerkstelling
verwacht wordt en dit een sector is die gevolgen heeft voor zowel het ruimtegebruik
als de mobiliteit.
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Op de ambachtelijke zone Reties Heike weegt de tertiaire sector het sterkst door. Op
de ambachtelijke zones Hoebenschot en Rode Akkers kunnen eveneens verschillende distributieve diensten worden aangetroffen.

2.1.5

De sterk ontwikkelde sector betreft in hoofdzaak eerder kleinschalige ondernemingen
(op basis van tewerkstelling, omzet en balanstotaal). Toch blijkt uit de bestaande
toeristisch-recreatieve structuur dat de horeca samen met de toeristisch-recreatieve
attracties een uitstraling tot ver buiten de gemeentegrenzen vertoont.

Behoefteprognose

De categorisering van Kasterlee door het RSP-A als gemeente met gewoon hoofddorp type II impliceert dat een nieuw lokaal bedrijventerrein mag worden aangesneden ter opvang van de endogene, economische groei (tot 2007) en herlokalisatie van
zonevreemde lokale bedrijven en historische gegroeide bedrijven.
Endogene groeiraming op basis van trendanalyse
Voor de raming van het aantal te verwachten nieuwe vestigingen tot 2007 (endogene
groeiraming) werd aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank een trendanalyse uitgevoerd. Bij deze trendanalyse werd een selectie gemaakt van de bedrijven die thuishoren op een lokaal bedrijventerrein nl. kleine en middelgrote ondernemingen in de sectoren ‘industrie’, ‘bouw’, ‘onderhoud en reparaties van voertuigen’,
‘transportsector’ en ‘opslag’. Handelsactiviteiten werden om die reden niet weerhouden. De trendanalyse zelf werd naar analogie van de RSV-methodiek toegepast op
de periode 1992-‘97. Op deze tijdsspanne werd een lineaire regressie van de oprichtingen binnen voormelde sectoren uitgevoerd dewelke werd geëxtrapoleerd tot 2007,
wat een raming geeft voor het aantal nieuwe oprichtingen tot 2007. Op basis van de
uitgevoerde trendanalyse bedrijven wordt in de periode 1998 – 2007 het aantal starters geraamd op 54 eenheden. Van deze bruto raming dient in mindering gebracht:
–

een deel van de startende bedrijven wordt geacht verweefbaar (of tijdelijk verweefbaar) te zijn. Dit percentage wordt binnen de betrokken sectoren geraamd op
30 %.

–

2 bedrijven hebben in deze periode reeds een plaats gevonden op het nieuwe
bedrijventerrein Biezenveld en worden dus van de behoefte afgetrokken.

Economisch profiel van de horeca

De horeca (restaurants, catering, overnachtingsmogelijkheden,…) biedt veruit de
meeste tewerkstellingsplaatsen binnen de tertiaire sector. In deze sector wordt bovendien een waarschijnlijke stijging van de werkgelegenheid verwacht.

2.2

–

faillissementen:
Extrapolatie van de faillissementen in de betreffende sectoren vanuit de NIS gegevens, rekening houdend met de verhouding lokaal / regionaal in Kasterlee volgens de Belfirst, geeft volgende raming: ca 16 in de periode 1998 – 2007.
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Dit resulteert in volgende raming van de behoefte: (54 – 16) * 0,7 – 2 = 25 nieuwe
bedrijven
Om de oppervlaktebehoefte te bekomen, dient vermenigvuldigd met het richtcijfer
van gemiddeld 2200 m² netto per bedrijf, wat resulteert voor de periode 1998-2007 in
een totale bijkomende nettobehoefte van: 25 * 2200 m² = 55 000m² of 5,5 ha.
Evaluatie
Deze berekende behoefte is iets hoger dan het richtcijfer van 5 ha dat indicatief opgenomen is in het RSV (maar van dezelfde grootteorde). De sterke dynamiek die uit
dit cijfer kan afgeleid worden, wordt wel bevestigd door een aantal feiten: bij de realisatie van het bedrijventerrein Biezenveld waren alle gronden reeds verkocht vóór de
wegenis was aangelegd. Daarbij werd toegewezen aan 9 reeds bestaande 2 startende bedrijven en dienden noodgedwongen 5 aanvragen uit Kasterlee en 4 uit omringende gemeenten geweigerd te worden.
Raming herlokalisatiebehoefte van bestaande bedrijven
De regularisatie-, uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften van bestaande bedrijven
vormen het tweede luik van de behoefteraming. Hiertoe behoren naast de ‘juridisch’
zonevreemde handel en bedrijven in de open ruimte eveneens de economische
activiteiten met verwevingsproblemen in de woonzone (of de ‘ruimtelijk’ zonevreemde
handel en bedrijvigheid) opgenomen.
Een gedetailleerd beeld van deze behoefte kan enkel bekomen worden door geïndividualiseerd onderzoek per bedrijf, wat het onderwerp moet uitmaken van een sectoraal RUP ‘zonevreemde handel en bedrijvigheid’.
Vandaag zijn wel reeds een aantal indicatoren aanwezig voor deze herlokalisatiebehoefte: een raming kan gebeuren door confrontatie van de bestaande zonevreemde
bedrijven met de gewenste ruimtelijke structuur. Waar deze confrontatie leidt tot een
negatieve beoordeling (onverenigbaarheid) is herlokalisatie het aangewezen ontwikkelingsperspectief. In eerste instantie betreft het bedrijven in zogenaamde kwetsbare
gebieden, die in principe resulteren in een klassificatie 0 of 1( “herlokaliseren”) voor
zonevreemde bedrijven(zie DEEL 2VI11.3). Een confrontatie van bestaande zonevreemde bedrijven met de kwetsbare gebieden via GIS analyse, geeft volgend resultaat:
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–

4 bedrijven bevinden zich in kwetsbaar gebied (getoetst aan gewenste structuur)

–

1 bedrijf bevindt zich in de gave open ruimte en kreeg reeds eerder een negatieve evaluatie van AROHM naar aanleiding van een aanvraag regularisatie - BPA.

–

2 bedrijven zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied en kampen met een acuut
vergunningenprobleem omwille van de locatie.

Dit resulteert in een totaal van 7 bedrijven of, uitgaande van een gemiddelde nettooppervlakte van 2200 m², een oppervlakte van 1,54 ha netto. Het huidige oppervlaktegebruik van deze bedrijven is evenwel hoger. Deze berekening is indicatief en dient
zonodig bijgesteld in functie van de reële herlokalisatiebehoefte die blijkt uit een
sectoraal RUP zonevreemde bedrijven.
Deze raming is dus exclusief de economische activiteiten met verwevingsproblemen
in de woonzone en exclusief mogelijk andere onverenigbare bedrijven in de open
ruimte (buiten kwetsbaar gebied).

2.3

Aanbodbepaling

Het aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven werd onderzocht aan de
hand van gedigitaliseerde kadasterkaarten. Bij de analyse werd per bedrijvenzone
het theoretisch aanbod en het realiseerbaar aanbod nagegaan. Het theoretisch aanbod omvat de totale oppervlakte aan niet-gebruikte of vrijliggende percelen op de
bedrijvenzones. Het realiseerbaar aanbod houdt rekening met de realisatiegraad in
functie van de eigendomsstructuur, het uitrustingsniveau en de ontwikkelingsperspectieven (uit het richtinggevend gedeelte) van de niet-gebruikte of vrijliggende
percelen (Tabel 31).
Tabel 31 Situering van het aanbod lokaal bedrijventerrein met aanduiding van
realiseerbaar aanbod
Nr.

Situering

1
2
3
4
5

Rode Akkers
Reties Heike
Biezenveld
Hoebenschot
Gierlebaan
Totaal

Bron:

Theoretisch

Realiseerbaar tussen 1997 en 2007

(in ha)

(in ha)

0,0
0,0
2,2
1,9
3,0
5,9 (+ 3,1)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Het bedrijventerrein Reties Heike is een bestemmingswijziging bij BPA van 22.06.94.
Dit BPA is tot stand gekomen in functie van een regularisatie van twee bestaande
bedrijven, wat ook impliceert dat het terrein volledig is ingenomen.
Het bedrijventerrein Biezenveld is gerealiseerd in uitvoering van het BPA “Grootgoor”
van 22/06/94. De effectieve ontwikkeling van het terrein dateert van 2002 en is in dat
jaar ook volledig ingevuld. Er is geen beschikbare ruimte meer:
–

3,5 ha is ingevuld met bedrijven: 8 bestaande bedrijven (oprichtingsdatum voor
1997) en 2 nieuwe. De tweede laatste werden afgetrokken van de behoefteraming.

–

1,2 ha is aangekocht door de gemeente als nieuwe locatie voor de gemeentelijke
werkplaatsen.

–

ca 1 ha maakt deel uit van achtertuinen en is ook eigendom van de respectieve
eigenaars. Dit deel is derhalve niet realiseerbaar binnen de planhorizont

– de resterende oppervlakte betreft wegenis, groen en waterberging.
Op het bedrijventerrein Hoebenschot kan nog een theoretisch aanbod van 1,9 ha
worden gedetecteerd. Het realiseerbare aanbod tot 2007 is echter nihil omdat het
ingesloten gronden en bedrijfsreservegronden betreft
De 3 ha op het bedrijventerrein aan de Gierlebaan zijn grondreserve van het hier
gevestigde bedrijf IJsboerke en niet beschikbaar.
Buiten de bedrijvenzones zijn slechts twee leegstaande panden aanwezig in de Kastelse kernen die voor de vestiging van (verweefbare) bedrijven in aanmerking komen.

2.4

Confrontatie: behoefte versus aanbod

De behoefte dient te worden afgewogen ten opzichte van het nog beschikbare aanbod aan bedrijfsgronden op de bestaande bedrijvenzones. De realiseerbaarheid van
het aanbod in functie van ontsluiting, eigendomsstructuur én de ruimtelijkeconomische wensstructuur zal in de aanbodsbepaling worden meegenomen.
De berekende behoefte van de trendanalyse (= oprichting nieuwe bedrijven - faillissementen) na aftrek van nieuwe vestigingen op Biezenveld bedraagt netto 5,5 ha. De
voorlopige raming van de herlokalisatiebehoefte bedraagt minimaal 1,54 ha netto.
Na de confrontatie met het realiseerbaar aanbod (0 ha) blijft dus nog een resterende
behoefte voor nieuwe en herlokalisatie bestaande bedrijven van ca 7 ha netto.

IOK inventarisatie

Het bedrijventerrein Rode akkers is volledig ingevuld.
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Tabel 32 Behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur

3

Ruimtebehoefte inzake sportinfrastructuur

3.1

Behoefte aan sportvoorzieningen

Indicatoren voor ruimtebehoefte inzake sportinfrastructuur zijn:
–

de verzuchtingen geuit vanuit het verenigingsleven. Hiervoor wordt de enquête
gehanteerd, gevoerd in het kader van het sectoraal onderzoek recreatie (1999).

–

informatie van de sportdienst/sportraad Kasterlee

–

een eerste evaluatie van zonevreemde infrastructuur i.f.v. herlokalisatie.

Behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur vanuit het verenigingsleven en
sportdienst
Tabel 32 geeft een overzicht.
Er blijkt zowel behoefte aan terreinen in open lucht als aan indoorinfrastructuur.. De
KWB van Lichtaart, 4 zaalvoetbalploegen, 3 volleybalploegen, een basketbalvereniging en een badmintonvereniging signaleren duidelijk dat er een tekort aan overdekte
sportterreinen (sporthal) bestaat in Kasterlee. Bijkomende terreinen zou het enerzijds mogelijk maken om meer trainingen aan te bieden aan de leden en anderzijds
zouden late speel- en trainingsuren vermeden of alleszins beperkt kunnen worden.
Daarnaast is er een wielerclub die in de winter in de sporthal van Tielen aan fitness
wil doen. De vraag naar een bijkomende sporthal blijft dan ook groot.
Twee gevechtssportverenigingen geven te kennen dat ze graag over een grotere
ruimte beschikken voor hun trainingen. Ze maken vandaag gebruik van polyvalente
ruimtes (in de sporthal). Ook blijkt dus opnieuw behoefte aan extra ruimte in een
sporthal.

Vereniging

sport

Typering behoefte

type

De Harrendonkse Stallen
LRV De Heidedravers
LRV De Lustige dravers*
KVV Lichtaart Sport

Paardensport
Paardensport
Paardensport
Voetbal

outdoor
outdoor
outdoor
Outdoor

St. Antoniusgilde
KSK Kasterlee
Judoclub Hirano
LRV De Kempenridders
VOBAKO
Baskas
KWB Lichtaart
Tievoc
VC De Badmeesters
VK Kasterlee
ZVC De Hut
ZVC De Azzurri's
ZVC Den Toren
ZVC SJ Festus
Muay Sakon
Sin Ryuu Ju Jutsu Wabi

Schuttersgilde
Voetbal
Judo
Paardensport
Sport
Basketbal
Sport
Volleybal
Volleybal
Volleybal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Kickboxing
Ju jutsu

Bijkomende graasweiden
Meer oefenterrein
Terrein
uitbreiding
Eigen schietstand, clublokaal
Kleedkamers
Bergruimte (droge plaats)
Clublokaal, bergruimte
Kleedkamers
Meer terreinen
Sport
Meer trainingsuren
Wedstrijden
Meer trainingsuren
Meer binnensporten
Overbezetting
Wedstrijden
de
2 sporthal noodzakelijk
Kickaerobic
Grotere zaal

Tielense wielertoeristen
Kabad*
De weerhaak*
VC Tierlen*
VC Kasterlee**
Niet
georganiseerde
jeugd*
Algemeen*

Fietsen, MTB
Badminton
Hengelsport
Voetbal
Volleybal

MTB, winterfitness
Zaal
Nieuwe locatie visvijver
Tekort aan oefenterrein
Meer trainingsuren
Skating

Outdoor
Outdoor
Clublokaal
Clublokaal
Kleedkamers
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Sporthal
Spothal
Sporthal
Sporthal
Sporthal / MTB
parcours
sporthal
Visvijver
Outdoor
Sporthal
Skate terrein
zwembad

Bron: Enquête recreatie Kasterlee (1999) + update(*) via informatie gemeente (2004)

Verschillende sportverenigingen drukken de nood uit aan bijkomende ruimte in open
lucht. Twee voetbalclubs zouden met extra terreinen meer trainingen kunnen geven.
Tot slot is er nog een buitensportvereniging die over een vaste locatie zou willen
beschikken om op die manier vaste hindernissen te kunnen uitbouwen. Een schuttersgilde wenst naast een eigen clublokaal ook een schietstand uit te bouwen. Twee
ruiterclubs, die van dezelfde locatie gebruik maken, zouden de bijkomende ruimte
aanwenden voor graasweiden en oefenterrein. Ruimte voor graasweiden wordt niet
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tot de recreatieve behoefte gerekend, maar dient te gebeuren in naburig agrarisch
gebied.
Een viertal verenigingen hebben niet direct nood aan bijkomende ruimte voor de
sportbeoefening op zich, maar voor de randactiviteiten (kleedkamers, bergruimte,
clublokaal).

–

een ruiterclub (nu gelegen in kwetsbaar gebied). Deze ruimtebehoefte werd reeds
in rekening gebracht vanuit de enquêtering (zie hoger) en dient dus niet opnieuw
geteld.

–

De Kastelse Kajakclub zou op haar huidige locatie de toelating willen krijgen om
de botenloods te vergroten en om in bijkomend sanitair en bijkomende kleedkamers te voorzien. Dit dient nader bekeken te worden in een sectoraal RUP; in deze fase wordt deze specifieke behoefte niet meegenomen.

Verder bestaat nog een behoefte aan skateterrein vanuit de niet georganiseerde
jeugd en bestaat een behoefte aan een zwembad. Op dit moment moet voor zwemmen (bijvoorbeeld schoolzwemmen) uitgeweken worden naar Herentals.
In een semi-kwantitatieve vertaling levert dit minimaal volgende netto behoefte:

De ruimtebehoefte die hieruit voortvloeit, wordt geraamd op 4 à 5 hectare. Deze
raming is echter indicatief en dient getoetst aan de effectieve oppervlaktebehoefte
die blijkt een sectoraal RUP inzake zonevreemde sportinfrastructuur.

–
–

openluchtterreinen + randinfrastructuur voetbal
openluchtterreinen + randinfrastructuur ruitersport

ca 3,0 ha
ca 1,0 ha

–

openluchtterreinen + randinfrastructuur overige

ca 2,0 ha

Totale behoefte inzake sportvoorzieningen

–

parkeerruimte, groenvoorziening e.a.

ca 1,0 ha

–
–

sporthal, inclusief polyvalente ruimte
zwembad

ca 0,5 ha
ca 0,5 ha

De totale behoefte inzake sportvoorzieningen, met inbegrip van gemeenschappelijke
voorzieningen, buffers, e.a. wordt op basis van de beschikbare gegevens geraamd
op ca 11 à 12 ha.

Ruimtebehoefte op basis van zonevreemdheid

3.2

Naast de behoefte geuit vanuit de verenigingen moet rekening gehouden met een
behoefte die ontstaat van zonevreemde te herlokaliseren sportinfrastructuur. Voor de
ruimtebehoeftebepaling worden volgende uitgangspunten (cf. gewenste ruimtelijke
structuur en toetskader zonevreemdheid) gehanteerd:

Tabel 33 geeft een overzicht van het bestaande aanbod in de zones voor dagrecreatie.

Sportvoorzieningen worden in principe maximaal gebundeld. Uitzonderingen zijn er
voor (cf. afwegingskader zonevreemde infrastructuur, DEEL 2VI11.4) :
–

sportterreinen, gekoppeld aan een wijk of gehucht, worden in principe ter plaatse
ontwikkelingskansen met randvoorwaarden geboden, tenzij er sprake is van ruimtelijke onverenigbaarheid (bijvoorbeeld kwetsbare gebieden)
– sportactiviteiten gekoppeld aan een fysisch ruimtelijk gegeven, waardoor herlokalisatie moeilijk is (bijvoorbeeld visijver, kajak, …) voor zover geen sprake is een
flagrante ruimtelijke onverenigbaarheid.
Een eerste screening van zonevreemde sportvoorzieningen vanuit hogere uitgangspunten levert minimaal volgende te herlokaliseren infrastructuur:

Aanbod sportinfrastructuur

Tabel 33 overzicht van het aanbod
Totale opp (ha)

Beschikbare
opp (ha)

Prijstraat Tielen
KLJ Tielen
Willaert

18,8
0,3
1,1

0,0
0,0
1,1

Duineneind

13,4

0,0

Diestweg

23,5

23,5

Kattenhagenstraat

3,4

0,0

Evaluatie

niet geschikt om volledig ter
plaatse in te vullen

Deels arboretum, ligging Kempense Heuvelrug

–

een hondenclub (nu gelegen in natuurgebied op Kempense Heuvelrug)

Bron: IOK inventaris

–

een voetbalterrein + lokaal (nu gelegen in natuurgebied op Kempense Heuvelrug)

–

een voetbalclub: terrein + randinfrastructuur (nu gelegen in kwetsbaar gebied)

Het theoretische aanbod bedraagt 24,6 ha juridische voorraad voor dagrecreatieve
voorzieningen.

–

tennisvelden + lokaal (nu gelegen in natuurgebied)
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3 Ruimtebehoefte inzake sportinfrastructuur

3.3

Confrontatie behoefte – aanbod

Uit deze confrontatie blijkt dat de beschikbare juridische voorraad voldoende is om
de behoefte op te vangen. Vanuit de gewenste ruimtelijke structuur moet echter
overwogen worden of de realisatie ervan ter plaatse of elders (via planologische ruil)
dient te gebeuren.
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Tabel 35 Behoefte aan een polyvalente zaal

4

4.1

Ruimtebehoefte
gen

gemeenschapsvoorzienin-

Ruimtebehoefte voor jeugdwerking

Drie jeugdverenigingen gaven aan dat ze bijkomende ruimte nodig hebben voor hun
activiteiten en om hun materiaal op te bergen. De chiromeisjes St.-Wivina hebben
intussen zelf gebouwd, waardoor hun ruimtebehoefte vervalt.

Functie extra ruimte

KLJ Kasterlee
Knuffels

Activiteiten, vergaderingen, bergruimte
Activiteiten bij slechte weersomstandigheden

Functie

Gekko Tejater Lichtaart
KF Brassband Kempenzonen
ACW
KBG Lichtaart
Koninklijke Fanfare De Kunstminnaars
KWB Tielen
Landelijke Gilde Lichtaart
Lichtparel Kunstkring Kasterlee

Theater- of toneelvoorstellingen
Concerten
Lokaal voor activiteiten – gelijkvloers
Lokaal voor activiteiten
Repetities; concerten; vergaderingen
Lokaal voor activiteiten
Een goede zaal (akoestiek, keuken, …)
Polyvalente zaal, geschikt voor exposities

Bron: Enquête recreatie Kasterlee (1999) + update via informatie gemeente (2004)

Tabel 34 Behoefte aan jeugdlokalen
Vereniging

Vereniging

Specifieke ruimte
Een aantal verenigingen maken melding van specifieke behoeften, dewelke moeilijk
combineerbaar zijn met andere functies.
–

De speelpleinwerking Sproet huurt een loods op de Hoge Rielen tijdens de drie
weken dat ze activiteiten organiseert. Deze ruimte volstond niet bij slecht weer.
Het voormalige terrein VKT (Ossengoor) biedt ondertussen een oplossing voor
hun ruimteprobleem.

–

De Lichtaartse Vlegeldorsers zouden een museum willen oprichten met oude
landbouwmachines en oldtimers van motoren en werktuigen. Daarnaast zou een
atelier nodig zijn voor herstellingen, een bergschuur voor de machines en een
ruimte om te oefenen met de vlegel.

–

De vereniging Visueel wenst een studio voor binnenhuisfotografie.

–

Oxfam Wereldwinkel zoekt een locatie in elke deelgemeente om een wereldwinkel in te richten.

–

Tot slot geven nog drie verenigingen de nood aan bijkomende parking aan: KWB
Kasterlee (KAJ, Molenberg), Schuttersclub Tielen (sportcentrum Tielen) en Radio
Lichtaart.

Bron: Enquête recreatie Kasterlee (1999) + update via informatie gemeente (2004)

Er wordt van uitgegaan dat de ruimtebehoefte aan lokalen ter plaatse of binnen het
woonweefsel kan gevonden worden.
Verder blijkt een behoefte voor speelruimte / activiteiten te bestaan. De zone Rulheide werd via provinciaal RUP (5/7/02) bestemd als zone voor toeristische kampeerplaatsen (laagdynamisch) en kan deze behoefte opvangen.

4.2

Behoefte aan een polyvalente ruimte voor socioculturele activiteiten

Negen verenigingen signaleren de behoefte aan extra accommodaties om hun activiteiten op een vlotte en toegankelijke manier te kunnen organiseren. Het zijn met
name de meer cultuurgerichte verenigingen die een polyvalente, culturele zaal suggereren om tegemoet te komen aan deze extra ruimtebehoefte.

4.3

Ruimtebehoefte openbare nutsvoorzieningen

Uitgaande van de behoefte en gewenste ruimtelijke structuur dient rekening gehouden met:
–
–
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nieuwe polyvalente socio-culturele ruimte (ca 0,5 ha)
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–

uitbreiding van voorzieningen bejaarden en eventueel nieuwe locaties (ca 1 ha)

–

evt. bijkomende voorzieningen voor scholen

–
–

ruimte voor een nieuw kerkhof Kasterlee (max 1 ha)
ruimte voor gemeentelijke werkplaatsen. De huidige locatie (achter gemeentehuis
is te krap. De gemeente heeft ca 1 ha voorzien op het lokale bedrijventerrein Biezenveld (Tabel 31). Deze locatie biedt voldoende ruimte om deze specifieke behoefte op te vangen.

4.4

Aanbod

De bestaande zones voor gemeenschapsvoorzieningen zijn grotendeels ingevuld:
Tielen station, kerkhoven, scholen, zuiveringsstation, Frans Masereelcentrum, bejaardentehuis, watertoren.
Vrije ruimte is nog wel aanwezig in de zone Ossengoor:
–

een deel werd via provinciaal RUP omgezet in zone voor openluchtrecreatieve
verblijven (laagdynamisch) (ca 6 ha)
– een deel wordt ingenomen door de intercommunale schietstand en is niet beschikbaar
–

een deel wordt ingenomen door weekendverblijven en is niet onmiddellijk beschikbaar

à De beschikbare ruimte bedraagt ca 7 ha.

4.5

Behoefte versus aanbod

De bestaande juridische voorraad lijkt qua grootteorde voldoende om de behoeften
op te vangen: dit kan echter opnieuw geëvalueerd worden na gedetailleerder onderzoek. Vanuit de gewenste ruimtelijke structuur dient afgewogen of de realisatie ter
plaatse of elders (via planologische ruil) dient gerealiseerd. Voor de brandweerlocatie
wordt concreet gedacht aan een locatie ten oosten van het Ossengoor, direct aansluitend op de N19.
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V

sterkere vraag naar betaalbare sociale woningen. Er is dus ook een stijgende
vraag naar woningtypes met een andere beheersvorm (sociaal huur en koop).

TRENDS, KNELPUNTEN, KWALITEITEN EN
KANSEN

–

De sector van de weekendverblijven is zijn hoogtepunt voorbij. Niettemin wordt
vastgesteld dat de problematiek van de permanente bewoning zeer groot is en in
de toekomst extra sociale huisvestingsmodaliteiten zal eisen.

1

Trends

–

1.1

Wonen en werken

De bedrijvigheid is sterk gericht op de handel en de horeca, de voedingsindustrie
en de bouwnijverheid. Kasterlee is een gemeente met een uitgesproken ‘tertiair
profiel’ voor wat betreft de tewerkstelling. De meeste tewerkstelling wordt gecreeerd in middelgrote en kleine ondernemingen.

–

De economische dynamiek van Kasterlee met een groot aandeel hierin van de
bouwsector leidt tot een vrij hoge endogene groeiraming tot 2007 van 54 bedrijfseenheden. Dit wil zeggen dat de nettobehoefte aan nieuw te ontwikkelen (gebundeld) lokaal bedrijventerrein kan geraamd worden op 10,8 ha. Herlokalisatiebehoeften en tevens regularisatie- en uitbreidingsbehoeften ter plaatse zitten hierin
(nog) niet vervat.

–

Het aantal inwoners in Kasterlee kent een zeer snelle groei (35% op vijfentwintig
jaar tegenover 7% in Vlaanderen) als gevolg van een grote natuurlijke aangroei.
De laatste vijfentwintig jaar is Kasterlee voor 65% gegroeid via natuurlijke aangroei. De immigratie neemt een gemiddeld percentage in van 35%, een trend die
de laatste tien jaar lichtjes steeg tot 39%.
– Uit de bijwerking van de kadasters blijkt dat bouwpercelen langs uitgeruste wegen in voldoende mate vrijkomen. Ze worden echter voornamelijk ingevuld via
vrijstaande bebouwing. Herverkaveling naar kleinere percelen is eerder schaars.
– De trend van de vrijstaande bebouwing heeft zich vertaald in grote bouwpercelen.
De bouwpercelen waren in 1985 al ruim boven het arrondissementeel gemiddelde met 927 m². In 2000 was de gemiddelde bouwperceelsgrootte al gestegen tot
1.218 m² waardoor een gemiddelde bouwtrend tot stand is gekomen die dubbel
zo hoog ligt als een bouwtrend van 15 wo/ha. Kasterlee heeft dan ook de grootste
stijging binnen de regio gekend inzake de gemiddelde bouwperceelsgrootte.
–

De trend naar grotere bouwpercelen is recent aan het wijzigen vanwege het
stringenter beleidskader. Hierdoor komen er meer inrichtingsinitiatieven voor ingesloten, niet uitgeruste woongebieden. De trend van het streven naar vrijstaande bebouwing blijft echter bestaan, weliswaar op kleinere percelen.

–

Het kleiner worden van de gezinnen (terugloop van 3,01 tot 2,81 op tien jaar) en
de toename van de oudere bevolking (stijging van het aantal 65-plussers met 3%
op tien jaar tijd) zal zijn gevolgen hebben op het woningaanbod. De trend van het
louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen gaat voorbij aan deze realiteit. De noodzaak tot kleinere, aangepaste woningen is een feit aan het worden.

–

Het enger worden van de huurmarkt (daling van het aantal huurwoningen met 3%
tussen 1981– 1991), de stijging van de verkoopprijzen voor woningen (een stijging van ongeveer 36% tussen 1992 – 1998) en het feit dat ongeveer 23% van
de Kastelse bevolking een inkomen onder de 500.000 BEF heeft, zorgt voor een
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1.2

Open ruimte

–

De jongste decennia is de recreant een actieve gebruiker van de open ruimte
geworden en wordt hij ook vragende partij bij ingrepen in landschap en open
ruimte. De extra dynamiek die wandelen en fietsen teweegbrengen in de open
ruimte is meestal beperkt, voor zover geen nieuwe verhardingen noodzakelijk zijn
en het geen sterk verstoringsgevoelige gebieden betreft. Routes voor ruiters,
mountainbikers en dergelijke vragen doorgaans meer inrichtende ingrepen en
vereisen een grondige afstemming op de draagkracht van de bestaande omgeving.

–

De groeiende vraag naar korte kortbijvakanties heeft ook zijn impact op de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de landelijke gebieden in eigen streek. Er wordt
immers niet zozeer beroep gedaan op weekendverblijven. Hun aantal neemt niet
meer toe. De vraag naar georganiseerde logiesmogelijkheden groeit wel. Campings en bungalowparken kennen een groeiende populariteit. Hoevetoerisme
staat op dit moment in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Er wordt verwacht
dat ook de behoefte op dit vlak in de toekomst zal toenemen.

–

Het huidige vergunningenbeleid heeft een rem gezet op een verdere toename
van grondloze veeteeltbedrijven. Desondanks zal een belangrijke grondvraag blijven bestaan. Verantwoordelijk hiervoor is de concurrentiepositie van de landbouw
waardoor nog steeds een tendens naar schaalvergroting/ intensivering blijft bestaan. Mogelijk wordt het bedrijvenbestand op termijn nog iets verder uitgedund (
door uitbollende bedrijven en/of door samenvoeging van bestaande, cfr. ontwerp

plangroep
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V Trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen
1 Trends

Mestdecreet 24/01/03) . Een generatiewissel in de jaren ’90 heeft echter voor een
stevige basis aan jonge bedrijfsleiding gezorgd. De ver doorgedreven specialisatie verhoogde echter de kwetsbaarheid van de bedrijven.
–

In de moderne landbouw heeft het begrip grond een andere betekenis gekregen.
De vraag vanuit de intensieve veehouderijen naar grond voor mestafzet enerzijds
en voor groenvoeder anderzijds is hoog. Hierdoor neemt de druk op extensieve
natuurlijke graslanden in valleien toe. Dit fenomeen wordt versterkt door het geleidelijk verdrogen van de valleigronden als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding onder meer bij de ruilverkavelingen. De fysische beperkingen voor intensieve teelten (maïsteelt) vallen weg. Resultaat is een toenemende uniformisering
van het agrarisch gebruik met als gevolg een verdringing van landschappelijke
waarden en een verdere segmentering tussen landbouw en natuur.
– Waar de natuur vroeger verweven was in het landelijk gebied, kan deze nu stand
houden in en dankzij beschermde reservaten en voorbehouden gebieden. Met
het verdwijnen van kleine landschapselementen en valleistructuren en de toename van versnipperende infrastructuren groeit verder de isolatie van deze gebieden. De afbrokkeling van biotopen en verspreidingsmogelijkheden heeft het verdwijnen van planten- en diersoorten tot gevolg.
–

Ook menselijke ingrepen op het fysisch systeem hebben gevolgen voor de fauna
en flora. Verdroging door snelle afvoer van water verandert onder meer heel wat
voormalige natte biotopen in droge gebieden met onvoldoende overlevingsmogelijkheden voor de oorspronkelijke vegetatie en diersoorten.

–

Landschap krijgt een steeds groeiende belangstelling. Heel wat monumenten en
landschappen zijn ondertussen wettelijk beschermd. Recreanten en toeristen
richten hun aandacht op gebouwen met cultuurhistorische waarde en hebben oog
voor het landschap waarin ze vertoeven. Deze economische waarde van het
landschap werd en wordt echter minder in rekening gebracht bij de inplanting van
infrastructuren. Onoordeelkundige en onaangepaste inplanting van infrastructuur
veroorzaakt een verdere dichtslibbing en afbreuk van het oorspronkelijke landschap.

1.3

‘onveiligheidsgevoel’. Men gebruikt de auto om zich te verplaatsen omdat het te
onveilig is vanwege de hoeveelheid auto’s, niet beseffende dat men hiermee de
onveiligheid in de hand werkt. De combinatie van beide trends maakt dat een
woonplaats ver van de voorzieningen niet meer als nadelig wordt beschouwd. De
woonplaats dicht bij de voorzieningen verliest haar positieve aantrekkingskracht.
– Het bezoekersaantal (momenteel 900.000 à 950.000) van Bobbejaanland zit in
stijgende lijn. Vooral vanuit het buitenland wordt een aanzienlijke toename verwacht. De modal split geeft een hoog bezoekersaantal weer dat zich verplaatst
met de auto (ca. 90%), het aandeel bezoekers dat gebruik maakt van collectief
vervoer (openbaar en privé busvervoer) wordt geschat op slechts 10%. Het gebruik van B-dagtrips zit echter wel in een stijgende lijn.

Mobiliteit

–

Er wordt verwacht dat het autobezit in Kasterlee in de toekomst zal toenemen.
Een trend die een stijging zal veroorzaken in het aantal autoverplaatsingen en
dan vooral de verplaatsingen die gebeuren in functie van vrijetijdsbestedingen.
Dit maakt dat het wegennet in Kasterlee nog meer zal belast worden met verkeer.

–

De auto profileert zich meer en meer als algemeen vervoersmiddel, hoe klein de
afstanden ook zijn. Deze evolutie zorgt ook voor een toename van het subjectief
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2

het toekennen van de stedenbouwkundige vergunningen (ten noorden en ten
oosten van Kasterlee, ten zuiden aansluitend op Lichtaart).

Knelpunten

–

Uit de gehouden bedrijfsenquête blijkt dat een aantal lokale bedrijven kampen
met uitbreidings- en zonevreemdheidsproblemen. De meeste zijn reeds lange tijd
vragende partij voor een herlokalisatie op een lokaal bedrijventerrein.

–

Het realiseerbare aanbod op de bestaande Kastelse bedrijvenzones is nihil. De
vrijliggende 4,9 ha (theoretisch aanbod) is in bedrijfseigendom in functie van
eventuele toekomstige uitbreidingen en zal voor 2007 niet op de markt worden
gebracht:

Kaart 23: Knelpunten

2.1

Wonen en werken

–

De grote stijging van de bouwgrondprijzen en een te ruime invulling van bestaande bouwmogelijkheden gedurende de jongste decennia heeft het voor de (minder
begoede) lokale bevolking moeilijk gemaakt om betaalbare huisvesting in eigen
gemeente te vinden.
– Kasterlee heeft theoretisch ruim voldoende kavels om de natuurlijke groei op te
vangen. Vele kavels komen echter op de markt volgens de klassieke (ruime)
bouwtrend waardoor het zuiniger omspringen met de beschikbare ruimte wordt
gemarginaliseerd. Het gebrek aan BPA’s die stedenbouwkundige verdichtingsmogelijkheden vastleggen is daarvan mede oorzaak. Bovendien ontbreekt het
aan een grondbeleid dat sturend kan werken voor het gericht op de markt van
kavels om speculatie te vermijden.
– De trend sinds vooral de jaren 80 om steeds grotere bouwkavels te maken heeft
geleid tot een ruimteverslindende ruimtelijke ordening. De vrijstaande ééngezinswoning is hiermee als ideaalbeeld sterk ingeburgerd, waardoor zuinigere bouwtypes zoals de halfopen maar vooral de gesloten bebouwing vaak sterke op maatschappelijke weerstand stuiten.
–

De sociale huisvestingsmaatschappijen werken weinig samen bij het opzetten
van projecten en de verwerving van gronden. Dit heeft in het verleden geleid tot
concentraties van huisvestingsprojecten zonder enige vermenging van verschillende huisvestingstypes (bv. de Rozenwijk als sociaal getto). De negatieve
beeldvorming omtrent sociale huisvesting wordt hierdoor nog steeds versterkt.

–

De huisvestingsmaatschappijen kampen met een tekort aan bouwgrondreserves.
De stijging van de bouwgrondprijzen (145% tussen 1992 – 1998) maakt het bovendien moeilijker voor de huisvestingsmaatschappijen om nog bijkomende reserves te verwerven. In de toekomst is een tekort aan sociale huisvesting dan
ook niet uit te sluiten. Een sociaal grondbeleid lijkt dan ook dringend noodzakelijk.

–

De bebouwingsdruk in een aantal groene verkavelingen doet het bebost karakter
stilaan verdwijnen. Waar de bestemming volgens het gewestplan niet woonpark
is maar woongebied, wordt de landschappelijke kwaliteit ook niet beoordeeld bij

– Op de bestaande bedrijvenzones Rode Akkers en Reties Heike13 in Kasterlee
zijn geen gronden beschikbaar. Het beperkte aanbod aan bedrijfsgronden is
in bedrijfseigendom met het oog op een eventuele uitbreiding.
– De bedrijvenzone Hoebenschot bevat veel ongebruikte restruimten (1,9 ha),
grote bedrijfswoningen en enkele commerciële activiteiten. De resterende oppervlakte is evenwel in bedrijfseigendom en wordt voor 2007 niet op de markt
aangeboden.
– De bedrijvenzone Gierlebaan is grotendeels bezet door het historisch gegroeid bedrijf IJsboerke De resterende 3 ha is in bedrijfseigendom voor uitbreiding.
– Het ruimtelijk profiel van de bestaande bedrijvenzone Hoebenschot is ver verwijderd van het RSV-wensbeeld van een lokaal bedrijventerrein:
– de ondoordachte perceelsstructuur creëert veel onbenutte/onbenutbare restruimten. Ook voor het overige is de ruimtebenutting op veel plaatsen verre
van efficiënt.
– een heel aantal percelen worden louter ingenomen door een riante bedrijfswoning met toebehoren (zoals zwembad enz…)
– er komen kleinhandelsactiviteiten of baanwinkels voor;
– de veelvuldige aansluitpunten op de Poederleesteenweg veroorzaken een
conflict met het doorgaand verkeer.

2.2

Verstedelijking
–

13
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De lintbebouwing in Kasterlee vindt weliswaar deels zijn aanzet in het historische
nederzettingspatroon, maar heeft op een aantal plaatsen de grenzen van ruimte-

De voorziene bestemmingszone is louter een regularisatie van 2 bestaande bedrijven.
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2 Knelpunten

lijke functionaliteit overschreden. De bebouwingsdruk in deze linten zorgt (in
combinatie met het terugdringen van de landbouwactiviteit) voor een toenemende
verstedelijking van de open ruimte. Het ruimtebeslag van de linten wordt daardoor groter (meer open plekken worden ingevuld met woningen) en de historische link met het traditioneel bebouwingspatroon verdwijnt.
– Aangezien de percelen lineair geschakeld zijn in de linten, is het visuele ruimtebeslag zeer groot. De landschappelijke samenhang van bepaalde gebieden wordt
erdoor verstoord. Vooral de verlinting tussen Lichtaart en Kasterlee ten zuiden
van de Kempense heuvelrug (Hukkelbergen/Goor) heeft een grote landschappelijke impact. De morfologische samenhang tussen de Netevallei en de heuvelrug
wordt er doorbroken.
–

worden beschouwd. Vooral de lange geschiedenis en het gedoogbeleid uit het
verleden verzwaren dit conflict tussen de natuur- en landschapswaarden enerzijds en de recreatieve gebruiker anderzijds. Waar sprake is van permanente bewoning is er bovendien nog een sociaal aspect aan de problematiek.
–

Conflicten moderne landbouw – natuur en landschap
–

De behoeften vanuit de moderne landbouw inzake inrichting van de ruimte leiden
vaak tot conflicten met landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Onder meer bij
de ruilverkavelingen (oude stijl) die volledig in het teken van de landbouw stonden
werden natuurlijke elementen als valleikenmerken en kleine landschapselementen, toch zeker in de beginjaren, genegeerd. Ze veroorzaakten dan ook een sterke uniformisering van het landschap in de open ruimte. De valleilandschappen
devalueerden of verdwenen en het oorspronkelijk ontginningspatroon met beemden en moerassen in de valleien en bebouwing en akkers op de hogere gronden
ging verloren. Met de ruilverkaveling nieuwe stijl aan Hoge en Lage Rielen kwam
daar verandering in en werd meer aandacht besteed aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied.

De vallei van de Kleine Nete wordt overwegend gekenmerkt door openruimtefuncties zoals landbouw en natuur, waarbij bebouwing grotendeels ontbreekt. Op
een aantal plaatsen is de toeristisch recreatieve infrastructuur dermate hoogdynamisch geworden dat de draagkracht dreigt overschreden te worden of al overschreden is. Vooral Bobbejaanland brengt een hoge dynamiek teweeg, en dit zowel in de vallei zelf als via de verkeersdruk ook in de naburige woonkernen. Dit
conflict vraagt bijzondere aandacht, maar overstijgt het gemeentelijke niveau, gelet op de bovenlokale uitstraling van het attractiepark. Andere toeristisch recreatieve attractiepunten zijn minder grootschalig en kunnen op lokaal niveau een oplossing vinden.

–

Binnen de veeteelt heeft zich de jongste decennia een sterke intensivering voorgedaan, d.w.z. steeds minder veebedrijven voor een groter aantal dieren althans
wat de varkens- en pluimveesector betreft; het aantal rundveebedrijven daalt wel
maar het aantal dieren stagneert. Dit heeft geleid tot een daling in grondgebondenheid in de totaalbalans, als gevolg van een toenemend aandeel van de veredelingssector. De verhoging in aantallen dieren creëert een verhoogde grondbehoefte die mogelijk conflicten veroorzaakt met andere in de open ruimte, zoals
natuur en landschap.

Gebieden met bossen, duinen of water, vaak met interessante natuurwaarden,
waren vooral in de naoorlogse periode attractiepolen voor het oprichten van
tweede verblijven. Kasterlee telt enkele honderden zonevreemde weekendverblijven (ca 500) die sterk verspreid liggen in de gemeente. De meeste concentraties
zijn dan ook geënt op natuurlijk-landschappelijk waardevolle en kwetsbare gebieden (meestal natuur- of bosgebied volgens het gewestplan): Kempische Heuvelrug, stuifzandcomplex Reties Heike, Balderij in de vallei van de Grote en Kleine
Kaliebeek, Bosdellen in de vallei van de Kleine Nete. Gelet op de kwetsbaarheid
van de valleien en de stuifzandruggen kan deze infrastructuur als hoogdynamisch

–

In antwoord op de intensivering van de landbouw en de daarmee gepaard gaande druk op de open ruimte tracht de overheid via beheersovereenkomsten stimulansen te geven om de landbouwer aan te zetten tot een alternatief beheer. Vastgesteld wordt echter dat de voorziene subsidies door de sector als ontoereikend
beoordeeld worden en zeker niet als volwaardige compensatie voor de inkomensverliezen tengevolge van de alternatieve beheersvormen kunnen gelden.

–

De landbouwsector schat de potenties van agrarische verbreding eerder beperkt
in, i.c. als invulling van een “nichemarkt” maar zeker niet als algemene oplossing.

De verlinting heeft in Kasterlee en Tielen ook gezorgd voor een diffuse opbouw
van de kernen. In Kasterlee is de morfologische scheiding tussen de dorpskern
en Terlo verdwenen. Door de verlinting zijn beide structuren aan mekaar gegroeid. Hetzelfde deed zich voor in Tielen. De verlinting langs Pleintje/Prijstraat/Loozijde heeft een groot openruimtegebied ingesloten tussen de linten en de kern van Tielen. Samen met de inplanting van grotere structuren (het
bedrijventerrein en de Rozenwijk) is de hele zone versnipperd geworden waardoor de overgang tussen kern en open ruimte niet meer herkenbaar is.

Conflict recreatie – natuur en landschap
–

–

Het zoeken naar recreatie - natuur kan ook tot uiting komen waar het recreatief
medegebruik kwetsbare gebieden aandoet. Gelet op de aantrekkingskracht van
de Kempense Heuvelrug vraagt het gevaar voor erosie en rustverstoring permanente waakzaamheid.
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Kader voor aan de landbouw gerelateerde bedrijven

Zonevreemde infrastructuur

Het wettelijke kader voor aan de landbouw gerelateerde bedrijven is niet altijd duidelijk en is onvoldoende voorzien in de klassieke bestemmingsvoorschriften. Ten dele
wordt hieraan tegemoet gekomen via omzendbrief 25/1/2002.
Een “para-agrarisch“ bedrijf hoort thuis in agrarisch gebied. Het onderscheid tussen
para-agrarische bedrijven en zuiver commerciële, dienstverlenende en industriële
bedrijven is vaak moeilijk te trekken. Deze agro-industriële activiteiten dienen echter
te worden verwezen naar geëigende bestemmingszones. Belangrijke beoordelingscriteria bij de afweging para-agrarisch of agro-industrieel zijn14 :
–

het grondgebonden karakter van het bedrijf, in aansluiting op of vergelijkbaar met
agrarisch grondgebruik (b.v. schoolhoeve)

–
–

de nauwe relatie met het productieproces (b.v. landbouwloonwerkers)
de strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten (met uitsluiting van
loutere handel)

Via de omzendbrief van 25/1/2002 werden stallen voor paardenhouderij met minstens 10 paarden waarbij de hoofdactiviteit gericht is op het fokken en/of houden van
paarden eveneens toegelaten. Bovendien wordt als ondergeschikte nevenactiviteit
het recreatief medegebruik door particulieren toegelaten, evenals een cafetaria met
beperkte omvang en een inpandige woonst voor de beheerder en toezichter van de
paardenhouderij. Puur recreatieve activiteiten worden uitgesloten.

–

Niet alleen weekendverblijven (zie hoger), ook andere belangrijke onderdelen van
de toeristisch-recreatieve infrastructuur zijn zonevreemd gelegen15. Heel wat
sportvelden (voetbalvelden, hondenterreinen, ruiterterreinen,…) zijn juridisch verkeerd gezoneerd omdat ze vaak lokaal geënt zijn op gehuchten en wijken die
daar juridisch-ruimtelijk niet op voorzien zijn.

–

In de schoot van het gehucht- of wijkverenigingsleven zijn op diverse plaatsen
zonevreemde sportterreinen gevestigd. Ze vertonen vaak een sterke verankering
met het verenigingsleven maar kampen door deze problematiek met een rechtsonzekerheid. Tabel 36 geeft een overzicht van de zonevreemde sportinfrastructuur.
Verscheidene horecazaken zijn vanuit het toeristisch profiel van de gemeente historisch gegroeid in de open ruimte, vaak in agrarisch gebied. Hier speelt het voorzieningenniveau van Kasterlee als toeristische gemeente enerzijds en de bescherming
van open ruimte, natuur en landschap anderzijds.

Water
De steeds snelle afvoer van op het eerste zicht overtollige water door toenemende
verharding en kanalisatie van waterlopen heeft tot gevolg dat enkele belangrijke
gebieden met natte biotopen, maar ook agrarische gebieden te maken krijgen met
verdrogingsverschijnselen. Een evolutie van natte gemeenschappen naar droge
vegetatietypes en het verlies van de biologische natuurlijkheid zijn daarvan het gevolg.

14

Ten titel van voorbeeld enkele bedrijven die volgens de criteria en op grond van rechtspraak van de Raad
van State niet meer kunnen worden beschouwd als para-agrarische ondernemingen: vervoersondernemingen
(zelfs niet deze van dieren en landbouwproducten), intellectuele beroepen (tuinarchitect, veearts), maneges,
vleesverwerkende industrieën, melkerijen, mouterijen, suikerfabrieken, grondbewerkingsbedrijven, ….
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De problemen die de campings Houtum, Fauwater, Rulheide, Korte Heide en Bergheide ondervonden om
een uitbatingsvergunning te verkrijgen als gevolg van een (deels) zonevreemde ligging, zijn via specifieke
PRUP ’s opgelost.
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V Trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen
2 Knelpunten

zodat de verkeersdeelnemers hun verkeersgedrag onvoldoende aanpassen aan
onveilige situaties.

KASTERLEE

Tabel 36 zonevreemde sportinfrastructuur
Infrastructuur

Gewestplanbestemming

infrastructuur, verenigingen

Goor
Terlo
Vorsel
Hulst
Hoge Rielen
Boekweitbaan
Houtum
Grootgoor
Dressenstraat
Langenberg
Achterlee
Molenstraat

Agrarisch gebied
Woongebied landelijk karakter
Agrarisch gebied
Woonuitbreidingsgebied
Agrarisch gebied, landschappelijk w
woonuitbreidingsgebied
Agrarisch gebied, landschappelijk w
Natuurgebied
Natuurgebied
Agrarisch gebied
Natuurgebied
Agrarisch gebied, ecologisch belang
Natuurgebied

voetbalveld, FC Goor
voetbalveld, FC Witte Molen
voetbalveld, FC Vorsel
voetbalveld, SK Kattenberg
voetbalveld
ruiterterrein
bootstalling, KKK
visvijver
voetbalveld, FC Molenkring
voetbalveld, FC Stenen
voetbalveld, FC Satanic
hondenterrein, Trouwe Kameraad

Natuurreservaat

visvijvers

LICHTAART

Hukkelbergen
Kaliebeek Broek
Dressenstraat

De weg naar school is vaak een aaneenschakeling van knelpunten. De kans op
ernstige ongevallen is er reëel. Het zijn deze knelpunten die ouders doen besluiten hun kinderen met de wagen naar school te brengen omdat het te gevaarlijk is
aangezien steeds meer ouders hun kinderen met de wagen naar school brengen.
Het resultaat is een spiraal die moeilijk te doorbreken is.

–

De ontsluitingsweg van de functies rond de Hoge Rielen is onduidelijk gedimensioneerd. De weg wordt veel gebruikt, zowel door automobilisten als door fietsers.
Er zijn echter geen fietsvoorzieningen zodat fietsen er onveilig is.

–

hondenterrein,
Hukkelbergse
Hondenvrienden
Agrarisch gebied, landschappelijk w visvijver
Natuurgebied
ruiterterrein, LRV De Kempenridders

TIELEN

Balderij

–

Bij de stamlijnen van de lijnbus ontbreekt een (frequente) rechtstreekse relatie
Tielen-Lichtaart-Kasterlee-Geel. Aangezien in Kasterlee de gemeentelijke voorzieningen zijn gelegen, is een dergelijke verbinding nodig. Het deeltijds traject
van lijn 29/a1 heeft onvoldoende frequentie (4 lijnen per dag) en overstappen in
Lichtaart op lijn 304 heeft ook weinig zin want deze frequentie ligt nog lager.
– De bewegwijzering naar Bobbejaanland leidt veel toeristisch verkeer door de kern
van Lichtaart. Dit zorgt vooral tijdens de zomerperiode voor heel wat extra verkeersbelasting. De herinrichting van de centrumstraat tracht het centrum verkeersveiliger te maken maar aan de intensiteit van het verkeer kan een herinrichting niets verhelpen. Een structurele oplossing voor het verkeer naar Bobbejaanland is dan ook aangewezen.
– Er is een noodzaak aan een veilige en goed gestructureerde schoolomgeving bij
de scholenconcentraties in Kasterlee en Lichtaart.
–

bron
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2.3

Mobiliteit

–

De N19 doorsnijdt het centrum van Kasterlee. De hoge intensiteit van het autoen vrachtwagenverkeer op deze as (ca. 16.000 vtg/etm, AWV 1996) conflicteert
met de verblijfsfunctie in de dorpskern. Van een aantrekkelijk woon- en winkelcentrum is geen sprake meer. Deze problematiek behoort tot één van de prioritaire knelpunten met betrekking tot de doortochten in de Provincie Antwerpen. In de
behoefteanalyse van AWV Antwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de
doortochten neemt Kasterlee de derde plaats in op 113 geanalyseerde projecten.

–

Heel wat ongevallen (voornamelijk met zwakke weggebruikers) zijn het gevolg
van een onduidelijke hiërarchie in het wegenpatroon. De straatinrichting geeft
meestal niet de functie van de weg aan (verbinden, verzamelen, toegang geven)
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De ruilverkavelingswegen trekken steeds meer fietsers aan. Rustig fietsen in een
open landschap is uiterst attractief. Nochtans zijn deze wegen in eerste orde nodig voor de verplaatsing van landbouwvoertuigen. Het smalle wegprofiel zorgt er
voor dat de vrije doorgang van deze voertuigen meermaals door recreatieve fietsers wordt gehinderd.
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2.4

Gemeenschapsvoorzieningen

–

De bestaande brandweerkazerne voldoet inzake locatie en voorzieningen niet
langer aan de noden van de gemeente. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet. Er
dient ruimte gecreëerd te worden voor een nieuwe locatie, waarbij de bestaande
zoneringen voor openbaar nut maar ook nieuwe locaties kunnen onderzocht worden.
– Het kerkhof van deelgemeente Kasterlee zal binnen enkele jaren volledig ingevuld zijn. Er dient gezocht naar een nieuw geschikte locatie,waarbij de bestaande
zoneringen voor openbaar nut maar ook nieuwe locaties kunnen onderzocht worden..
– Gelet op de bevolkingsevolutie in de gemeente moet rekening gehouden worden
met een te krap aanbod inzake rusthuizen.
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V Trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen
3 Kwaliteiten en kansen

–

3

Kwaliteiten en kansen
–

Kaart 24 kwaliteiten en kansen

3.1

Bebouwde ruimte

–

De aanwezigheid van heel wat vrijliggende percelen in het woongebied biedt de
kans om een kernverdichtingsbeleid te voeren zonder open ruimte aan te snijden.

–

De aanwezigheid van niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden biedt voldoende
mogelijkheden om ook op langere termijn te voorzien in de eigen bevolkingsaangroei.

–

De handelsconcentraties zijn allen centraal gelegen met een afzetgebied op
wandel- en fietsafstand. De drie kernen hebben een voldoende basisvoorzieningenniveau waardoor het in de drie kernen kwaliteitsvol wonen is.

–

De verkavelingen met een groen karakter zorgen voor een aangename diversifiëring binnen de kernen en versterken het ‘groene’ profiel van een toeristische gemeente.

3.2

Open ruimte

–

De groene as gevormd door de Kempische Heuvelrug ondersteunt de woonkwaliteiten in Kasterlee. Rust en open ruimte bieden de gelegenheid tot ontspanning
op korte afstand van de woonplaats.

–

Het groene karakter van de gemeente in combinatie met het reliëf oefent aantrekkingskracht uit op de recreant. Met het behoud van dit landschap staat of valt
een belangrijke bestaansreden van de toeristisch-recreatieve structuur.

–

Het contrast tussen de open vallei van de Kleine Nete en de beboste Kempische
Heuvelrug is bijzonder groot. Het wordt bovendien geaccentueerd door de holle
wegen die de belevingswaarde van het landschap nog verhogen.

–

Waar recreatiedruk enerzijds een bedreiging kan vormen, biedt anderzijds de
interesse van de recreant voor de natuurwaarden in Kasterlee ook kansenvoor
natuurgerichte recreatie, waardoor het draagvlak voor natuur en natuurontwikkeling kan versterkt worden. Kanalisatie en inrichtende principes geven de mogelijkheid de recreatiedruk onder controle te krijgen.

GRS Kasterlee

De grote attractie-elementen lokken heel wat bezoekers die van groot belang zijn
voor de toeristisch-recreatieve sector. Een evenwichtige uitbouw van deze punten
in hun omgeving moet ervoor zorgen dat de aantrekkelijkheid niet ondermijnd
wordt.
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Jeugdcentrum De Hoge Rielen heeft een waardevolle nabestemming gegeven
aan het voormalige militaire domein. Aandacht voor de natuurlijke en biologische
waarden binnen het domein kunnen bijdragen aan een bijzonder evenwichtig geheel van natuur en recreatie temidden van rust en groen.
– De toeristische fietsroutes door de gemeente zorgen samen met de wandelroutes
voor een evenwichtige onderbouwing van de zachte recreatie. Een aantal zonevreemde taveernes fungeert als rustpunt bij de recreatieve fiets- en wandelroutes.
Op die manier ondersteunen zij de attractiviteit van deze routes.
– De leefbare landbouw als garantie voor het vrijwaren en economisch verankeren
van de open ruimte.
– De mogelijkheden voor hoevetoerisme kunnen beter benut worden.
–

De dominantie van een jonge bedrijfsleiding is een belangrijke troef voor een
leefbare landbouw.

–

De sterke vertegenwoordiging van zowel grondloze als grondgebonden landbouw
zorgt voor een belangrijk evenwicht. Een ver doorgedreven specialisatie verhoogt
de kwetsbaarheid van de landbouwsector. De grondgebonden sector is niet alleen minder onzeker, ook de verenigbaarheid met natuur en landschap is groter.

–

Mogelijk bieden agrarische gebieden met belangrijke landschappelijke kwaliteiten
kansen voor verweving tussen landbouw, landschap en recreatief medegebruik.

–

Ondanks de ingrepen in de valleien is hun potentiële waarde nog hoog. Mits de
herintroductie van enkele overstroombare gebieden, kunnen lokaal beekvalleirelaties opnieuw hersteld worden.

–

De valleien vormen binnen hun winterbedding vanwege de fysische beperkingen
geschikte landschapselementen voor het creëren van ecologische verbindingen.
Mits de afstemming op de agrarische structuur kan verweving en medegebruik
met landbouw tot stand komen.

–

Reliëfelementen als de Kempische Heuvelrug en de stuifzandruggen en de grote
dichtheid aan waterlopen en valleien scheppen gradiëntrijke situaties in het fysisch systeem. Dit biedt interessante uitgangssituaties omdat dit automatisch leidt
tot een grote diversiteit aan biotooptypes. Bovendien kan dit aanleiding geven tot
specifieke ecologische processen.

–

Een aantal rijgehuchten in het noordoosten van Kasterlee en het noordwesten
van Tielen bezitten nog het traditioneel karakter van een ‘landbouwgehucht’. De
residentiële inname van landbouwbedrijven is er klein gebleven en de klassieke
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bebouwingstypologie is nog min of meer aanwezig. Het kan aangewezen zijn om
het karakter van deze gehuchten te vrijwaren.

3.3

Mobiliteit

–

Een herinrichting van het centrum van Kasterlee, gecombineerd met een rondweg, kan de verkeersdruk doen afnemen. Dit kan een stimulans voor de plaatselijke handel betekenen en kan de attractiviteit van de kern als woonklimaat bevorderen.

–

De uitbouw van een aaneengesloten fietsnetwerk kan meer mensen ertoe aanzetten de fiets te nemen voor hun verplaatsingen. De verkeersdrukte in de centra
kan daardoor verminderen en de attractiviteit van de kernen kan toenemen.

Via de uitbouw van vraagafhankelijk vervoer (pendelbussen) tussen de stations en
de recreatieve zwaartepunten (Hoge Rielen en Bobbejaanland), kan getracht worden
het autogebruik te verlagen in de modal split van het toeristisch recreatief verkeer om
het aandeel collectief vervoer te verhogen.
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I Inleiding

I

INLEIDING

Het richtinggevend gedeelte geeft het toekomstbeeld voor de gemeente weer via de
gewenste ruimtelijke structuur. Deze gewenste ruimtelijke structuur gaat uit van de
beleidsopties van bovengemeentelijk niveau, de inzichten in de bestaande ruimtelijke
structuur, de toekomstige ruimtebehoeften en de knelpunten, kwaliteiten en kansen
die in het informatief gedeelte naar voor zijn gekomen.

informatief gedeelte

uitgangspunten

Eerst worden een aantal fundamentele uitgangspunten voor het toekomstig ruimtelijk
functioneren van de gemeente weergegeven. Deze uitgangspunten worden vertaald
naar de visie op Kasterlee en de rol die Kasterlee in de regio kan vervullen. De ruimtelijke concepten geven op een abstracte en gestileerde manier de gebiedsgerichte
ordeningsprincipes weer rekening houdend met de knelpunten, kwaliteiten en kansen. Deze concepten worden verder uitgewerkt in de deelstructuren via beleidscategorieën. De samenhang van de deelstructuren wordt getoetst via de visie op de
relevante deelruimten. De synthese van voorgaande visies geeft een coherent toekomstbeeld via de gewenste ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. De weergave van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang naar het bindend gedeelte.

visie op Kasterlee

ruimtelijke concepten

Inzake naamgeving van beleidscategorieën wordt ter wille van de eenduidigheid
maximaal gebruik gemaakt van de naamgeving die reeds bestaat op het gewestelijke en provinciale niveau, weliswaar aangevuld met de toevoeging “van gemeentelijk
niveau”. Om praktische redenen wordt “van gemeentelijk niveau” niet steeds vermeld. Om verwarring met gelijknamige beleidscategorieën van hoger beleidsniveau
te vermijden, wordt wel steeds expliciet duidelijk gemaakt dat het een beleidscategorie van provinciaal of gewestelijk niveau betreft. Indien er ontwikkelingsperspectieven voor de beleidscategorieën van hoger niveau worden geformuleerd,
moeten deze steeds als aanname van of aanbeveling voor het hoger niveau
worden gezien aangezien de gemeente hierover geen bindende uitspraken
mag doen.
De ruimtelijke impact van elke beleidsbeslissing moet in overeenstemming zijn met
de bepalingen van dit richtinggevend gedeelte. De overheid kan enkel afwijken van
deze bepalingen via een gemotiveerde beslissing, of tenzij er zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen in de ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke sectoren
of indien er dringende economische, sociale of budgettaire redenen zijn die afwijken
noodzakelijk maken.
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deelstructuren

gewenste ruimtelijke
structuur

deelruimten

terugkoppeling

maatregelen en projecten

Figuur 8 Schematisch verloop van het richtinggevend gedeelte
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II

UITGANGSPUNTEN

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid
in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. (RSV, pag 20) Dit houdt
in dat oplossingen voor ruimtelijke problemen in een ruimere context worden gezien.
Economische, socioculturele, ecologische en ruimtelijke ontwikkelingen staan trouwens allen met elkaar in verband. Oplossingen die te eng worden bekeken zijn vaak
geen duurzame oplossingen.
Maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is de basis voor een ruimtelijke ordening waar men zich goed bij
voelt. De gewenste ruimtelijke structuur moet op alle vlakken deze kwaliteit kunnen
waarborgen zodat er in goede omstandigheden kan gewoond, gewerkt en geleefd
worden. Dit vereist een evenwicht tussen de dynamiek van het wonen, werken en
het verplaatsen enerzijds en de intrinsieke kwaliteit van natuur, landschap en milieu
anderzijds. Zuinig omspringen met de beschikbare ruimte is hierbij van essentieel
belang om de conflicten tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte te kunnen
beheersen.
Ruimtelijke draagkracht als norm
De draagkracht van de ruimte wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om
menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moeten dan
ook worden geordend tot gehelen die meer zijn dan een som van de verschillende
delen. De rationele samenhang die hierdoor zowel op morfologisch als op functioneel vlak ontstaat, moet borg staan om bestaande of potentiële conflicten te neutraliseren en zo de ruimtelijke draagkracht te onderbouwen. Het is dan ook noodzakelijk
dat er grenzen worden aangegeven waarbinnen de verschillende groepen die aanspraak maken op de ruimte zich verder kunnen ontwikkelen.
Drie deelgemeenten met een eigen karakter
De drie deelgemeenten van Kasterlee hebben hun eigen karakter en verschijningsvorm. De gewenste ontwikkelingen in deze deelgemeenten moeten benaderd worden vanuit een eigen identiteit. Op deze manier wordt de diversiteit binnen de gemeente gewaarborgd en wordt ingespeeld op de eigen ontwikkelingsmogelijkheden
van de deelgemeenten
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III Gewenste rol van kasterlee

III

Kasterlee is centraal gelegen in de Kempen en vertoont ook de typische kenmerken
van de Centrale Kempen: compacte kernen en rijgehuchten in een overwegend vlak
landschap met afwisselend open landbouwgebieden, valleien en uitgestrekte boscomplexen met een sterke recreatieve aantrekkingskracht. De fysische hoofdstructuur wordt bepaald door de Kempense Heuvelrug als markante scheidingsrug tussen
de belangrijkste valleien in Kasterlee, m.n. Kleine Nete ten zuiden ervan en Aa ten
noorden. De bossen en duinen van de Heuvelrug hebben een belangrijk aandeel in
de reeds lange toeristische uitstraling van de gemeente; tevens liggen ze mee aan
de basis van het ontstaan van residentiële woonwijken op enkele flanken ervan. De
drukste verkeersader (N19) met een bovenlokale verbindende functie ligt dwars op
de landschappelijke oost – west hoofdoriëntatie en doorsnijdt de hoofdkern Kasterlee.

GEWENSTE ROL VAN KASTERLEE

Deze centrumligging verleent Kasterlee een multifunctioneel profiel met vele (potentiële) conflicten maar ook met ruimtelijke potenties. Het beheersen van haar rol als
‘hart’ van de Kempen is voor de gemeente Kasterlee het streefdoel.
Dit impliceert een ruimtelijke ontwikkeling met oog voor een aantal bijzondere fysisch
- ruimtelijke kwaliteiten zoals de markante rug - valleistructuren en de aanwezigheid
van gave, aaneengesloten openruimtegebieden. Voldoende ruimte voor de grondgebonden landbouw als hoofdbeheerder, in afstemming op de natuurwaarden, vormt
hiervoor de basis. De openruimtekwaliteiten liggen bovendien mee aan de basis van
de bovengemeentelijke uitstraling die de gemeente geniet op toeristisch - recreatief
vlak. Het duurzaam behouden en ontwikkelen hiervan veronderstelt een gebiedsgerichte afstemming van toerisme en recreatie. Op die manier kan de gemeente Kasterlee haar centrale rol in een groene gordel tussen stedelijke gebieden en economische netwerken blijven waarmaken.

HART

Een ruimtelijke ontwikkeling op basis van landelijkheid en laagdynamisch toerisme
moet evenwel ondersteund worden door ruimte voor duurzame economische ontwikkelingen. Dit kan zich onder meer vertalen in een gerichte uitbouw van het horecanetwerk en de verblijfsrecreatieve voorzieningen. Daarnaast moet voldoende ruimte
aanwezig blijven voor andere economische ontwikkelingen, zij het steeds op schaal
en op maat van de gemeente en in functie van de lokale behoeften.
Een ander aandachtspunt vormt de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Hierbij
gaat vooral de aandacht naar de dorpscentra van deelgemeenten Kasterlee en
Lichtaart in relatie tot het doorgaande verkeer enerzijds en het bestemmingsverkeer
van Bobbejaanland anderzijds.

van de kempen
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IV

Turnhout

RUIMTELIJKE CONCEPTEN

Kasterlee buitengebiedgemeente
Regionaal is Kasterlee ingebed tussen de stedelijke gebieden van Turnhout, Geel en
Mol. Het noordelijke deel van de gemeente grenst onmiddellijk aan het stedelijk
gebied Turnhout, van waaruit een belangrijke ruimtevraag uitgaat. Dit noordelijk deel
van Kasterlee contrasteert met het stedelijk gebied doordat het gekenmerkt wordt
door uitgestrekte en aaneengesloten open ruimte. Het integraal vrijwaren van deze
open ruimte, met de gemeentegrens als harde grens voor de urbanisatiedruk, is dan
ook het uitgangspunt om een feitelijke en psychologische buffer te behouden tussen
het stedelijk gebied en het landelijke Kasterlee. Functioneel biedt dit openruimtegebied blijvend mogelijkheden voor dominant landbouw- en natuurgebruik.

open

verstedelijkingsdruk

openruimtebuffer

Woonkernen ontwikkelen op maat met behoud van identiteit
Om de deelkernen te laten groeien in harmonie met hun specifieke karakter en omgeving, wordt voor de woonkernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen een hiërarchie
opgesteld inzake de ontwikkeling van het voorzieningenniveau en m.b.t. de woningbouwprogrammatie. Nieuwe handels- en bedrijfsactiviteiten worden verweven in de
drie kernweefsels of gebundeld op een lokaal bedrijventerrein aansluitend op de
kern. Dit voorkomt niet alleen verdere uitwaaiering van de dorpskernen, het reduceert tevens het woon-werkverkeer en draagt bij tot kernversterking. Ruimtelijk kan
de identiteit van de deelkernen worden benadrukt door het behoud van een duidelijke morfologische scheiding tussen de verschillende kernen, waarbij vermeden moet
worden dat verderschrijdende lintbebouwing de kernen aan elkaar vast zou linken.
Deze openruimtestructuren zijn respectievelijk het beboste en reliëfrijke landschap
van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart, de vallei van de Grote
Kaliebeek tussen Lichtaart en Tielen en het bosrijke domein van de Hoge Rielen
tussen Kasterlee en Tielen. Een andere ondersteunende strategie van kernversterking is het aflijnen van de kernen waarbij binnen de aangegeven contouren een
verdichtings- en verwevingsbeleid wordt voorgesteld.

hoofddorp

12

woonkern
hiërarchie

zoekzone bedrijventerrein

2

1

bossen Heuvelrug

Grote Kaliebeek

2
Hoge Rielen
hoofddorp
woonkern
hiërarchie
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Parallelle rug - vallei structuur als ruimtelijke en visuele hoofddrager
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten afgestemd worden op het fysisch systeem, dat in
Kasterlee nog steeds een duidelijke stempel drukt op het bodemgebruik en het landschapsbeeld. De meeste markante sturing gaat uit van de combinatie Kempense
Heuvelrug - Kleine Netevallei; hetgeen samenhangt met hun parallelle ligging, het
reliëfverschil en het landschappelijk contrast van beboste rug en open vallei. Ook de
uitgestrektheid en continuïteit van deze landschappelijke structuur speelt een belangrijke rol. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten afgestemd worden op de landschappelijke kwaliteiten en mogen de morfologische samenhang van heuvelrug en
vallei niet in het gedrang brengen. Hoogdynamische functies en grootschalige infrastructuren zijn niet gewenst indien ze een te sterke segmentering zouden vooroorzaken. Waar de Heuvelrug de dorpscentra raakt of doorkruist, moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de herkenbaarheid behouden of versterken, zodat de link tussen
het toeristisch profiel en openruimtekwaliteiten geaccentueerd wordt.

ruimtelijk linken van rug
en valleistructuur

te integreren kernen

Gevorkte valleien dwars op de hoofdoriëntatie met ruimte voor de landbouw
Het fysisch systeem met de afwisseling van valleien, interfluvia en duinenruggen
geeft Kasterlee ook buiten de heuvelrug zijn specifieke uitstraling. Op een aantal
plaatsen hebben grootschalige ontwikkelingen van de laatste decennia de herkenbaarheid van het fysisch systeem vervaagd. In de gewenste ruimtelijke structuur is
het visueel vertalen van het fysisch systeem opnieuw het uitgangspunt, ongeacht het
hoofdbodemgebruik. Dit impliceert dat onder meer valleien sturend moeten werken
bij de differentiatie van functies. Met de ruimtelijk – economische eisen van de
grondgebonden landbouw als hoofdgebruiker en –beheerder zal dit onvermijdelijk
aanleiding geven tot een evenwichtsoefening. Het fysisch systeem en in het bijzonder het watersysteem vormt tevens steeds een toetskader bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze “watertoets” voorkomt mogelijke schadelijke effecten op het watersysteem.
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Toeristisch-recreatieve (parel)snoeren
Aan de basis van de bovenlokale toeristisch-recreatieve uitstraling van Kasterlee
liggen een aantal bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten met recreatief medegebruik als uitgangspunt. Parallel hieraan zijn ook horeca en verblijfsrecreatieve
voorzieningen meegegroeid. Enerzijds versterken deze voorzieningen het toeristisch
recreatief profiel vanwege de economische waardering; anderzijds moet vermeden
worden dat infrastructuur en de dynamiek die ermee samenhangt, een bedreiging
gaan vormen voor de kwaliteiten zelf. De troeven van Kasterlee op dit vlak zijn immers meteen ook haar kwetsbare punten: een onvoldoende gebiedsgerichte afstemming van recreatieve activiteiten op de draagkracht van de omgeving zou op
termijn een stelselmatige aftakeling van het “speelterrein” betekenen. Een ongecontroleerde en verspreide inplanting van voorzieningen moet alleszins vermeden worden. Het langs assen bundelen van infrastructuur waarop de voorzieningen als parels geënt zijn, kan hiervoor een goed uitgangspunt bieden. Door de ligging van de
assen nabij de attractiepolen van de natuurlijke structuur kunnen op die manier de
harde functies gebundeld worden zonder afbreuk te doen aan hun relatie met de
groene omgevingskwaliteiten. De “parels” staan daarbij voor infrastructuur met voldoende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Gelet op het feit dat de snoeren ingebed
zijn in of aansluiten op zwaartepunten van de natuurlijke of landschappelijke structuur, gelden een aantal beperkingen voor elk van de parels. Het aantal (nieuwe)
parels dat aan de snoeren kan opgehangen worden, is niet onbeperkt.

Hoge Rielen

kern met sportconcentratie
Kempense Heuvelrug
Kleine Netevallei

toeristisch-recreatief
parelsnoer

Cultuurhistorisch interessant gehuchtenpatroon met bakenfunctie in een gave
open ruimte
Het vrijwaren van de gave open ruimte ondersteunt diverse gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeente Kasterlee. Een belangrijke strategie is de bijkomende
bewoning of infrastructuur maximaal in te bedden in de bestaande centra, waardoor
de open ruimte ontlast wordt. Buiten de kernen wordt infrastructuur van andere dan
agrarische functies, in zoverre gewenst, gebundeld in de gehuchten, op maat en met
respect voor de eigenheid. De identiteit van het grote aantal gehuchten, meestal met
een historische aanzet, moet maximaal behouden blijven via een aangepast ontwikkelingsprofiel. Dit impliceert het vermijden van een te sterk residentieel karakter in
een aantal agrarische gehuchten. Vooral de traditionele landbouwgehuchten op
kleine landruggen vervullen als geïsoleerde nederzetting in de open ruimte een bakenfunctie, die moet behouden blijven.
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V Visie op de deelruimten
1 Visie op het systeem N19

V

VISIE OP DE DEELRUIMTEN

Het formuleren van een visie per deelruimte vormt een essentiële schakel in een
gebiedsgerichte afstemming van sectorale visie-elementen (gewenste deelstructuren). Deze gebiedsgerichte visies fungeren dan ook als permanent afwegingskader
bij de opbouw van de gewenste deelstructuren.

1

Visie op het systeem N19

en de Kleine Netevallei. Elk karakter heeft haar impact op het toekomstig functioneren van de N19, zowel inzake het aantal schakelpunten als inzake randbeplanting en
morfologisch/functionele doorsnijding. De keuze om de N19 rond Kasterlee te laten
verlopen is reeds gemaakt (gelet op de bestaande halve ring). Welk tracé er verder
dient te worden gevolgd is een Vlaamse bevoegdheid. Aangezien de omleidingsweg
het doorgaand verkeer zal opnemen, is een herinrichting van de hoofdstraat in het
centrum noodzakelijk. De herinrichting moet garant staan voor een aangename kern
en een attractief handelsapparaat dat de toeristische potenties van Kasterlee versterkt.
Beperkte dynamiek in de agrarische corridor en de Netevallei
De N19 heeft een grote morfologische impact op het noordelijke deel van de gemeente en doorsnijdt een agrarisch geheel. Het agrarisch geheel dient een open
ruimte overgang te vormen naar Turnhout. Een verhoogde dynamiek die voor een
toename van non agrarische activiteiten kan zorgen of een toename van de verlinting
is er niet wenselijk. Het aantal schakelpunten dient dan ook beperkt te blijven en
wordt afgestemd op de ontsluiting van de landbouwgehuchten. In het zuiden zorgt de
Netevallei voor een open ruimte overgang richting Geel. Deze overgang dient het
groene, toeristische karakter van Kasterlee te benadrukken bij het binnenkomen van
de gemeente. De doorsnijding van de vallei is echter niet zo groot als in het agrarisch
openruimtegeheel en dient ook in de toekomst beperkt te blijven. Ook hier is een
verhoogde dynamiek niet wenselijk en moet het aantal schakelpunten worden afgestemd op de ontsluiting van de landbouwgehuchten. Indien het Vlaams Gewest beslist om de rondweg van de N19 parallel met de huidige rijbaan te voorzien, dient de
doorsnijding van de vallei beperkt te blijven en moet de wegrelatie tussen de landbouwgehuchten en de kern van Kasterlee worden behouden.

N19

Agrarische corridor

‘groene’ poort
Dorpskern Kasterlee

Een groene poort zorgt voor een extra groene uitstraling van Kasterlee
De beboste zandrug ten noorden van de kern zorgt voor een groene poort richting
centrum en versterkt het toeristisch profiel van de kern. Dit profiel dient echter ook uit
te stralen naar de doorgaande passant. Het is dan ook aangewezen dat de omleidingsweg een groene randbeplanting krijgt. Op die manier kan een grote ‘groene’
poort worden gecreëerd vanaf de kleine, noordelijke heuvelrug tot aan de Kempense
heuvelrug ten westen van de kern.
De connectie tussen Kempense heuvelrug en Kasterlee kern versterken
Figuur 9 Visie op deelruimte N19

De N19 zal in haar verkeersfunctie 4 karakters vanuit de gewenste structuur moeten
respecteren (Figuur 9): die van de agrarische corridor, de groene poort, de heuvelrug
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De morfologische verstrengeling tussen de heuvelrug en de kern is cultuurhistorisch
met Kasterlee verankerd en mag niet verloren gaan. Op deze verstrengeling heeft
zich een toeristisch-recreatieve functie geënt (Kabouterkesberg, wandel- en fietsroutes) waardoor er ook een functionele band tussen de heuvelrug en de kern ontstond.
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De doorsnijding van de heuvelrug via een omleidingsweg zou beide connecties
doorbreken en moet worden vermeden. Er wordt dan ook voor geopteerd om de
omleidingsweg door de heuvelrug te laten passeren via een tunnel.

2

Visie op de deelruimte Kasterlee kern
Groene poort
N19

transparantie

Terlo

Houtum

Kempense Heuvelrug

Kleine Netevallei

Figuur 10 Visie op deelruimte Kasterlee kern

Ritmering van ruggen als begrenzing en morfologische identiteit
Het noordoostelijke deel van Kasterlee wordt sterk gestructureerd door een aaneenschakeling van kleine, beboste heuvelruggen. Deze aaneenschakeling geeft Kasterlee een uniek karakter en kan worden aangewend om de kernbebouwing te begrenzen. De beboste rug ter hoogte van Meergoren vormt de noordelijke grens voor
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V Visie op de deelruimten
2 Visie op de deelruimte Kasterlee kern

nieuwe (openlucht) sportinfrastructuur. Een deel van de ruggen werd verkaveld. Als
ondersteuning van de morfologische identiteit van Kasterlee is het aangewezen dat
deze verkavelingen ook in de toekomst een groen karakter blijven uitstralen. De
Kempense heuvelrug dringt door tot ver in de kern en sluit op die manier aan op de
ritmering van de kleinere heuvelruggen. Ook hier is duidelijk dat de rug een belangrijke uitstraling voor Kasterlee is en in het bebouwingspatroon maximaal tot uiting dient
te komen (zowel in reliëf als in groen karakter). Vooral de kruising tussen rug en N19
is een opmerkelijk baken in Kasterlee en dient te worden versterkt.

manier kan de toeristisch recreatieve functie tussen kern en heuvelrug worden behouden en versterkt men het toeristisch profiel van Kasterlee.

Structuur brengen in de grens tussen Kasterlee en het gehucht Terlo
Een duidelijke ruimtelijke structuur is nodig om het verder aaneengroeien van Kasterlee en Terlo te vermijden. Op die manier kunnen beide structuren hun karakter behouden. De structuur wordt opgebouwd via twee principes. De groene structuur tussen kern en gehucht kan worden versterkt en vormt een morfologische schakel tussen de uitloper van de Kempense heuvelrug en de kleine rug boven Terlo. De verlinting die bezig is tussen kern en gehucht dient te worden ontdicht. Ruimere kavels
kunnen meer mogelijkheden bieden voor doorzichten zodat een grotere transparantie
wordt bekomen ten aanzien van de open ruimte. Op die manier wordt de lineaire
‘verstening’ doorbroken en wordt de overgang tussen kern en landelijk gehucht duidelijker.
Ontwikkelingen richting Kleine Nete begrenzen
De structuur van Kasterlee wordt niet alleen bepaald door de heuvelruggen maar ook
door de ligging nabij de Netevallei. Zij zorgt samen met de uitloper van de Kempense
heuvelrug voor een getrapt poorteffect langs de N19 en dient maximaal gevrijwaard
te blijven. Ter hoogte van Houtum heeft de bebouwing een grote impact op de Netevallei. Deze ontwikkeling dient in de toekomst richting Kasterlee te worden gestuurd.
Begrenzing ten aanzien van de vallei is noodzakelijk om verdere indringing van bebouwing te vermijden.
De N19 moet een positief element zijn voor Kasterlee
De storende factor van doorgaand verkeer wordt buiten de kern omgeleid. Deze
omleiding mag echter geen nieuwe negatieve ontwikkelingen meebrengen die de
potenties van Kasterlee kunnen ondermijnen. Een groen, toeristisch profiel en de link
met de Kempense heuvelrug zijn hierbij belangrijk. Het groene profiel kan worden
ondersteund door de vrijwaring van de Netevallei en een randbeplanting langs de
bestaande omleiding van de N19 (een uitbreiding van bedrijvigheid is hier niet aangewezen). De verstrengeling tussen kern en Kempense heuvelrug kan worden ondersteund door de verdertrekking van de ring onder de heuvelrug te voorzien. Op die
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3

tebeleid 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.

Visie op de deelruimte Lichtaart kern

Langs de invalswegen kan de overgang kern - open ruimte worden geaccentueerd
door poorten, hetgeen de overgang naar een verblijfsgebied markeert met een aangepaste snelheid voor doorgaand verkeer. Langs de Herentalsesteenweg in het
zuidoosten geeft de zuidhelling Langenberg invulling aan deze poortfunctie.
Gedifferentieerde verdichting binnen de kern en ontdichting daarbuiten.
Hoebenschot

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’.

Kern Lichtaart

Heuvelrug oost
N134

De lintbebouwing ten westen van de bestaande bedrijvenzone Hoebenschot moet
worden ontdicht door het aan zo laag mogelijke dichtheden invullen van de bestaande juridische voorraad. Hierbij worden de doorzichten naar de achtergelegen open
ruimte gevrijwaard. In de nederzetting Achterlee moet gestreefd worden naar een
behoud van het landelijk karakter.

Boskant
Heuvelrug west
Langenberg

Voorzieningen in functie van lokale behoeften
Het winkelapparaat kan zich verder ontwikkelen voor de lokale, dagelijkse behoeften
langs de Leistraat en de Tielensteenweg binnen de kern. De inrichting van het
dorpscentrum draagt bij tot een aantrekkelijk winkel- en woonklimaat. De horeca kan
binnen de kern verder worden uitgebouwd als regionale trekpleister.

N123

De omgeving Molenstraat – Dressenstraat kan binnen de grenzen van fysisch systeem nieuwe lokale sportbehoeften (vnl. open lucht) opvangen.

Figuur 11 Visie op deelruimte Lichtaart Kern

Ruimte voor lokale bedrijvigheid in op de rand van de kern
Natuurlijke grenzen sturen de kernafbakening
Lichtaart wordt als samenhangende kern op de Kempense Heuvelrug afgelijnd
(Figuur 11). 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 openruim-
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Functionele verweving van kleine bedrijven in de kern wordt aangemoedigd voor
zover ze de woonfunctie niet schaden. Inzake bereikbaarheid is een inplanting langs
de voornaamste invalswegen aangewezen (lokale wegen I). Hierdoor blijven de
wijkontsluitingswegen en woonstraten zoveel mogelijk ontlast van bedrijfsverkeer.
Het lokaal bedrijventerrein Hoebenschot aansluitend op de kern Lichtaart dient op
termijn worden in functie van een efficiënte invulling.

plangroep

GRS Kasterlee

V Visie op de deelruimten
4 Visie op de deelruimte Tielen kern

4

Langs de invalswegen kan de overgang kern - open ruimte worden geaccentueerd
door poorten. Hiermee wordt aangegeven dat men verwevingsgebied betreedt waar
de verblijfsfunctie primeert op de doorgaande verkeersfunctie.

Visie op de deelruimte Tielen kern

Voorzieningen in de kern in functie van lokale behoeften
Binnen de afgelijnde kern wordt gestreefd naar een invulling van minimum 15 woningen per hectare. Dit kan door meer combinaties met halfopen en gesloten bebouwing
te voorzien bij nieuwe verkavelingen. Dit geldt o.a. voor het project De Willaert,
waarbij tevens moet worden gestreefd naar een duidelijke begrenzing ten opzichte
van de aanpalende open ruimte.

Tielenheide

Het commerciële centrum of dorpscentrum kan zich verder ontwikkelen langs Tielendorp en de Kerkstraat. De handelsactiviteiten blijven gericht op de dagelijkse lokale
behoeften.

Grote Kaliebeek
Tielense
fragmenten

De inrichting van het dorpscentrum draagt bij tot een aantrekkelijk winkel- en woonklimaat. Het draagvlak van het commerciële centrum wordt bovendien ondersteund
door de opstapplaats langs de spoorlijn Antwerpen-Turnhout.

doorsteek
kern Tielen

Kleinschalige lokale bedrijven met een beperkte verkeersdynamiek kunnen verweven
worden in de kern voor zover ze de woonfunctie niet in het gedrang brengen. Voor
een optimale bereikbaarheid worden economische activiteiten het best ingeplant
langs de 2 voornaamste invalswegen in de kern (lokale wegen I).
Markeren en ordenen van de overgang naar de Tielense fragmenten
Ten westen van de kern moet de doorsteek of de openruimteverbinding gevormd
door de winterbedding van de Kemelbeek behouden blijven. Op die manier wordt
een duidelijk morfologisch onderscheid gemaakt tussen de verdichte kernbebouwing
en de zogenaamde Tielense fragmenten. De Tielense fragmenten bestaan uit een
gehuchtenring en drie ‘eilandjes’ (Rozenwijk, bedrijvenzone, FC Tielen). Hier wordt
een openruimtebeleid gevoerd:

de fysische vork

–
Figuur 12 Visie op deelruimte Tielen Kern

De fysische vork van Aa en Kaliebeek als natuurlijke grens
De ruimtelijke ontwikkeling van Tielen blijft uitgaan van een zelfvoorzienende kern in
het landbouwgebied tussen Tielenheide en de fysische ‘vork’ gevormd door de Aavallei en de vallei van de Broekloop-Kaliebeek, de openruimtecorridors tussen Tielen
en respectievelijk Gierle en Lichtaart. Het kasteelpark en omgeving moet als groene
vinger in de kern behouden blijven.
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De ring van gehuchten moet ontdicht worden (o.a. door en invulling van de bestaande juridische voorraad aan zo laag mogelijke dichtheden). Hierbij worden de
doorzichten vanaf de weg naar het open achterland gevrijwaard.
– De drie eilandjes Rozenwijk, bedrijvenzone en FC Tielen krijgen een duidelijke,
harde begrenzing ten opzichte van de open ruimte, waarbij de bestaande bedrijvenzone kan uitgebreid worden in functie van de lokale behoeften mits inachtname van de corridor van de Kemelbeek en voldoende integratie t.o.v. achterliggende woonlinten. Bovendien wordt het profiel van de hier aanwezige activiteiten
laagdynamisch gehouden (o.a. geen grootschalige uitbreidingen binnen de zone
die de verkeersdynamiek opvoeren.
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Opnieuw vertalen van de valleistructuren in landschap en bodemgebruik

5

Visie op deelruimte Vorsel – Kluis - Rees

De landschappelijke structuur van deze uitgestrekte deelruimte wordt bepaald door
een handvormig patroon van 3 waterlopen (Wamp, Rode Loop en Mostenloop), gelegen in het noordelijk deelbekken van de Kleine Nete. Deze afwisseling van parallelle valleien en hogere ruggen maakt dat de landschappelijke hoofdoriëntatie noord –
zuid is. De bebouwing is beperkt en concentreert in de rijgehuchten op de hogere
ruggen, waarvan het traditionele nederzettingspatroon vooral in het oostelijk deel
vrijwel intact is gebleven (Vorsel, Kluis). Door ruilverkaveling vertoont het gebied nu
een vrij uniform en open landschap met de typische kenmerken van een jonge (heide)ontginning. In de gewenste ruimtelijke structuur moet de fysische structuur opnieuw sterker vertaald worden in landschapsbeeld en bodemgebruik.

Rode Loop
Mostenloop
Kleine Kaliebeek
N19

Wamp

Grootrees

Het landschap in het noordwestelijk deel met Kleinrees langs de bovenloop van de
Kleine Kaliebeek heeft eerder een oost – west oriëntatie en sluit aan bij de deelruimte Rielen, zij het dat de N19 de overgang abrupt maakt. De beboste rug ten zuiden
ervan maakt een vooral visueel - landschappelijke verbinding tussen beide en vormt
tegelijk een groene poort naar Kasterlee centrum. Deze rug vervult op die manier een
te behouden structurerende functie.

Kleinrees
Hazengoorheide

Hoeven

Kluis

Het landschap in het noordwestelijk deel met Kleinrees langs de bovenloop van de
Kleine Kaliebeek heeft eerder een oost – west oriëntatie en sluit aan bij de deelruimte Rielen, zij het dat de N19 de overgang abrupt maakt. De beboste rug ten zuiden
ervan maakt een vooral visueel - landschappelijke verbinding tussen beide en vormt
tegelijk een groene poort naar Kasterlee centrum. Deze rug vervult op die manier een
te behouden structurerende functie.

Meergoren
Vorsel

Westreties Heike

Inrichting van de ruimte in functie van de professionele landbouw
In dit gebied met een solide agrarische structuur moet de landbouw als hoofdgebruiker kansen krijgen om op een duurzame manier te kunnen ontwikkelen. De nadruk
moet daarbij liggen op de grondgebonden landbouw als hoofdbeheerder. Er is geen
ruimte voor nieuwe grondloze bedrijven; uitbreiding, herlokalisatie of vernieuwen van
vergunningen van bestaande bedrijven is wel mogelijk. De bebouwing moet functioneel in de eerste plaats ten dienste blijven staan van de hoofdgebruiker, i.c. de landbouw. Er is geen ruimte voor uitbreiding van residentiële bebouwing in de landbouwgehuchten omdat dit de agrarische structuur zou kunnen aantasten en afbreuk doet
aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Aan de
landbouw gerelateerde bedrijven en activiteiten (maneges e.d.) mogen niet onbeperkt toegelaten worden. Enkel waar het ruimtelijk functioneel verantwoord is, kan
hiervoor ruimte gecreëerd worden. Aansluitend op de gehuchten is beperkte ruimte

Terlo

Figuur 13 Visie op deelruimte Vorsel – Kluis - Rees
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op het niveau van het gehucht afgestemde sportmogelijkheden, inzoverre dat daarvoor behoefte bestaat.
Gave open ruimte en landschappelijke kwaliteiten als uitgangspunt voor agrarische verbreding

Gelijkaardige ecologische relaties bestaan tussen de beboste rug en de depressie ter
hoogte van de Meergoren. Deze depressie, een restant van een groter geheel dat
reeds deels bebouwd werd, vormt één van de weinige kleinschalige landschappen in
Kasterlee en is landschappelijk zeer waardevol. Bij de aflijning van de kern en het
zoeken naar woonreservegebieden moet hiermee rekening gehouden worden.

Openingen creëren voor agrarische verbreding, zoals hoevetoerisme, thuisverkoop
van hoeveproducten, landschaps- en natuurbeheer, kan een opportuniteit vormen
om de landbouw op termijn nieuwe impulsen te geven. Hierbij kan een link gevonden
worden met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en de aantrekkelijkheid
voor fietsers. Een grootschalige omschakeling naar echte recreatieve functies of
horeca is niet wenselijk omdat hierdoor eveneens de agrarische structuur kan ondermijnd worden.
Structuur brengen in het landschap via de langgerekte natuurrijke gebieden
Naast het dominante agrarische gebruik bevinden zich eveneens enkele zwaartepunten van de natuurlijke structuur in deze deelruimte. De belangrijkste zijn geënt op de
waterlopen. De Tikkebroeken in de vallei van de Rode Loop moet gehandhaafd worden als goed gevrijwaard en gevarieerd valleilandschap. Een belangrijke voorwaarde
hiervoor is het instandhouden van essentiële ecologische functies. Zo kan het vrijwaren van de kwel randvoorwaarden opleggen voor omgevende landbouwgronden die
als infiltratiegebied fungeren. In een ruimtelijk uitvoeringsplan moet dit verder gepreciseerd worden. Ook de vallei van de Wamp ten noorden van Hazegoorheide moet
als natuurlijk zwaartepunt behouden worden.
Voor het overige doorkruisen de valleien gebieden met hoofdfunctie landbouw; daar
kunnen ze nog een ecologische corridorfunctie opnemen, zij het in ondergeschikte
orde aan de landbouwfunctie. Vrijwillige beheersovereenkomsten (bijvoorbeeld voor
graslandgebruik, oeverbeheer, …) kunnen hiervoor een middel vormen en tevens
uitdrukking geven aan agrarische verbreding. Tegelijk kan op die manier door het
accentueren van vallei – overgangen de wat vervaagde landschappelijke structuur
visueel opnieuw versterkt worden.
Bijzondere aandacht voor ecologische relaties
Andere zwaartepunten van de natuurlijke structuur zijn: Hazegoorheide en Westreties Heike. In dit laatste gebied bestaat een infiltratie-kwelrelatie tussen de noordelijke beboste duinen en het zuidelijke veengebied. Voor het instandhouden van de
natuurwaarden van het zuidelijk veengebied moet vermeden worden dat de noordelijke duin zijn infiltratiefunctie verliest: een volledige realisatie als verblijfsrecreatief
gebied is daarom niet aangewezen vanwege het negatieve effect op zowel kwantiteit
als kwaliteit op infiltratiewater.
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Droog – nat gradiënten vertalen in landschap en bodemgebruik

6

Visie op de deelruimte Rielen

Deze deelruimte is gelegen in het oostelijke deelbekken van de Aa met als structuurbepalende waterlopen Grote en Kleine Kaliebeek, Roeikensloop en Rulloop. De loop
van deze rivieren bepaalt de hoofdoriëntatie (noordoost – zuidwest) van het gebied.
Op de centraal gelegen interfluvia bevinden zich de landbouwgehuchten Hoge en
Lage Rielen, omringd door een dominant agrarisch gebruik. De differentiatie van de
agrarische structuur kan gebaseerd worden op deze droog-natgradiënten, waarbij de
ruilverkaveling nieuwe stijl een goede uitgangspositie biedt. In het zuidoostelijk deel,
ter hoogte van de Biesgorenloop, vertaalt zich dit in het behoud van het kleinschalig
landschap waarbij de landbouw sterker afgestemd is op extensief bodemgebruik;
dominant graslandgebruik.

Kleine Kaliebeek
Grote Kaliebeek

Landbouw als hoofdbeheerder uitgaande van de ruilverkaveling nieuwe stijl

Tielenheide

In het centrale deel met een dominant agrarisch gebruik moet de landbouw kansen
krijgen voor een duurzame bestendiging. De voornaamste principes van inrichting en
beheer zijn vervat in de recent uitgevoerde ruilverkaveling nieuwe stijl en kunnen
gelden als ontwikkelingsperspectief. Ze zijn veel sterker dan de traditionele ruilverkaveling afgestemd op de landschappelijke hoofdstructuur en het fysisch systeem.

Balderij
Rielenbroek
Groene poort
Lage Rielen

Er is geen ruimte voor nieuwe grondloze bedrijven; uitbreiding, herlokalisatie of vernieuwen van vergunningen van bestaande bedrijven is wel mogelijk. Grondgebonden
landbouw blijft de hoofdbeheerder van het gebied.
Roeikensloop

Rulloop

Bijzondere landschappelijke kwaliteiten als basis voor agrarische verbreiding
M

Hoge Rielen

De inrichting van het gebied moet, conform de huidige situatie, afgestemd blijven op
recreatief medegebruik door fietsers en wandelaars. Recreatieve voorzieningen in de
vorm van infrastructuur, horeca, maneges moet beperkt blijven in omvang en afgestemd op de schaal van de gehuchten en de bestaande recreatieve netwerken. Nonagrarische functies in de gehuchten mogen alleszins de nog herkenbare traditionele
nederzettingspatronen niet in het gedrang brengen. Agrarische verbreding kan een
aanvulling vormen op deze recreatieve netwerken. Het wegennet is gericht op lokale
verzameling en niet op doorgaand verkeer tussen de deelkernen. Het autoverkeer
wordt afgestemd op het fiets(netwerk)verkeer. Bestaande onverharde wegen worden
niet verhard.

Jeugdcentrum
N123

Kempense Heuvelrug

Natuur en recreatie, al dan niet verweven, in de zuidelijke bossen

Figuur 14 Visie op deelruimte Rielen
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De meest uitgestrekte rug, Hoge Rielen - Rulheide, bevindt zich in het zuidelijke deel
en is overwegend bebost. Het Jeugdcentrum Hoge Rielen vormt een verwevingsgebied (suggestie voor het Vlaamse Gewest) met ruimte voor jeugdwerking, beperkte
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recreatieve mogelijkheden en natuur als attractieve kader; in de reservaatgedeelten
in het oostelijk deel ligt de nadruk op natuur met beperkte toegankelijkheid.
Het jeugdcentrum sluit in het zuiden aan op de boscomplexen van de Kempense
Heuvelrug. In de overgangszone bevinden zich een aantal recreatieve voorzieningen
(campings en horeca). De Rulloop geldt hiervoor als uiterst noordelijke grens voor
deze voorzieningen. In deze zone is tevens ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen
met infrastructuur afgestemd op het groene karakter van de omgeving.
Recreatieve voorzieningen aansluitend op de Hoge Rielen met respect voor de
omgeving.
De vallei van de Rulloop ten zuiden van het jeugdcentrum Hoge Rielen wordt gevrijwaard als kleinschalig hooilandschap met mogelijkheden tot beheerslandbouw en
hobbylandbouw. De overige beekvalleien kunnen binnen de winterbeddingen randvoorwaarden opleggen voor verschillende gebruiksfuncties. Binnen de zwaartepunten van de agrarische structuur gebeurt dit steeds op basis van vrijwilligheid. Binnen
de winterbeddingen is geen ruimte voor harde infrastructuur; voor zover er wegen
zijn worden ze niet verhard.
Ten westen van het jeugdcentrum aansluitend op de sportvoorzieningen van het
domein zelf is ruimte voor recreatieve voorziening op niveau van de (deel)gemeente.
Behoefte aan nieuwe of te herlokaliseren lokale sportinfrastructuur kan hier binnen
een beperkt gebied opgevangen worden binnen de grenzen gesteld door Rulloopvallei en de open landbouwlandschappen van de Aa.
Natuurbehoud en -ontwikkeling in het noordwestelijk deel, met aandacht voor
de onderlinge ecologische relaties.
De moerassen en broekbossen van Balderij – Rielenbroek, die het uitgestrekte militaire domein Tielenheide flankeren, vormen een zwaartepunt van de natuurlijke structuur. De beperkte toegankelijkheid en de bijzondere fysische condities zijn te vrijwaren garanties voor de belangrijke natuurwaarden. In dit gebied moet gestreefd worden naar een herwaardering van het landschap, met daaraan gekoppeld het uitdoven
/ verdwijnen van de bestaande recreatieve infrastructuur. Bijzondere aandacht moet
daarbij ook gaan naar het instandhouden van de ecologische processen zoals veenvorming en kwel in relatie tot Tielenheide.
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N19
Rode Loop

7

Visie op de deelruimte Kempense heuvelrug
– Netevallei
Dorpskern Kasterlee

Terlo

Bosdellen

Oostendeind

Dorpskern Lichtaart

Goor
Zaarden - Breeven
Hukkelbergen

Kempense Heuvelrug
Stenenstraat

Versterken van de sterk structurerende werking van de parallelle vallei – rug
structuur met bijzondere aandacht voor de markante terreinovergangen
Ark van Noë

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

Lichtaart
Heide

Snepkenshof
Snepkensvijver

Bobbejaanland

Kleine Nete

Figuur 15 Visie op deelruimte Kempense Heuvelrug - Netevallei
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vallei enerzijds en het geringe verhang van de vallei zelf geven nl. van nature aanleiding tot infiltratie – kwelverschijnselen, veenvorming en winteroverstromingen.
In bedwang houden van de residentiële functie aan de zuidflanken
Bijzonder en te vrijwaren is het landschappelijk contrast tussen de beboste rug en de
open vallei, met de markante terreinovergang ter hoogte van de gehuchtenrij Goor –
Hukkelbergen - Stenenstraat. Deze kwaliteit hangt in belangrijke mate samen met de
nog relatieve gaafheid van de open ruimte in het gebied. Nieuwe bebouwing of andere infrastructuur moet in het open gebied maximaal vermeden worden. De functievervaging van de gehuchten (infiltratie van residentieel wonen in traditionele landbouwgehuchten) is in beperkte mate mogelijk maar kan niet onbeperkt verder evolueren
omdat een te zwaar wegend residentieel karakter de identiteit van het gebied kan
ondermijnen. De landbouwwegen kunnen een medegebruiksfunctie in het recreatief
fietsnetwerk opnemen maar kunnen niet gebruikt worden als alternatieve verbindingswegen.
Landbouw als hoofdbeheerder met heroriëntatie van het geüniformiseerd landschap als randvoorwaarde
Landbouw moet bestendigd worden als hoofdgebruiker binnen het zuidelijke open
deel en moet hiervoor voldoende kansen krijgen, met respect voor de belangrijke
natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten en met grondgebonden veeteelt als
hoofdbeheerder. Heroriëntatie van het landschap (in de geest van ruilverkaveling
nieuwe stijl) met beheersovereenkomsten als uitgangspunt biedt hier mogelijk een
aanknopingspunt.
Agrarische verbreding, zoals hoevetoerisme, thuisverkoop van hoeveproducten,
landschaps- en natuurbeheer, kan een opportuniteit vormen om de landbouw op
termijn nieuwe impulsen te geven, zij het binnen een nichemarkt. Hierbij kan een link
gevonden worden met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en de aantrekkelijkheid voor fietsers. Een grootschalige omschakeling naar echte recreatieve functies of horeca is niet mogelijk omdat hierdoor eveneens de agrarische structuur kan
ondermijnd worden. Aansluitend op de gehuchten is beperkte ruimte voor aan de
landbouw gerelateerde functies (maneges...) in specifiek aan te duiden zones (zie
verder) en voor op het niveau van het gehucht afgestemde sportmogelijkheden, in
zoverre dat daarvoor behoefte bestaat.

noden van het recreatief netwerk en voor zover de ermee samenhangende verkeersdruk de draagkracht van het gebied niet overschrijdt; de bestaande voorzieningen lijken aan deze noden te voldoen. Nieuwe horeca of hoogdynamische recreatieve projecten zijn niet gewenst.
Binnen de winterbedding van de kleine Nete moeten harde functies geweerd worden;
nieuwe bebouwing is uitgesloten. Ook uitbreiding van bestaande infrastructuur binnen de winterbedding is niet gewenst. Onverharde wegen blijven onverhard. Lokaal
kan gezocht worden naar herintroductie van winteroverstromingen.
Natuurontwikkeling en gekanaliseerde recreatie op de Heuvelrug
Natuur blijft uitgesproken de hoofdfunctie van de Heuvelrug met bossen als dominante beelddrager. Via inrichting en beheer wordt gestreefd naar een verhoging van de
landschappelijke diversiteit; bijzonder te vrijwaren zijn de vennen, heiderelicten, duinen en holle wegen. Voor recreatie en recreatief medegebruik worden duidelijk afgebakende mogelijkheden uitgewerkt, zij het dat de infrastructurele voorzieningen beperkt moeten blijven en afgestemd op de kwetsbaarheid. Waar de heuvelrug de
woonkernen raakt, is ruimte voor recreatie met een iets hoogdynamischer karakter.
Dit is het geval ter hoogte van Venheide waar de beboste duinen tot in Kasterlee
centrum dringen (Kabouterkesberg – Zwarte Berg). Dit recreatief aantrekkingspunt
maakt deel uit van een snoer van recreatieve voorzieningen langs de Geelsebaan.
Verblijfsrecreatie op de heuvelrug moet ruimte geboden worden binnen welafgebakende gebieden in afstemming met de omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de horeca en campings geënt op het snoer van recreatieve voorzieningen langs de Herentalseweg – Olensesteenweg. Het snoer bestaat naast campings ook uit hotels, restaurants en het pretpark Bobbejaanland. Buiten de snoeren worden (individuele)
verblijfsrecreatieve voorzieningen op de heuvelrug ontmoedigd.
Een derde snoer van recreatieve voorzieningen, waar binnen randvoorwaarden ruimte bestaat voor behoud en beperkte ontwikkeling, is gelegen langs de N123 tussen
Lichtaart en Kasterlee.
Deze snoeren vormen de concentratie - assen voor gerichte en gewogen uitbouw
van recreatieve infrastructuur binnen de randvoorwaarden van de natuurlijke en
landschappelijke kwaliteiten, die precies de toeristische aantrekkelijkheid van de
omgeving dragen.

Afremmen van infrastructuur en harde functie in de vallei
De kleine Nete zelf maakt deel uit van een bovengemeentelijk toeristisch recreatief
netwerk, met inbegrip van waterrecreatie. In functie van dit netwerk zijn beperkte
voorzieningen zoals aanlegplaatsen voor kajak e.a. mogelijk. Ook horeca is in beperkte mate mogelijk voor zover afgestemd op de kwetsbaarheid van de vallei en de
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8

Visie op de deelruimte Tielenheide – Aavallei

Erkennen van de landschappelijke hoofdstructuur
De vallei van de Aa en het samenvloeiingsgebied van Grote Kaliebeek en Aa vormen
samen met Tielenheide als waterscheiding tussen beide waterlopen de fysische
dragers van deze deelruimte. Het open agrarische landschap in de valleien contrasteert met het overwegend beboste landschap van het militaire domein. Toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen moeten deze landschappelijke hoofdstructuur respecteren.

Aa

Behoud van de traditionele agrarische nederzettingsstructuur binnen een gave
open ruimte.

Kraanschot

Het behoud van de nog gave open ruimte staat voorop; binnen de winterbedding van
de Aa en Grote Kaliebeek is geen ruimte voor bebouwing of infrastructuur van welke
aard dan ook. De rijgehuchten in het noorden van de deelruimte vertonen nog een
goed bewaard nederzettingspatroon, dat moet gevrijwaard worden. Graduele functievervaging (residentieel of recreatief) moet vermeden worden: er moet een functionele link blijven bestaan met het beheer van de omgevende open ruimte.

Tielenhei-

Grote Kaliebeek
Mazel

Grondgebonden landbouw als hoofdbeheerder in het open gebied
In het grootste deel van het open gebied is en blijft landbouw de hoofdgebruiker en –
beheerder met grondgebonden veeteelt als ruimtelijke drager. De landbouw moet de
mogelijkheden krijgen om duurzaam te blijven evolueren. Er is geen ruimte voor
nieuwe grondloze bedrijven; uitbreiding, herlokalisatie of vernieuwen van vergunningen van bestaande bedrijven is wel mogelijk. Agrarische verbreding kan gestimuleerd
worden, zowel inzake toeristisch - recreatieve nevenfuncties als nevenfuncties natuur
en landschap. Vooral het noordelijk deel van de Aavallei biedt mogelijkheden m.b.t.
dit laatste. De mogelijke aanduiding van natuurverbindingsgebieden in de Aavallei
door de provincie kan hiervoor een kader scheppen.

Kleine Kaliebeek

Dorpskern Tielen

Roeikensloop

Walravens

Kanaliseren van aan de landbouw gerelateerde functies naar de versnipperde
zones

Rulloop - Broekloop

Ter wille van het behoud van een sterke agrarische structuur, moet vermeden worden dat op grote schaal functiewijzigingen van agrarische bedrijven naar horeca
zouden optreden. Hiervoor bestaat in beperkte mate ruimte, voor zover op schaal
van en gericht op recreatieve netwerken en voor zover aansluitend bij een nederzetting of gehucht. Aan de landbouw gerelateerde functies zoals maneges zijn in beperkte mate mogelijk, voor zover op schaal van en gericht op de deelgemeente en
voor zover aansluitend bij een nederzetting of gehucht. Ruimte voor hobbylandbouw
moet gevonden worden in de versnipperde gebieden aansluitend bij de woonkern
van Tielen.

Lichtaart

Achterlee

Dorpskern Lichtaart

Figuur 16 Visie op deelruimte Tielenheide - Aavallei
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Natuur als belangrijkste nevenfunctie (en nabestemming) op het militaire domein.
Het uitgestrekte militair domein Tielenheide kent naast de militaire functie een belangrijke natuurfunctie en beperkt agrarisch gebruik. Ook bij een eventueel verlaten
van het militair gebruik is het ontwikkelingsperspectief voor Tielenheide het vrijwaren
van de open ruimte met een dominante natuurfunctie en gebiedgericht afgewogen
mogelijkheden voor recreatief medegebruik (hetgeen op dat moment verder moet
onderzocht worden). De ecologische samenhang met de flankerende valleien (Aa en
Grote Kaliebeek) is daarbij belangrijk. Deze samenhang vertaalt zich onder meer in
infiltratie – kwelrelaties en de combinatie van open – besloten landschap. Ook de
uitgestrektheid en de rust worden als kwaliteit gevrijwaard.
Valleikenmerken binnen de agrarische gebieden vertalen via verweving of medegebruik natuur
De Aavallei vormt de as van een ecologische verbinding in de langsrichting; in het
noorden bestaat tevens een corridorfunctie dwars op de vallei, meer bepaald tussen
Tielenheide en Grotenhoutbos in Gierle –Vosselaar.
In de open agrarische gebieden is de natuurfunctie ondergeschikt aan de agrarische.
Het realiseren van natuur- en landschapsdoelstellingen gebeurt er op basis van vrijwilligheid met beheersovereenkomsten als mogelijk middel, naast verwerving (door
AMINAL).
Het veengebied ter hoogte van omgeving Broek, waar de Broekloop uitmondt in de
Grote Kaliebeek, komt in aanmerking als verwevingsgebied (suggestie aan het gewest). Binnen belangrijke natuurlijke en landschappelijke randvoorwaarden is er
ruimte voor onder meer hobbylandbouw. De randvoorwaarden zijn onder meer het
behoud van het valleikarakter en het niet hypothekeren van veenvorming en lokale
winteroverstroming.
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VI
1

Duurzaam vrijwaren van structuurbepalende ecologische processen

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Een van de dragers van de natuurlijke structuur is het dichte net van laaglandbeken
met brede alluviale valleien, waar zich lokaal veen heeft gevormd. Daarnaast geven
de belangrijke reliëfverschillen, die kenmerkend zijn voor Kasterlee, aanleiding tot
infiltratie – kwelrelaties. Maatregelen moeten genomen worden om deze ecologische
processen en de waardevolle biotopen die ermee samenhangen, duurzaam te behouden. Hetzelfde geldt voor de laatste relicten van enkele heidevennen. Dit kan
randvoorwaarden scheppen voor andere ruimtegebruikers (in de open ruimte).

Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

Kaart 25: Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

1.1

Ruimtelijke condities scheppen voor een integraal waterbeheer

Doelstellingen

Integrale visie op de natuurlijke structuur (cfr. RSV)
In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch
functioneren van het buitengebied. De natuurlijke structuur overlapt daarbij met andere structuren. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis
liggen van de natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt. Binnen de
natuurlijke structuur kan de bosstructuur als een deelstructuur met een aantal eigen
karakteristieken onderscheiden worden. Daarnaast staat de natuurlijke structuur mee
in voor buffering en regeneratie van de natuurlijke hulpbronnen, zoals onder meer
het grondwater.
Valleien als dragers van de ecologische infrastructuur
Voor het duurzaam behoud van de natuurlijke structuur in Kasterlee is de uitbouw
van de ecologische infrastructuur noodzakelijk. Het aanduiden van de elementen van
de ecologische infrastructuur is een expliciete taak voor het gemeentelijk niveau. De
hoge dichtheid aan valleien biedt een geschikt kader om de ecologische infrastructuur op te enten in de uitgestrekte agrarische gebieden. Door het lineaire karakter, de
fysische beperkingen voor bodemgebruik vormen ze de zoekzones voor uitbouw van
de ecologische infrastructuur (verweving, medegebruik).
Vrijwaren van de gave open ruimte
De nog gave open ruimte in Kasterlee ligt mede aan de basis van een aantal bijzondere natuurwaarden. Uitgestrektheid en rust zijn namelijk kwaliteiten die als schaars
goed in Vlaanderen beschouwd worden. Tegelijk zijn het essentiële basiscondities
voor het voorkomen van een aantal specifieke natuurwaarden in Kasterlee. Dit betekent dat ook het vrijwaren van de open ruimte buiten de natuurlijke structuur belangrijk is voor het functioneren ervan. Meer specifiek moeten de valleien gevrijwaard van
bebouwing of andere infrastructuur.

110

IOK

Integraal waterbeheer beoogt het geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen
van het waterecosysteem, met het oog op een multifunctioneel gebruik (huishoudens, landbouw, industrie, recreatie, natuur, …) voor de huidige en toekomstige
generaties. De toenemende frequentie van wateroverlast en het verschijnsel van
verdroging nopen daartoe. Watersystemen vormen een volwaardig onderdeel van de
fysische ruimte en hun veerkracht moet zoveel mogelijk worden hersteld. Dit betekent dat waar mogelijk aan oppervlaktewater opnieuw de ruimte gegund wordt om te
overstromen en te meanderen volgens een zo natuurlijk mogelijk patroon. Laag gelegen alluviale gronden (van nature overstroombare gebieden of NOG’s) dienen van
oudsher voor de afvoer en berging van water en moeten dus gevrijwaard worden van
bebouwing (voorkomingsprincipe in het kader van de “watertoets”). Natuurlijke kwelen infiltratiegebieden moeten hun functie op een behoorlijke manier kunnen vervullen. Een goede waterkwaliteit is hierbij een belangrijke voorwaarde. Ruimtelijke uitvoeringsplannen bieden de mogelijkheid inrichtings- en beheersmaatregelen te verfijnen. Concrete uitvoering kan ondersteund worden door beheersovereenkomsten
en subsidieregelingen met de grondgebruikers. Een integrale benadering veronderstelt ook een afstemming van het milieubeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid en het
waterbeheer.
Bouwen aan een draagvlak en zoeken naar harmonie tussen de openruimtefuncties
Het creëren van de gewenste ruimtelijke condities voor de natuurlijke structuur kan
leiden tot een conflict met andere ruimtegebruikers, vooral in gebieden met ecologische infrastructuur, waar niet natuur maar een andere gebruik de hoofdfunctie is. In
dergelijke gebieden van natuur als medegebruiksfunctie moet gestreefd worden naar
een evenwichtige invulling waarbij kansen voor de verschillende sectoren behouden
blijven.
Het is van fundamenteel belang dat de natuurdoelstellingen mee gedragen worden
door de verschillende gebruikers van het landelijk gebied en in het bijzonder de land-
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bouw. Het is bovendien aangewezen dat de landbouw als hoofdbeheerder actief
deelneemt in de realisatie ervan. Beheerovereenkomsten e.d. bieden hiervoor mogelijk een geschikt instrumentarium. Ook recreatief medegebruik kan een meerwaarde
bieden door de bewustmaking van de mens voor natuurwaarden en door de onrechtstreekse economische waardering van de natuur. Anderzijds houdt recreatief medegebruik van biologisch waardevolle en kwetsbare gebieden steeds risico‘s in voor de
natuurwaarden. Onvermijdelijk is aan recreatief gebruik een toename van de verstoring gekoppeld. Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief
medegebruik is aangewezen.

1.2
1.2.1

Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven
Natuurconcentratiegebieden

Tabel 37 specifieke ontwikkelingsperspectieven voor de natuurconcentratiegebieden

aanname voor GEN en GENO (natuuraandachtsgebied cfr. RSPA)
–
–
–
–

Natuur is en blijft de hoofdfunctie. Via bestemming, inrichting en beheer moeten de
nodige condities gecreëerd worden om de natuurlijke ecotopen te herstellen of verder te ontwikkelen. De ecologische processen die vaak aan de basis liggen van de
natuurwaarden, moeten daarbij gevrijwaard of hersteld worden (cfr. 1.2.6).

Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt; medegebruik is gebiedsafhankelijk mogelijk in de mate dat de natuurfunctie niet in het gedrang komt. Beheer door de landbouw (via beheersovereenkomsten) is mogelijk maar moet volledig afgestemd worden op de natuurfunctie.

Natuurconcentratiegebieden vormen door hun afmetingen en door de dominante
natuurfunctie de zwaartepunten van de natuurlijke structuur. Waar ze het lokale karakter overstijgen, behoren deze gebieden mogelijk tot wat door het Vlaamse Gewest
zal afgebakend worden als Grote Eenheden Natuur of Grote Eenheden Natuur in
Ontwikkeling (GEN en GENO16) en moeten ze als suggestie beschouwd worden.
Volgende natuurconcentratiegebieden kunnen onderscheiden worden:
–

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en ecologische processen

Kempense Heuvelrug west - Snepkensvijver
Vallei van de Grote Kaliebeek - Balderij – Rielenbroek
Vallei van de Rode Loop - Tikkebroeken
Vallei Kleine Nete: Zaarden, + deel Bosdellen
(als uitstulpingen van groter geheel op grondgebied Geel – Retie)

– Vallei van de Kleine Nete ten westen van de Olensteenweg
– Vallei van de Wamp noord – Hazegoorheide
– overige
– Tielenheide

17

NCG 1
NCG 2
NCG 3
NCG 4

Ruimtelijke
eenheid

Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven

NCG 1 *

Behoud van het aaneengesloten karakter (verbindingsmogelijkheden tussen
oostelijk en westelijk deel) en streven naar meer diversiteit; in de bossen;
ruimte voor de verschillende bosfuncties (ecologisch – economisch – sociaal)
Verder ontwikkelen van de natuurfunctie met afbouw van de recreatieve infrastructuur in het veengebied. Aansluitend planologische ruil realiseren ten noorden van militair gebouwencomplex
Vrijwaren van de natuurfunctie met aandacht voor de ecologische relaties met
de hogere landbouwgronden in de omgeving
Specifieke aandacht voor de ecologische verbinding met het Stokt en de daarmee sam enhangende barrièrewerking van de N19;
Bevriezing en lokaal geleidelijke afbouw van de bestaande verblijfsrecreatieve
infrastructuur in het oostelijke deel
Suggestie van de gemeente Kasterlee: in tegenstelling tot de ruwe aannam e
GEN-GENO van het RSPA pleit de gemeente voor landbouw als hoofdfunctie
in de vallei zelf waar op dit moment de professionele landbouw hoofdgebruiker
is.
Behoud van de gradiënten; speciale aandacht voor oude Nete – armen
Behoud van het valleikarakter; aandacht voor gradiënten
Natuurbehoud en –ontwikkeling in afstemming met de militaire functie; eventuele nabestemming natuur

NCG 2 *

NCG 3 *
NCG 4 **

NCG 5
NCG 6
Militair Domein

NCG 5 *
NCG 6 *
Militair
Domein **

* opgenomen in het VEN 1

ste

fase
ste

** habitatrichtlijngebied, maar niet binnen VEN 1

fase

16

De afbakening is tot op heden nog niet gebeurd in Kasterlee. Wel zijn reeds een aantal gebieden afgebaste
kend via het VEN 1 fase (in uitvoering van het natuurdecreet)
17
Tielenheide kan als militair domein een belangrijke rol binnen het ecologisch netwerk blijven spelen zonder
een feitelijke groene bestemming volgens het gewestplan of ruimtelijk uitvoeringsplan.
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Gebiedsgericht bestendigen en ontwikkelen van de natuurfunctie

Tabel 38 gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven voor de natuureilanden

Het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden moet in functie van de specifieke
eigenheid van het gebied, waarin het fysisch systeem een belangrijke rol speelt,
gebiedsgericht ingevuld worden (Tabel 37).

Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven

NE 1

Natuurontwikkeling gericht op het behoud van het beboste karakter, ook in
functie van de landschappelijke structurerende werking
Behoud van het beboste karakter als contrast met de aanpalende depressie;
aandacht voor de infiltratiefunctie
Behoud van veengebied; dit veronderstelt randvoorwaarden inzake de waterhuishouding, ook naar de omgeving (cfr. NVG 9)

NE 2

Tielenheide vrijwaren als openruimte buffer met belangrijke natuurwaarden
Het militair domein Tielenheide is een bovengemeentelijke materie. Aangenomen
mag worden dat de militaire functie hier op korte en middellange termijn gehandhaafd blijft. De gemeentelijke visie m.b.t. het domein is het behoud van de open
ruimte, ongeacht de bestemming, met natuurbehoud en ontwikkeling als hoofd- of
nevenfunctie en lokaal agrarisch gebruik; infrastructuren worden maximaal gebundeld in het zuidelijke deel. Op die manier fungeert het gebied, samen met de Aavallei, als een massieve buffer ten opzichte van de stedelijke ontwikkelingen in Turnhout.

1.2.2

Natuureiland

Natuureilanden

Natuureilanden onderscheiden zich van natuurconcentratiegebieden door de beperktere afmetingen en door de geïsoleerde ligging tussen andere vormen van bodemgebruik. Volgende natuureilanden worden aangeduid:

NE 3

1.2.3

Natuurverwevingsgebieden

In natuurverwevingsgebieden overlapt de natuurlijke structuur met de agrarische
structuur of met de toeristisch – recreatieve structuur. Het RSV voorziet de afbakening van natuurverwevingsgebieden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Vanwege het voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening zal via een ruwe
zonering een aanname hieromtrent gebeuren18: De bijhorende ontwikkelingsperspectieven moeten als suggestie beschouwd worden aan de Vlaamse Overheid. Volgende gebieden worden aangeduid als aanname natuurverwevingsgebied:
Aanname verweving natuur - landbouw
–

Depressie Biesgoren (tussen Biesgorenloop en ringweg)

NVG 1

–

Depressie van de Meergoren ten westen van het natuureiland

NVG 2

–

Moerassig gebied ten oosten van Kleine Winkel:

NVG 3

–

Vallei ten zuiden van en aansluitend op reservaatgebied Reties Heike

NVG 4

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden

–

Vallei van de Rulloop ten zuiden van de Hoge Rielen

NVG 5

Als ontwikkelingsperspectief wordt het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden vooropgesteld. Andere functies zijn ondergeschikt aan de natuurfunctie. Via
bestemming, inrichting en beheer moeten hiervoor de nodige condities gecreëerd
worden.

Aanname verweving natuur – recreatie

–

Duinenrug Zandhoef – Grootrees

NE 1

–

Duinenrug Meergoren

NE 2

–

Westreties Heike – vengebied

NE 3

Gebiedsgericht invullen van de rol in de ecologische infrastructuur
Door de kleinere afmetingen en de eerder geïsoleerde ligging is het beleid eveneens
gericht op een functionele uitbouw van de rol als stapsteen binnen de ecologische
infrastructuur. Verder moeten de ontwikkelingsperspectieven afgestemd worden op
specifieke eisen van de aanwezige natuurwaarden (Tabel 38).

–

Samenvloeiing van Broekloop en Grote Kaliebeek

NVG 6

–

Kempense Heuvelrug oost (Hoge Mauw – Kabouterberg - Rulheide)

NVG 7

–

Kempense Heuvelrug west (Witte Bergen – Hoge heide) – randzone

NVG 8

–

Kasterlee Grootgoor

NVG 9

–

Reties Heike noord

NVG 10

–
–

Bosdellen-gedeeltelijk (t.h.v. bestaande infrastructuur)
(Delen van Jeugdcentrum Hoge Rielen

18
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NVG 11
NVG 12)

onder meer op basis van de voorlopige kaartaanduidingen door AMINAL, afdeling Land
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Natuurfunctie nevengeschikt
Naast de natuurfunctie kunnen in de natuurverwevingsgebieden ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet
verdringen. Het beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van de verweving
van de functies natuur, landbouw en/of recreatie. De ruimtelijke ondersteuning houdt
ruimtelijke voorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
aanwezige ecotopen. De gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven worden weergegeven in Tabel 39.

Tabel 39 Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven per aanname natuurverwevingsgebied
Ruimtelijke
eenheid

Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven

NVG 1

behoud van kleinschalig karakter (kleine landschapselementen)
streven naar graslandgebruik (veeteelt),
mogelijke waterbufferfunctie: verharde oppervlakken van KMO zone Biezenveld, woonzone Meregoren, ringweg)
Behoud van hoge grondwatertafel; afstemmen van de landbouw daarop
Realiseren verbinding tussen kwelgebied en vallei Kleine Nete
Behoud hooilandenlandschap, mogelijkheden voor hobbylandbouw
(hobby)landbouw en recreatie afstemmen op hoge natuurlijke grondwaterstand, behoud valleikenmerken; zie ook gewenste toeristisch recreatieve
structuur
Behoud van bebost karakter, waarbij gestreefd wordt naar meer diversiteit;
aandacht voor de verschillende bosfuncties (ecologisch – economisch –
sociaal); afstemmen recreatief medegebruik; geen verblijfsrecreatieve infrastructuur behoudens uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande camping
Behoud van bebost karakter, waarbij gestreefd wordt naar meer diversiteit;
aandacht voor de verschillende bosfuncties (ecologisch – economisch –
sociaal); aansluiten op de toeristisch recreatieve knooppunten is uitbreiding
van bestaande of nieuwe (verblijf)recreatieve infrastructuur mogelijk, mits
afweging t.o.v. de omgeving
Gedeeltelijke natuurlijke inrichting van de oevers
Zie ook gewenste toeristisch recreatieve structuur
Behoud infiltratiefunctie (infiltratie – kwelrelatie met zuidelijk gelegen natuureiland); behoud bosrijke omgeving; gebruik natuurlijke materialen
Bevriezing en lokale afbouw van bestaande infrastructuur
Randvoorwaarden inzake waterzuivering, het bufferen en lokaal infiltreren
van hemelwater en het gebruik van streekeigen beplanting
natuurdoelstelling differentiëren in afstemming met recreatief gebruik, dat hier
divers is (jeugdwerking, verblijfsrecreatie, kampeermogelijkheden, speelbossen enz…) zie ook gewenste toeristisch recreatieve structuur

NVG 2

NVG 3
NVG 4
NVG 5
NVG 6

NVG 7

NVG 8

NVG 9
NVG 10
NVG 11

NVG 12
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–

Vallei van de Rode Loop tussen Tikkebroeken en monding in de Wamp

Natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang

–

Vallei van de Mostenloop

Het aanduiden van natuurverbindingen is een provinciale taakstelling. In het RSPA
werden volgende (natte) natuurverbindingen in Kasterlee aangeduid:

–
–

Spoorwegberm tussen Grote Kaliebeek Broek en de Kempense Heuvelrug
Uitlopers van de Kempense Heuvelrug ten oosten van de N19

–

Langenberg die ten zuiden van Lichtaart centrum de verbinding maakt tussen het
westelijk en oostelijk deel van de Kempense Heuvelrug

1.2.4

–

vallei van de Aa, als verbinding tussen Bosbergen – Springbergen en de bossen
ten noorden van Tielen

–

vallei van de Kleine Nete, als verbinding tussen Snepkensvijver – De Zegge en
Westreties Heiken - Prinsenpark – Desselse Nete

Invullen van ontbrekende schakels in het ecologisch netwerk
Natuurverbindingen geven aan dat de provincie binnen deze ruimten natuurverbindingsgebieden zal afbakenen. In een natuurverbindingsgebied is de natuurfunctie
ondergeschikt aan andere functie(s). Het beleid is gericht op het behoud van onbebouwde delen en op het behoud, herstel en ontwikkeling van de kleinere natuurgebieden en kleine landschapselementen. Voor de natuurverbindingsgebieden in de
vallei van de Aa en de Kleine Nete kan dit vertaald worden in een behoud of herstel
van valleibosrelicten, extensief beheerde graslanden, natuurlijke slootkanten en
onverharde wegen.

1.2.5

Corridors en ecologische infrastructuur op gemeentelijk
niveau

Droge corridors:

Ontwikkeling van de verbindingsfunctie in afweging met andere gebruiksfuncties
Corridors zijn essentiële schakels in de ecologische infrastructuur op het gemeentelijk niveau. In corridors worden de ruimtelijke condities geschapen om een functionele
ecologische verbinding tussen natuurconcentratiegebieden en natuureilanden mogelijk te maken. De precieze aard van de verbindingsfunctie is afhankelijk van de specifieke natuurwaarden.
Corridors doorkruisen gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is en die mogelijk
deel uitmaken van de agrarische structuur of de nederzettingsstructuur. Het realiseren van de natuurdoelstellingen moet steeds afgewogen worden tegen de gewenste
ontwikkelingen van de andere structuurbepalende functies. De afstemming op
hoofdgebruiker landbouw wordt uitgewerkt in de differentiatie van de agrarische
structuur.
Waterlopen centraal in de natte corridors

Naargelang de ruimtelijke condities wordt een onderscheid gemaakt tussen corridors
in de natte sfeer (natte corridors) en corridors in de droge sfeer (droge corridors). In
valleien hebben corridors enkel betrekking op de gebieden die geen deel uitmaken
van natuurconcentratiegebieden of natuurverbindingen. Volgende corridors worden
aangeduid:

Corridors in de natte sfeer zijn geënt op waterlopen, waarbij de waterloop en delen
van de vallei de dragers vormen van de verbindingsmogelijkheden. De aandacht
gaat daarbij onder meer naar de oevers. Ook zeer natte gronden met beperkingen
voor de landbouw bieden mogelijkheden in zoverre het functioneren van de agrarische structuur dit toelaat.

Natte corridors:

Kleine landschapselementen centraal in de droge corridors

–

Vallei van de Aa (dwarsrichting) tussen Tielenheide en Grotenhout Bos

–

Vallei van de Kleine Kaliebeek

–

Vallei van de Grote Kaliebeek

–

Vallei van de Roeikensloop

In droge corridors worden de verbindingsmogelijkheden geënt op andere, in hoofdzaak bestaande, kleine landschapselementen (houtkanten, bosjes, bermen, perceelsranden,…). De verbindingsfunctie moet gevrijwaard worden binnen de randvoorwaarden van de andere deelstructuren.

–

Vallei van de Rulloop tussen Meergoren – Goorkens en Lichtaart Broek

–

Vallei van de Wamp tussen Hazegoorheide en monding in de Kleine Nete
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Aandacht voor natuur in versteende omgeving

Tabel 40 Aandachtsgebieden ecologische processen

Waar een corridor een woonkern over verstedelijkte zone doorkruist (omgeving Hof
van Loo, omgeving Langenberg, omgeving Willaert), moet de aandacht gaan naar
het behoud en de ontwikkeling van natuur in een versteende omgeving. Dit kan bijvoorbeeld via verordeningen.
Effectvermindering van barrièrewerking
Het doorbreken van barrières is essentieel onderdeel van een beleid gericht op de
ontwikkeling van de ecologische infrastructuur en het vrijwaren van verbindingsmogelijkheden. Waar drukke verkeerswegen of verstedelijkte ruimten gelegen zijn binnen natuurconcentratiegebieden, natuureilanden of op corridors, gaat extra aandacht
naar een effectvermindering van de barrièrewerking:
–

Herentalseweg (N 123) tussen Kempense Heuvelrug en Snepkensvijver

–

N19 ter hoogte van Zaarden

–
–

Bobbejaanland in de natuurverbinding vallei van de Kleine Nete
Steenweg Lichtaart - Tielen door vallei Grote Kaliebeek

–

Steenweg Kasterlee - Retie (N 123) door Westreties Heike

1.2.6

AANDACHTSGEBIEDEN VEENVORMING EN KWEL

Vallei van de Kleine Nete, west
Vallei van de Kleine Nete, Zaarden
Vallei van de Kleine Nete, Bosdellen
Vallei van de Aa, Mazel
Vallei van de Grote Kaliebeek, Balderij Rielenbroek
Vallei van de Grote Kaliebeek, Broek
Vallei van de Rode Loop, Tikkebroeken
Vallei van de Wamp, ten noorden van Hazegoorheide
AANDACHTSGEBIEDEN VEENVORMING BUITEN VALLEIEN
Snepkensvijver
Kempense Heuvelrug, Zwart Water
Tielenheide, bij spoorweg
Westreties Heiken, ten zuiden van de N 123
AANDACHTSGEBIEDEN WINTEROVERSTROMING
Vallei van de Aa, Beemden
Vallei van de Kleine Nete, Zaarden

Aandachtsgebieden ecologische processen

Het kwalitatief vrijwaren van structuurbepalende ecologische processen is essentieel
voor het duurzaam functioneren van de natuurlijke structuur. Dit kan voor de hoofdfunctie van het gebied randvoorwaarden inhouden, die gespecificeerd moeten worden in afweging met de gewenste ruimtelijke structuur van de hoofdfunctie. Tabel 40
geeft een overzicht van de zones die als aandachtsgebied inzake ecologische processen worden aangeduid.

AANDACHTSGEBIEDEN INFILTRATIE
Kempense Heuvelrug
Tielenheide
Rulheide
Rug Zandhoeve – Kleinrees
Rug Meergoren
Westreties Heiken ten noorden van de N 123
Landbouwgronden op de interfluvia van Mostenloop – Rode Loop –Wamp,
Landbouwgronden op het interfluvium van Kleine Kaliebeek – Roeikensloop
Landbouwgronden tussen Oosteneinde en Terlo

De randvoorwaarden vanuit de aandachtsgebieden ecologische processen moeten
vertaald worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de precieze aanduiding is
nader hydrologisch onderzoek vereist.
Tegengaan ontwatering en verdroging in aandachtsgebieden veenvorming
In aandachtsgebieden veenvorming moet bij de inrichting van het gebied een voldoende hoge permanente grondwaterstand nagestreefd worden, door onder meer
het vermijden van snelle ontwatering. De afmetingen van het gebied kunnen sterk
variëren. Buiten de valleien (Snepkensvijver, Zwartwater, Tielenheide, Westreties
Heiken) is het behoud van het veen gebonden aan het behoud van een ondoordring-
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bare laag (oerlaag) in de ondergrond; de inrichting en beheer van deze gebieden
moet hiermee rekening houden.
Ecologisch beekherstel in aandachtsgebieden winteroverstroming
De inrichting moet gericht zijn op het vrijwaren of lokaal terug herstellen van winteroverstromingen binnen de randvoorwaarden gesteld door o.m. agrarische structuur,
nederzettingsstructuur. Mogelijke strategieën zijn het selectief verwijderen van dijksegmenten en het herinrichten van oude meanders. Nieuwe infrastructuur moet vermeden worden. Het effectief realiseren van winteroverstromingen moet echter geëvalueerd worden in functie van de waterkwaliteit (effect op landbouw en natuur).
Natuurontwikkeling in aandachtsgebieden kwel
In een aandachtsgebied kwel worden de fysische omstandigheden gevrijwaard om
kwel te laten optreden. Bij de inrichting van de gebieden moet daarom verstoring van
de waterhuishouding vermeden worden; bij grotere projecten is een hydroecologische studie noodzakelijk. Ook verontreiniging kan de kwelmilieus aantasten.
“Bijhouden” van niet verontreinigd regenwater in aandachtsgebieden infiltratie
Een aandachtsgebied infiltratie vervult door zijn hogere ligging en onbebouwde karakter een essentiële rol in het opvangen van niet-verontreinigd hemelwater. Binnen
de natuurlijke structuur is dit essentieel om de “voeding” van kwelzones te vrijwaren.
Ook buiten de natuurlijke structuur hebben deze infiltratiegebieden een belangrijke
functie, zoals het uitvlakken van de piekdebieten in waterlopen (overstromingsrisico’s) en het bufferen van water in functie van de basisbehoeften (drinkwater,…). Het
infiltratievermogen wordt maximaal gevrijwaard door het vermijden van verharding en
het “bijhouden” van water (bezinking eerder dan systematisch snelle afvoer). Ook
verontreiniging van grondwater moet in een aandachtsgebied infiltratie vermeden
worden.
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Gewenste landschappelijke structuur

Behoud en accentueren van de poorten:

Kaart 26: Gewenste landschappelijke structuur

2.1

Doelstellingen

Erkenning van de landschappelijke structuur als continuïteit
Een gewetensvolle aanpak van het begeleiden van processen in het landschap zal
altijd rekening moeten houden met de continuïteit binnen dat landschap. Een dergelijke aanpak zal een middenweg betekenen tussen het uitvlakken van het bestaande
en het integraal behouden van een bepaald landschappelijk patroon. Deze continuïteit vertaalt zich in de landschappelijke structuur, als functionele drager en beelddrager van het landschap. De landschappelijke structuur heeft daarmee een langlopende waarde; ontstaan en ontwikkeling, kortom de geschiedenis van een landschap,
komen in de structuur tot uitdrukking. Vanuit dit perspectief legt de gewenste landschappelijke structuur randvoorwaarden op aan alle activiteiten die er plaatsvinden.

–

Noordelijke poort: Duingordel Zandhoef-Kleinrees

–
–

Oostelijke poort: bebost karakter van Terlo
Zuidelijke poort: uitloper Kempense heuvelrug – Geelsebaan

–

Openruimtecorridor tussen Lichtaart en Tielen

–

Herkenbaarheid van de heuvelrug (boskarakter, microreliëf) aan de westzijde van
Lichtaart

Visueel “vertalen“ van het fysisch systeem
Een landschap is opgebouwd uit landschapselementen en –componenten, waarbij
het fysisch systeem een sleutelrol speelt. Het fysisch systeem heeft in Kasterlee een
sterk structurerend karakter: valleien, depressies en lokale verhevenheden. Het visueel accentueren van de structurerende werking van het fysisch systeem kan een
bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van het landschap. Dit kan gebeuren door
behoud en versterking van structurerende elementen en componenten.
–

valleien: Het valleikarakter moet gevrijwaard worden. Referentielandschap is
hetzij een halfopen landschap gedomineerd door graslanden (referentie: beemdenlandschap), hetzij een besloten landschap met opgaande begroeiing (referentie: rietlanden en broekbossen). Valleien moeten gevrijwaard worden van harde
infrastructuur. Ook moet gestreefd worden naar een maximaal graslandgebruik,
in de mate dat het functioneren van de agrarische structuur dit toelaat.

–

ruggen: In de eerste plaats kan het vrijwaren van de open ruimte een bijdrage
leveren tot de visuele aanwezigheid. In de tweede plaats kan door het behouden
of versterken van contrasten (open en besloten) een lokale verhevenheid geaccentueerd worden.

–

depressies: De herkenbaarheid van een depressie hangt in belangrijke mate
samen met de mate waarin het bodemgebruik als ‘natuurlijk’ ervaren wordt.

Erkenning van landschappelijke kwaliteiten
Historiciteit (erfgoedwaarde), diversiteit en herkenbaarheid (identiteit) worden erkend
als landschappelijke kwaliteiten.
Behoud van de landschappelijke diversiteit met aandacht voor de samenhang
De herkenbaarheid van de landschappelijke diversiteit wordt als kwaliteit erkend en
het vrijwaren en versterken ervan geldt als doelstelling. Een banalisering en uniformisering van de landschappen moet tegengegaan worden. Verstedelijking en grootschalige ingrepen in het landschap kunnen deze processen in de hand werken en
moeten daarom onder strikte randvoorwaarden geplaatst worden. Doorheen de verschillen is er een belangrijke samenhang tussen de landschappen, die essentieel is
voor het functioneren ervan. In het behoud van de diversiteit moet deze samenhang
gerespecteerd worden.
Accentueren van grenzen en overgangen
Landschappen gaan vaak geleidelijk in elkaar over. Soms is er sprake van scherpe
grenzen. Het accentueren van deze grenzen en overgangen kan de landschappelijke
identiteit verhogen.

GRS Kasterlee

IOK

Respecteren van traditionele landschappen en landschapspatronen
Traditionele landschappen of landschapspatronen verwijzen naar langlopende bodemgebruiksvormen uit het verleden en hebben in die zin een belangrijke erfgoedwaarde. Behoud betekent geenszins een fossiliseren van het bestaande maar het
inpassen van nieuwe elementen in de hoofdlijnen van de bestaande structuur, waarbij gestreefd wordt naar het versterken van de regionale identiteit van het landschap.
Grondregels zijn hierbij het respect voor de natuurlijke, fysisch-geografische basis en
de cultuurhistorische eigenheid van het landschap.
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Aandacht voor cultuurhistorische aspecten (landschappelijk)
Door grondige ingrepen in het landschap, onder meer door ruilverkaveling, zijn veel
traditionele structuren vervaagd. Relicten van traditionele landschappen of landschapspatronen moeten maximaal behouden blijven, zonder ze te bevriezen. In sterk
geünifomiseerde landschappen kan lokaal de herkenbaarheid van de hoofdstructuur
verhoogd worden.

2.2

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

In het informatief gedeelte werden de structuurbepalende landschappelijke elementen aangeduid. Deze lijst vormt de basis voor het definiëren van de ruimtelijke beleidscategorieën. Ze kunnen samengevat worden onder de noemers structurerende
landschapselementen en –componenten, gave landschappen, nieuwe landschappen
en openruimteverbindingen. Het beleid is erop gericht de structuurbepalende elementen en componenten te behouden of te versterken. Voor elk van de beleidscategorieën worden deze (te behouden / te versterken) elementen en componenten aangegeven.

2.2.1

Structurerende reliëfelementen

In het landschap van Kasterlee zijn een aantal reliëfelementen structuurbepalend. Ze
zijn visueel duidelijk aanwezig en verwijzen naar de karakteristieken van het onderliggend fysische systeem. Tabel 41 geeft een overzicht van de structurerende reliëfelementen.
Tabel 41 structurerende reliëfelementen - ontwikkelingsperspectieven
Reliëfelement

Bijzondere heuvels en ruggen, continuïteit, markant reliëfverschil t.o.v. Netevallei, bebost karakter t.o.v.open Netevallei
Duinengordel Zandhoef- Beboste duinengordel, reliëfverschil t.o.v. depressie van MeerKleinrees
goren
Rug Molenberg-Terlo
Beboste percelen t.o.v. omliggende bebouwing

Structurerende hydrografische elementen

Aa

–
–

Grote Kaliebeek
Kleine Kaliebeek

–
–

Roeikensloop
Meergorenloop/Rulloop

–

Mostenloop

–

Rode Loop

–
–

Wamp
Looiends Neetje

De functietoekenning aan elk van deze valleien en depressies in de gewenste natuurlijke structuur, garandeert minimaal het behoud van de structuurbepalende elementen en componenten. Verder kan voor een aantal valleien in samenhang met de
omgeving een ontwikkelingsplan opgesteld worden, dat als toetskader geldt bij onder
meer de inplanting van nieuwe infrastructuur of bij grootschalige landschapsingrepen. Oeverversteviging, bedijking en ontsluiting zijn bijzondere aandachtspunten.

2.2.3

Bakens als structurerende elementen

Bakens zijn visuele blikvangers en fungeren dikwijls als oriëntatiepunten in het landschap. Volgende puntbakens worden aangeduid:

–

Keeses Molen Waaiberg (K)

–

Witte Molen Terlo (K)

–

ruïne Zwarte Molen Zandhoef (K)

Watermolens
–

Watermolen van Kasterlee (Houtum), vallei van de Kleine Nete

–

Watermolen van Tielen (Loozijde), vallei van de Aa

Kerken

Valleien hebben door hun barrière- en corridorwerking en hun karakteristieke fysische milieu een belangrijke structurerende werking. Naast de essentiële functie in
onder meer de natuurlijke structuur vervullen ze eveneens een belangrijke rol in de
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–

Windmolens

Te behouden/versterken elementen en componenten

Kempense Heuvelrug

2.2.2

landschappelijke structuur. Het structurerend karakter van de Kleine Nete overschrijdt het gemeentelijk niveau. Andere structurerende hydrografische elementen
zijn:
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–
–
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–

–

O.L.Vrouwkerk Lichtaart

Kapellen
(voorlopige lijst in bijlage)
Kastelen en kasteelparken:
–

Tielenhof (T)

–

Kasteel des Bruyères (L)

– overgang tussen gaaf valleilandschap en de hogere gronden
– structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemtype (droognat alluviaal), verschillen in bodemgebruik (broek- en valleibossen, geen bebouwing)
De structurerende landschapselementen en –componenten, zoals hierboven aangegeven, dienen te worden behouden en versterkt.

Merkwaardige gebouwen / bouwwerken
–

Rijkscentrum Frans Masereel (K)

–
–

Mertenhof (K)
Schapershoeve Kluis (K)

–

merkwaardig gebouw met zadeldak in De Bergen (L)

–

De Muizerd (T)

–
–

Hofke van Bayot (L)
Oude Pastorie Lichtaart

–
–

Oude Pastorij Kasterlee
Oud Gemeentehuis van Tielen

2.2.5

Cultuurhistorische bakens dienen behouden te blijven met respect voor hun authenticiteit. De bebouwing in de omgeving van deze karakteristieke elementen dient op
een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de bakens visueel gevrijwaard of
versterkt worden.

2.2.4

grens winterbeddingen van de structurerende hydrografische elementen

– overgang tussen restanten van valleilandschap en hogere gronden
– structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemtype (droognat alluviaal), verschil in bodemgebruik (extensiever in de vallei: dominant
grasland, geen bebouwing)
– grens winterbedding Rode Loop aan Tikkebroeken

Gave landschappen

Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in beperkte
mate gewijzigd is door ingrepen. Het betreft hetzij relicten van traditionele landschappen (valleilandschappen, heide- en venlandschappen), hetzij relicten van landschapspatronen: kleinschalig landschapspatroon, depressies, historische rijgehuchten op hogere interfluvia. Echt gave landschappen in de strikte zin van het woord
komen in Kasterlee slechts op beperkte schaal voor. Tabel 42 geeft een overzicht.
Bij de gave landschappen staat het behoud en de versterking van de structurerende
landschapselementen en –componenten voorop en het wegnemen van de aantasting
door niet verenigbare infrastructuur.

Markante terreinovergangen als structurerende componenten

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee duidelijk verschillende landschappen. Dikwijls gaat het gepaard met een verschil in bodemgebruik, percelering of open/geslotenheid. Volgende markante terreinovergangen worden aangeduid (met aanduiding van structuurbepalende elementen en componenten):
–

zuidflank Kempense Heuvelrug
– overgang tussen de beboste heuvelrug en het uitgestrekt agrarische landschap van de Netevallei
– structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemgebruik (bos
- landbouw), sterk contrast in openheid landschap
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Heidelandschap: vermijden van volledige verbossing

Tabel 42 overzicht van de gave landschappen
Type van gaaf landschap

valleilandschap
Tikkebroeken
Vallei van de Rulloop –Molenstraat
Balderij

Bosdellen
Broekbossen Wamp
heide- en venlandschap
Snepkensvijver

Tielenheide
Kempense Heuvelrug, Zwart Water
Delen van Hoge Rielen
kleinschalig landschap
Hoge Rielheide
Kempense Heuvelrug, Diestweg
Meergoren - Biesgoren

Structurerende elementen en componenten

besloten gevarieerd valleilandschap
halfopen landschap met afwisseling van hooilandjes,
bomenrijen en houtkanten
besloten valleilandschap, veenbodem, broekbossen
(op dit moment geleidelijke afbouw van visvijvers en
aanhorigheden)
besloten valleilandschap met microreliëf (op dit moment deels aangetast door weekendverblijven)
besloten valleilandschap
Reliëf en gradiëntrijk halfopen geheel van bossen,
plassen, natte en droge heide, uitgestrektheid, ontoegankelijkheid
Uitgestrektheid – gave open ruimte, verspreide open
heiderelicten, hoogveenrelict in naaldhoutaanplant
open water temidden van boscomplexen
Verspreide open heiderelicten, trilveen in naaldhoutaanplant
Oude bosrelicten, houtkanten
oud hooilandrelict
Natte depressie, extensief gebruik, houtkanten (deels
verkaveld)

In een vallei wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate gedicteerd door beperkende randvoorwaarden van het fysisch systeem (natte alluviale gronden, veen,
winteroverstromingen) die een intensief bodemgebruik niet toelaten. Een typisch
valleilandschap wordt gekenmerkt door volgende elementen en componenten:
halfopen, kleinschalige landschappen met graslanden (referentie beemdenlandschap)

– besloten landschappen met broekbos, rietland en moerasvegetatie
Valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere versnippering en versnijding
door nieuwe infrastructuren en bebouwing. De natuurlijke loop van de rivier of beek
wordt behouden (of hersteld). De structurerende elementen en componenten worden
behouden of versterkt.
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Kleinschalig landschap: behoud kleinschaligheid
Een kleinschalig perceleringspatroon en het voorkomen van kleine landschapselementen zijn de kenmerken van het traditionele agrarische landschap in de regio.
Waar de invulling (bodemgebruik) doorheen de eeuwen geëvolueerd is, is lokaal het
perceleringspatroon bewaard gebleven. In deze landschappen staat het behoud van
het perceleringspatroon voorop. Het behoud en de ontwikkeling van kleine landschapselementen moet de visuele herkenbaarheid van dit landschap verhogen.
Depressies: behoud fysische kenmerken
In gebieden met kwel of een slechte natuurlijke ontwatering legt het fysisch systeem
beperkingen op voor het bodemgebruik, hetgeen zich weerspiegelt in het landschapsbeeld. Traditioneel werden deze gebieden getypeerd door broekbossen of
natte heide. Lokaal zijn hiervan aspecten bewaard gebleven. In deze gebieden staat
het behoud van de structurerende elementen en componenten voorop.

2.2.6

Nieuwe landschappen

In nieuwe landschappen is dermate ingegrepen op de traditionele structuren dat de
herkenbaarheid ervan verdwenen of vervaagd is. Volgende nieuwe landschappen
kunnen aangeduid worden:

Valleilandschappen: behoud herkenbaarheid valleikarakter

–

Het heidelandschap verwijst naar het traditionele agrarische stelsel van de Kempen
(potstalsysteem) waarin de heide een belangrijke functie vervulde. Het heidelandschap wordt bepaald door een afwisseling van open heidegebieden, graslanden en
besloten gebieden met opgaande begroeiing (bossen en struwelen). Gradiënten
samenhangend met een gaaf microreliëf kunnen mede structuurbepalend zijn.

IOK

–

nieuwe landbouwlandschappen

–

Woonpark + Bobbejaanland + camping Lichtaart

–

Vallei van Kleine Nete

Behoud en eventuele versterking van resterende elementen en componenten van de
oorspronkelijke structuren staan voorop. Concreet betekent dit het behoud of herstel
van resterende bossen, kleine landschapselementen, vooral waar ze de structuren
accentueren.
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2.2.7

Openruimteverbindingen

Openruimteverbindingen zijn niet of weinig bebouwde ruimten in de buurt van sterk
bebouwde (verstedelijkte) gebieden. Volgende openruimteverbinding wordt aangeduid:
–

Vallei van Grote Kaliebeek en Broekloop

Het beleid is gericht op het enerzijds voorkomen van het aan elkaar groeien van de
bebouwde gebieden zodat de verschillende bebouwde entiteiten herkenbaar blijven
en het verzorgen van een verbindingsfunctie ten aanzien van structuurbepalende
functies van het buitengebied anderzijds. De verbinding moet maximaal gevrijwaard
worden van bebouwing en nieuwe infrastructuur. Ook bossen die de grens van het
bebouwde weefsel markeren moeten gevrijwaard worden: bossen van Terlo, Zandhoef-Kleinrees.
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3

muleerd worden. Hiervoor moeten de nodige ruimtelijke en sociaal-economische
condities geschapen worden.

Gewenste agrarische structuur

Agrarische verbreding met het oog op een toekomstgerichte en leefbare landbouw

Kaart 27: Gewenste agrarische structuur

3.1

Doelstellingen

Veilig stellen van de agrarische structuur
De nodige ruimtelijke condities moeten gecreëerd worden om het verder dynamisch
evolueren van de landbouw toe te laten. In de eerste plaats moeten daarvoor de
gebieden van de agrarische structuur hard afgebakend worden. Binnen deze gebieden is landbouw de hoofdfunctie en mag de eventuele introductie van nevenfuncties
het functioneren van de landbouw niet in het gedrang brengen. Vermeden moet
worden dat door infiltratie van nieuwe functies (wonen in het landelijk gebied, horeca
…) de agrarische structuur ondermijnd zou worden.
Grondgebonden veeteelt als drager
De grondgebonden veehouderij is en blijft de ruimtelijke drager van de landbouw en
de belangrijkste beheerder van de open ruimte. De gemeente ondersteunt daarmee
de doelstellingen geformuleerd in het RSV en RSPA. Er is geen ruimte voor nieuwe
grondloze bedrijven19.

De moderne landbouw is sterk gespecialiseerd en grootschalig en is hierdoor ook
kwetsbaar. Dit wordt versterkt door de concurrentiepositie en de toenemende eisen
die gesteld worden vanuit ecologische overwegingen en in functie van het dierenwelzijn. Agrarische verbreding is erop gericht de landbouw de mogelijkheid te geven
nieuwe functies uit te bouwen en kan vanuit dit perspectief een meerwaarde bieden
en kan op micro-economisch vlak mogelijke inkomensverliezen compenseren. Waar
de landbouwer bijkomende beheersfuncties uitvoert, moet hiervoor volwaardige vergoeding voorzien worden.
Ruimtelijke condities voor een leefbare landbouw in economisch perspectief
Landbouw is ook onderdeel van de ruimtelijk economische structuur. Dit betekent dat
in het zoeken naar agrarische verbreding en vernieuwing rekening moet gehouden
worden met de sociaal-economische aspecten van de agrarische bedrijfsvoering. Dit
houdt in dat mogelijk randvoorwaarden inzake agrarische verbreding moeten afgewogen worden tegen de eisen van de leefbare landbouw. Inkomensverlies als gevolg
van een lagere fysische productie bij een vernieuwd agrarisch beheer moet gecompenseerd worden. Voor bestaande vergunde bedrijven binnen de agrarische structuur dient maximale rechtszekerheid en ontwikkelingskansen gegeven te worden.
Het fysisch systeem als onderlegger

Landbouw als “verruimde” beheerder van de open ruimte
In de uitgesproken landbouwgemeente Kasterlee is meer dan 40% van de gemeentelijke oppervlakte in agrarisch gebruik. Waar traditioneel landbouw en landschapsonderhoud hand in hand gingen, is dit niet langer het geval door de evoluties de
laatste decennia. Schaalvergroting, intensivering en de groeiende loskoppeling van
de landbouw van het fysisch systeem leiden steeds meer tot conflicten. Anderzijds
kan het opleggen van strikte randvoorwaarden zonder extra maatregelen de leefbaarheid van de landbouw in het gedrang brengen. Eerder dan een onttrekken van
grond uit de landbouw ten behoeve van natuur, landschap of recreatie, biedt een
verruiming van het landbouwbeleid meer perspectieven voor een duurzame landbouw. Een verruiming van de landbouwfunctie betekent dat zich ontwikkelende nevenfuncties zoals plattelandstoerisme, natuur- en landschapsbeheer moeten gesti-

19

uitbreiding, herlokalisatie of vernieuwen van vergunningen van bestaande bedrijven is wel mogelijk
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Het opnieuw sterker afstemmen van de landbouw op het fysisch systeem vormt één
van de basisvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw. Binnen
de context van de moderne landbouw is een integrale afstemming niet haalbaar.
Speciale aandacht gaat daarom naar delen van de valleien binnen de oorspronkelijke
winterbeddingen. Deze afstemming uit zich onder meer in het aanduiden van zones
van dominant graslandgebruik op vrijwillige basis en bouwvrije zones.
Duidelijk kader voor andere dan agrarische functies
De gebieden van de agrarische structuur delen het gemeenschappelijk kenmerk dat
landbouw de hoofdfunctie is. Voor andere functies, die vaak een nauwe historische
relatie met de landbouw vertonen, moet de uitvoeringsfase (na het structuurplan) een
juridisch bruikbaar afwegingskader kunnen aangereikt worden voor de mogelijkheden en de beperkingen van deze nevenfuncties. Het hard verbieden of toelaten ervan in bepaalde zones (ruimtelijke beleidscategorieën) is een eerste instrument. Een
tweede is de opmaak van afwegingskaders (toetsboeken) die de criteria aangeeft die
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als basis dienen voor de beoordeling van vergunningsaanvragen. Een toetsboek
moet specifieke elementen aanreiken om de dynamiek van een activiteit in relatie tot
de draagkracht van de omgeving geval per geval te evalueren. De beoordeling kan
betrekking hebben op uitbreiding van bestaande inrichtingen, nieuwe inrichtingen of
functiewijziging van vrijkomende landbouwzetels.
Geen ontwikkelingskansen voor landbouw buiten de gebieden van de agrarische structuur
Landbouwactiviteiten gesitueerd buiten de gebieden van de agrarische structuur
krijgen geen ontwikkelingskansen, zeker als ze gelegen zijn in gebieden met belangrijke landschappelijke of natuurlijke kwaliteiten. Voor bestaande bedrijven moet een
overgangsregeling uitgewerkt worden, waarbij niet enkel een ruimtelijk – planologische afweging, maar tevens een socio – economische afweging gebeurt.

3.2

Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

De gemeentelijke uitwerking van de agrarische structuur gebeurt door:
–

een aanname te doen van de gebieden van de agrarische structuur en de gebieden van de natuurlijke structuur die overlappen met de agrarische structuur (natuurverwevingsgebieden); ook natuurverbindingsgebieden kunnen overlappen
met de agrarische structuur, maar hier is de natuurfunctie ondergeschikt

–

het aanduiden van ruimtelijke beleidscategorieën die de gebieden van de agrarische structuur differentiëren en het formuleren van specifieke ontwikkelingsperspectieven voor elk van de beleidscategorieën.

Figuur 17 geeft een schematische weergave van de ruimtelijke beleidscategorieën
van de agrarische structuur en hun onderlinge relatie.

Differentiatie van de agrarische structuur
De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur is een taak voor het
Vlaamse Gewest. Uitgaande van de agrarische structuur op Vlaams en provinciaal
niveau en met in acht name van een voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening, wordt de agrarische structuur verder uitgewerkt op gemeentelijk niveau.
Figuur 17 schem atische voorstelling van de ruimtelijke beleidscategorieën agrarische structuur

3.2.1

Kerngebieden van de agrarische structuur

De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de
enige hoofdfunctie is. Deze kerngebieden kunnen verder gedifferentieerd worden
door aanduiding van multifunctionele landbouwzones, bouwvrije zones en zones van
dominant graslandgebruik.

Beleidscategorieën landbouw

Ruimtelijke condities in functie van grondgebonden landbouw
Natuurverwevingsgebied

Kerngebieden van de
agrarische structuur

In de kerngebieden van de agrarische structuur moeten de nodige ruimtelijke condities gecreëerd worden om het functioneren van de grondgebonden landbouw duurzaam te bestendigen. Ruilverkaveling nieuwe stijl en landinrichting zijn mogelijke
instrumenten. Verdere verspreide inplanting van grondloze veeteelt en glastuinbouw
zijn niet gewenst. Andere functies en activiteiten zijn ondergeschikt en zijn maar
mogelijk in de mate dat ze de leefbare landbouw niet hypothekeren.

Natuur

Dominant
graslandgebruik

Vrijwaren open ruimte

Bouwvrije
zone

De open ruimte moet gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en
andere openruimtefuncties. Er is binnen de kerngebieden geen ruimte voor bijkomende niet-agrarische bebouwing, tenzij voor aan de landbouw gerelateerde bedrijven binnen bepaalde gebieden en onder strikte voorwaarden zoals verder bepaald.
Bijkomende agrarische bebouwing moet geënt worden op het bestaande bebouwingspatroon en zo veel mogelijk aansluiten bij de bestaande agrarische bebouwing.

Multifunctionele
landbouwzone
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Agrarische verbreding is overal mogelijk als ondersteuning van de agrarische
structuur
–

Agrarische verbreding kan vrijwillig aangegrepen worden als kans ter ondersteuning van de agrarische activiteiten en als bijdrage aan een leefbare landbouwsector. Agrarische verbreding kan zich richten op toerisme, natuurbeheer of landschapsonderhoud als ondergeschikte nevenactiviteit. Ontwikkeling van deze bijkomende functies mag echter geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden.

–

Hoevetoerisme en thuisverkoop moeten als vormen van agrarische verbreding
meer kansen geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de
hoofdactiviteit op het bedrijf blijft. Hoevetoerisme dient maximaal gekoppeld te
worden aan toeristisch recreatieve netwerken.
– Ook natuur- en landschapsbeheer als ondergeschikte functie kan beschouwd
worden als agrarische verbreding en moet in principe overal een plaats krijgen
binnen de agrarische structuur. Beheersovereenkomsten op basis van vrijwilligheid zijn hierbij het uitgangspunt. Het afdwingbaar maken van multifunctionaliteit
op perceelsniveau is enkel mogelijk in gebieden waar de natuurfunctie minstens
nevengeschikt is (natuurverwevingsgebieden).
Weren of ontmoedigen van andere dan agrarische functies, tenzij onder voorwaarden in specifiek daartoe afgebakende zones
–

De gebieden van de agrarische structuur zijn in de eerste plaats voorbehouden
voor de professionele landbouw (cfr. RSV). De behoefte aan ruimte voor nietprofessionele landbouw of hobbylandbouw bestaat echter en kan gebiedsgericht
gestimuleerd of ontmoedigd worden teneinde de structureel sterke agrarische
gebieden te vrijwaren. Hiertoe zullen specifieke zones afgebakend worden (zie
verder): hiervoor komen de versnipperde ruimtes in of aansluitend op kernen of
gehuchten het meest in aanmerking.

Nieuwe bebouwing voor woongelegenheden, niet gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid worden niet toegelaten. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw
verdienen speciale aandacht.
Maneges en kinderboerderijen zijn recreatieve voorzieningen en horen in principe
niet thuis binnen de gebieden van de agrarische structuur, tenzij in specifiek daartoe
aangeduide zones (zie verder) en na individuele toetsing.
Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid is een verzamelnaam voor aan
de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven (zoals lokaal
conditioneringbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers, kleinschalige mestverwerking.), aan de landbouw gerelateerde kleinhandel (zoals tuincentra) en aan de
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landbouw gerelateerde dienstverlening (zoals veeartsen, proefbedrijven, dierenklinieken, dierenasielen.). Elk van deze functies moet geweerd worden tenzij binnen
specifiek daartoe voorziene zones na individuele toetsing. Eigen mestverwerking is
wel mogelijk op het bedrijf (buiten deze zones). De exclusieve dienstverlening kan
onder voorwaarden (toetsboek) ook toegelaten worden in de kerngebieden van de
agrarische structuur, voor zover het een bestaande gebouw (voormalig landbouwbedrijf) betreft.
Horeca hoort in principe niet thuis binnen de gebieden van de agrarische structuur,
tenzij gekoppeld aan een netwerk en voor zover de dynamiek beperkt blijft (cfr. gewenste toeristisch recreatieve structuur DEEL 2VI7). Maar ook dan moet steeds nog
een individuele afweging gebeuren. Hoogdynamische inrichtingen (dancings e.a.)
zijn per definitie niet gewenst binnen de gebieden van de agrarische structuur.
Voor recreatieve routes en netwerken binnen de gebieden van de agrarische structuur wordt verwezen naar de gewenste toeristisch recreatieve structuur.
Een samenvattend overzicht van de randvoorwaarden voor andere ruimtegebruikers
binnen de verschillende beleidscategorieën van de agrarische structuur wordt gegeven in Tabel 43.

3.2.2

Streefzones dominant graslandgebruik

Het RSV stelt dat het fysisch systeem ruimtelijk structurerend moet zijn voor o.m. de
agrarische structuur. Dit betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling
van deze structuurbepalende functie. De mate waarin en de wijze waarop dit kader
wordt ingezet, wordt gebiedsspecifiek bepaald (“ruimtelijke principes voorde gewenste ruimtelijke structuur”, RSV p 193-194).
Het aanduiden van streefzones dominant graslandgebruik binnen delen van alluviale
valleien geeft een concrete invulling aan deze visie. Alluviale gronden vormen immers de van nature overstroombare gebieden (NOG) met een permanent hoge
grondwaterstand en een natuurlijke bodemgeschiktheid voor graslandgebruik. Dominant graslandgebruik kan enkel een wensbeeld zijn en mag het functioneren van het
agrarische gebied of individuele bedrijven niet in het gedrang brengen. Dit betekent
dat het graslandgebruik niet verplichtend kan opgelegd worden binnen de kerngebieden van de agrarische structuur en dat dit streefbeeld gerealiseerd dient te worden
op basis van vrijwilligheid (beheersovereenkomsten, ...). De zones worden ook enkel
aangeduid in gebieden waar reeds veel grondgebonden veeteelt (en dus grasland)
voorkomt.
Volgende zoekzones worden aangeduid:
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agrarische) kan toegelaten worden. In de mate dat op dit vlak beleidsruimte rest,
worden ook in het GRS op kleine schaal bouwvrije zones aanduiden. Uitgangspunt is
dat het leefbare voortbestaan van bestaande agrarische bedrijven daarbij niet in het
gedrang komen.

–

Alluviale vallei van de Kleine Nete

–

Valleidepressie van de Zaardenloop

–
–

Alluviale vallei van de Wamp
Alluviale vallei van de Rodeloop

–
–

Alluviale delen van de vallei van de Kleine Kaliebeek
Alluviale vallei van de Roeikensloop

–

Vallei van de Broekloop en Grote Kaliebeek

Afstemming op het fysisch systeem en op landschappelijke kwaliteiten en het vrijwaren van de potenties van deze gebieden voor de grondgebonden landbouw zijn de
uitgangspunten om bouwvrije zones aan te duiden. Volgende zoekzones voor bouwvrije zones worden aangeduid in valleien van structuurbepalende waterlopen:

–

Alluviale delen van de vallei van de Aa

–

Vallei van de Kleine Kaliebeek ter hoogte van Kleine Winkel en Klein Rees

–

zone rond de Tikkebroeken

–

Vallei van de Grote Kaliebeek tussen Hoek en Achterlee

Streven naar dominant graslandgebruik

–
–

Vallei van de Kleine Nete
Vallei van de Aa

Het streven naar dominant graslandgebruik wordt ingegeven door een afstemming
van landbouwactiviteiten op het fysisch systeem en de integratie van een aantal
landschapsdoelstellingen in het agrarisch gebied. In de zones voor dominant graslandgebruik moet in de eerste plaats een stimulatiebeleid tot het vrijwillig afsluiten
van beheersovereenkomsten gevoerd worden met vooral aandacht voor historisch
permanent grasland. Voor het afdwingbaar opleggen van teeltmogelijkheden komen
enkel natuurverwevingsgebieden in aanmerking.

– Vallei van de Roeikensloop
Verder leiden de gave open ruimte en de belangrijke rol van de grondgebonden
landbouw tot de aanduiding van het aaneengesloten geheel van de valleien van de
Rodenloop en de Wamp en de tussenliggende hogere gronden ten noorden van de
gehuchten Vorsel en Kluis als zoekzone bouwvrije zone.

In welke mate (voor 100% of minder) ander dan graslandgebruik moet worden geweerd en de manier waarop, wordt gebiedsgericht verfijnd in verdere ruimtelijke
uitvoeringsplannen. De leefbaarheid van de actieve landbouwbedrijven staat bij deze
afweging voorop. Het op grote schaal bindend opleggen van teeltmogelijkheden zou
de dynamiek van de landbouw kunnen ondermijnen en moet in elk geval vermeden
worden.
Graslandgebruik als buffer voor ecologische processen rond Tikkebroeken
Het duurzaam bestendigen van de bijzondere natuurwaarden in natuurreservaat
Tikkebroeken in de vallei van de Rodenloop vereist de instandhouding van de lokale
ecologische processen. Vanuit deze visie wordt ook de directe omgeving van Tikkebroeken aangeduid als zoekzone voor dominant graslandgebruik. De leefbaarheid
van de actieve landbouwbedrijven staat voorop bij de afbakening die uitgewerkt
wordt in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

3.2.3

Deze zoekzones worden indicatief aangeduid op Kaart 27; de precieze aanduiding
tot op perceelsniveau gebeurt in ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij vergunde
bedrijfsgebouwen die eventueel binnen de zoekzones vallen, niet mee opgenomen
worden in de uiteindelijke afbakening.
Weren van harde infrastructuur uit de valleien
Binnen de bouwvrije zones kan geen bebouwing (ook geen agrarische) toegelaten
worden. Het bouwen van schuilhokken voor dieren e.d. kan wel onder voorwaarden
toegelaten worden.
Eventuele bestaande niet agrarische bebouwing wordt op termijn geconfronteerd met
een uitdovingsbeleid en komt niet in aanmerking voor eventuele functiewijziging bij
stopzetting van de agrarische activiteiten (cfr. afwegingskader zonevreemde infrastructuur).
Ruimtelijke ondersteuning grondgebonden landbouw in noordoosten
Het weren van elke vorm van bebouwing in dit gebied bestendigt de potenties voor
de grondgebonden landbouw en draagt bij tot het vrijwaren van de open ruimte en
het behoud van de landschappelijke kwaliteiten.

Zoekzones voor bouwvrije zones

In gewestelijke uitvoeringsplannen zullen binnen de gebieden van de agrarische
structuur bouwvrije zones afgebakend worden waar geen bebouwing (ook geen
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3.2.4

Zones voor multifunctionele landbouw

Natuurontwikkeling ter realisatie van corridors e.a. kan een nevendoelstelling zijn.

Gebieden die door hun ruimtelijke kenmerken en infrastructuur minder potenties
bieden als uniform landbouwgebied, kunnen aangeduid worden als zones voor multifunctionele landbouw:
–

randzone Kasterlee

–
–

Tielen – gehuchtencomplex
Lichtaart Lammerschot

Meer ruimte -binnen randvoorwaarden- voor aan de landbouw gerelateerde
activiteiten
Binnen een aantal randvoorwaarden kunnen deze gebieden ook aan de landbouw
gerelateerde functies opnemen. Het betreft functies die binnen de overige gebieden
van de agrarische structuur ontmoedigd of geweerd worden, omdat een ongecontroleerde inplanting het functioneren van de agrarische structuur kan ondermijnen:
–

hobbylandbouw (niet – professionele landbouw)
een aantal vormen van aan de landbouw gerelateerde bedrijvigheid: het betreft
aan de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven (zoals lokaal conditioneringsbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers, kleinschalige mestverwerking.)
Aan de landbouw gerelateerde kleinhandel (zoals tuincentra) en aan de landbouw
gerelateerde dienstverlening (zoals veeartsen, proefbedrijven, dierenklinieken,
dierenasielen) zijn niet mogelijk.

–

toeristisch recreatieve activiteiten gerelateerd aan de landbouw en die verder
gaan dan hoevetoerisme. Voorbeelden zijn maneges, kinderboerderijen en kleine
dierentuinen.

De inplanting dient evenwel nog steeds afgewogen op basis van een verder uit te
werken afwegingskader of toetsboek (zie verder), zodat de dynamiek gebiedsgericht
afgestemd kan worden. De toetsingscriteria die in een RUP moeten uitgewerkt worden, brengen onder meer volgende elementen in rekening:
–

de ontsluitingsmogelijkheden

–

de verwachte dynamiek op basis van bezoekersaantallen

–

de mate dat de locatie aansluit op bestaande bebouwingsconcentraties

–

de verwachte impact op het functioneren van de agrarische structuur, ...

IOK

Natuurverwevingsgebieden binnen de agrarische structuur

In natuurverwevingsgebieden overlapt de agrarische structuur met de natuurlijke
structuur en ze onderscheiden zich hiermee van de kerngebieden van de agrarische
structuur. De aanduiding en afbakening van natuurverwevingsgebieden gebeurt in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor een overzicht van de gebieden die
aangeduid worden als aanname verweving en hun ontwikkelingsperspectieven wordt
verwezen naar DEEL 2VI1.2.3(NV1 t.e.m. NV6).
Landbouw en natuur als nevengeschikte functies
In natuurverwevingsgebied zijn de functies landbouw en natuur nevengeschikt en zijn
andere functies ondergeschikt. Het beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteuning
van de verweving van de functies landbouw en natuur. De ruimtelijke ondersteuning
houdt ruimtelijke voorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
de aanwezige ecotopen. Verder dienen de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
van de met de aanwezige ecotopen verzoenbare landbouwactiviteiten ruimtelijk ondersteund te worden.
Gradaties van verwevingsvormen gebiedsgericht vertalen
Verweving kan gerealiseerd worden door het afwisselend voorkomen van percelen
met enerzijds hoofdfunctie landbouw en anderzijds met hoofdfunctie natuur. Daarnaast kan in verwevingsgebieden ook multifunctionaliteit op perceelsniveau afgedwongen worden (beheerslandbouw), zoals verplicht permanent graslandgebruik.
Per gebied moet de aard van de verweving vertaald worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Mogelijkheden voor hobbylandbouw binnen randvoorwaarden natuur
Anders dan binnen de kerngebieden van de agrarische structuur, waar hobbylandbouw afgeremd wordt, komt natuurverwevingsgebied hiervoor wel in aanmerking,
weliswaar binnen de randvoorwaarden in functie van de natuurdoelstelling. Aan
landbouw gerelateerde bedrijven zijn hier echter niet op hun plaats.

3.3

Bij een functiewijziging van landbouw naar één van deze functies wordt steeds gestreefd naar een maximaal gebruik van bestaande bebouwing en infrastructuur.
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3.2.5

Zonevreemde agrarische bedrijven

Hiervoor wordt verwezen naar het algemeen afwegingskader voor zonevreemde
infrastructuur DEEL 2VI11).
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Tabel 43 richtinggevend kader voor andere dan strikt - agrarische functies binnen de gebieden van de agrarische structuur
Kerngebieden van de agrarische structuur

Hobbylandbouw
Natuur en landschap
Toerisme en recreatie

Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid

Vrijwillig - beheersovereenkomsten
Afdwingbare maatregelen
Hoevetoerisme, thuisverkoop van hoeveproducten
Horeca
Maneges, kinderboerderijen en dergelijke
Recreatieve routes
Kleinschalige mestbewerking
Toeleverende en verwerkende bedrijven
Aan landbouw gerelateerde handel
Aan landbouw gerelateerde dienstverlenende bedrijven

Wonen, handel en bedrijvigheid

Natuurverwevings-

Algemeen

Multifunctionele landbouwzones

gebieden

(ontmoedigen)
+
+
TB
TB
+
+
TB
-

+
+
+
TB
T
+
+
T
T
T
-

+
+
+
+
+
+
-

+ = toegelaten, - = niet toegelaten
T = gebonden aan voorschriften opgemaakt op basis van planologische toetsing (onderwerp van RUP)
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B = enkel in bestaande gebouwen of via functiewijziging bestaande landbouwbedrijven
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4

men trouwens beter aan op de traditionele bouwtypes van kernen in het buitengebied.

Gewenste nederzettingsstructuur

Zuinig ruimtegebruik vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen via het stimuleren van renovatie en vernieuwbouw.

Kaart 28: Gewenste nederzettingsstructuur
Tegengaan van verlinting

4.1

Doelstellingen

Zachte groei vanuit de eigen behoefte
De bevolkingsgroei in Kasterlee wordt afgestemd op de natuurlijke groei van de lokale bevolking. Om de taakstelling met betrekking tot wonen strategisch te kunnen
invullen moeten maatregelen worden genomen om een ‘zachte’ groei van de gemeente te bevorderen en de immigratie af te remmen.
Omvangrijke privé-verkavelingen die grote aantallen kavels of woningen op korte tijd
op de markt brengen, zijn een extra stimulans voor inwijking en moeten vermeden
worden. Om de zachte groei na te streven is een zeer duidelijke fasering in grote
verkavelingsvergunningen noodzakelijk. Op die manier vermijdt men dat men op te
korte tijd de taakstelling invult. Ook kan op die manier worden gestreefd naar een
evenwicht tussen het behoud van het groene karakter van de gemeente en het ter
beschikking stellen van bouwpercelen.
Kernversterkend werken
De behoefte om te gaan wonen in de open ruimte kan stelselmatig worden afgeremd
door het wonen in de dorpskernen aantrekkelijk te maken. Dit houdt in dat lintbebouwing wordt afgeremd ten voordele van het bouwen in de kern. Inbreidingsprojecten
moeten de ‘gaatjes’ in het bebouwde weefsel opvullen. Dit wil echter niet zeggen dat
alles moet worden ‘volgebouwd’. De aanwezigheid van pleinen en parken samen met
speelruimten is belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. Ook de erkenning en de
versterking van groene fragmenten in de kern dragen bij tot een aangenamere
woonsfeer.
Verdichting moet de trend naar een steeds grotere gemiddelde perceelsoppervlakte
omkeren. Zuinig ruimtegebruik staat hierbij voorop. Op die manier kunnen meer
mensen wonen in de kernen en wordt het financieel draagvlak van de kleinhandel in
de kernen ondersteund. Het meest aangewezen is om de trend naar open bebouwing af te remmen en het aandeel halfopen en gesloten bebouwing te laten toenemen. Een bruto woningdichtheid van 15 wo/ha wordt nagestreefd. Op die manier sluit
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Onbebouwde percelen in woonlinten vangen uitsluitend de woonfunctie op aan zo
laag mogelijke dichtheden zodat het wonen in de kern wordt gestimuleerd. Een
maximale dichtheid van 6 wo/ha wordt nagestreefd. Op die manier wordt ook getracht de morfologische samenhang tussen de achterliggende gebieden te bevorderen zodat een grotere fysische en visuele doordringbaarheid van het landschap kan
worden bekomen. De waterzuivering in linten dient zoveel mogelijk via lokale waterzuiveringsinstallaties te worden voorzien, een verdertrekking van het rioleringsnet tot
ver buiten de kern is niet aangewezen.
Differentiatie in de huisvestingsmogelijkheden
Gezien de grootte van het mediaaninkomen en het gemiddelde inkomen per aangifte
mag men er van uitgaan dat een niet onbelangrijk deel van de bevolking vragende
partij is op de sociale huur- en koopmarkt. Ook de toenemende vergrijzing en de
gezinsverdunning leiden ertoe dat men zich niet blind mag staren op het louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen. Mede gelet op het huidig tekort aan sociale
huisvesting en de stijging van de verkoopprijzen voor huisvesting moet er voldoende
aanbod komen van bejaardenwoningen, serviceflats, sociale (huur)woningen, studio’s en appartementen van verschillende grootteorde, samen met voldoende ruime
ééngezinswoningen.
Gespreide vermenging
In het verleden werden woonzones enkel aangesneden via huurwoningen of enkel
koopwoningen of enkel bouwkavels. Het creëren van sociale getto’s werd hierdoor
gestimuleerd (bvb. de Rozenwijk). In de toekomst moet dit worden vermeden. De
sociale dimensie van huisvestingsprojecten kan verhoogd worden via een vermenging van sociale huurwoningen, koopwoningen en eventueel particuliere kavels.
Bovendien moet ook worden vermeden om grootschalige huisvestingsprojecten in
één kern te voorzien. In functie van de zachte groei hypothekeert dit de huisvestingsprojecten in de andere deelgemeenten. Er moet dan ook gestreefd worden naar
een gespreide (over de deelgemeenten) vermenging (huur + koop en/of kavel) die
overeenstemt met het voorzieningenniveau van de kern.
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Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
Zowel kleine als grotere (woning)bouwprojecten moeten een positieve bijdrage leveren tot de ruimtelijke opbouw van de kernen. Ook moet er op worden toegezien dat
ze op een architecturale en stedenbouwkundig kwaliteitsvolle manier worden geïntegreerd in hun omgeving.

4.2
4.2.1

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven
Gewoon hoofddorp type II en woonkernen

Het RSPA selecteert de gemeente als een gemeente met een gewoon hoofddorp
type II. Kasterlee, Lichtaart en Tielen worden geselecteerd als woonkern. Het provinciaal structuurplan geeft voor de gemeente indicatief aan dat Kasterlee of Lichtaart in
aanmerking komen als hoofddorp. Het gemeentelijk structuurplan duidt aan welke
woonkern in de gemeente effectief als gewoon hoofddorp type II wordt vastgelegd.
De andere woonkernen blijven het statuut van woonkern behouden.
Omwille van de grootste potentie aan bouwmogelijkheden (ca. 50 % van het aanbod)
en het grootste verzorgingsniveau binnen de gemeente, wordt de woonkern Kasterlee geselecteerd als gewoon hoofddorp type II. De opvang van bijkomende woningen gebeurt in principe binnen de woongebieden. Kasterlee dient functioneel de
belangrijkste kern te blijven met een sterk gemeentelijk voorzieningenniveau.
Lichtaart en Tielen worden geselecteerd als woonkern. Ook hier gebeurt de opvang van bijkomende woningen binnen de woongebieden. De woonkernen hebben
een beperkter voorzieningenniveau met een groeimogelijkheid die wordt afgestemd
op het niveau van de kern. Lichtaart kan een grotere groeimogelijkheid opnemen dan
Tielen (groter voorzieningenniveau). Tielen blijft de kleinste kern binnen de gemeente
met een voorzieningenniveau op maat van een kleine landelijke kern. De volgende
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven moeten het mogelijk maken de doelstellingen
vorm te geven.
Kernen aflijnen om grenzen te kunnen stellen
In het gemeentelijk structuurplan worden het hoofddorp en de woonkernen afgelijnd.
Met deze aflijning worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld die de natuurlijke,
agrarische en landschappelijke structuur kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kern. Binnen de afgelijnde kernen moet de beschikbare
ruimte eerst maximaal worden benut vooraleer men de grens in een latere planperiode terug in vraag kan stellen. De aflijning van de kernen is echter bij benadering
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weergegeven en mag niet als een bodembestemming worden geïnterpreteerd. Verdere verfijning op perceelsniveau moet in uitvoering van het structuurplan gebeuren.
Bij de aflijning van de kernen werd o.a. rekening gehouden met volgende factoren:
aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer, de impact van dichtheidsverhoging aan 15 wo/ha, de bouwmogelijkheden, de begroeiing van vrijliggende terreinen en hun landschapskenmerken, bodemcondities van terreinen (depressie, natte
grond), geplande en bestaande rioleringsnet, morfologische begrenzing ten aanzien
van homogene open ruimte en/of ecologische gehelen, juridische toestand, … .
Binnen de afgelijnde kernen is het aangewezen om naar hogere dichtheden te streven. Het cijfer van 15 wo/ha kan gehanteerd worden als een richtcijfer. In de praktijk
komt het er op neer om het aandeel open bebouwing af te remmen en langs uitgeruste wegen meer combinaties te maken met halfopen en gesloten bebouwing. Realisaties op niet uitgeruste gronden zullen voor het globale project een bruto woningdichtheid van 15 wo/ha nastreven.
De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden stimuleren (S) in fases
Door deze gebieden voor huisvesting aan te snijden kan de bruto woningdichtheid
worden verhoogd en wordt het wonen in de kernen van Kasterlee gestimuleerd.
Gelet op de doelstelling van de zachte groei is het aangewezen om de toekomstige
huisvestingsprojecten te faseren in de tijd. Op die manier vermijdt men dat grote
aantallen woningen op korte tijd op de markt komen en zo de mogelijkheden voor de
toekomst te drastisch beperken. Niet alleen een fasering in de tijd, maar ook een
ruimtelijke spreiding is aangewezen. Er moet worden vermeden dat een overaanbod
aan projecten in een aantal kernen, de toekomstige projecten in andere kernen hypothekeren.
De ontwikkeling van deze gebieden moet worden gestimuleerd aan dichtheden van
minimum 15 woningen/ha. Ze komen in principe in aanmerking voor de hogere inkomensklasse en de middenklasse al dan niet in combinatie met initiatieven voor de
lagere inkomensklasse (sociale huisvesting). Om de sociale dimensie van deze huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk gestreefd te worden naar de
realisatie van een sociale mix. Deze mix dient zowel gerealiseerd te worden naar
inkomensklasse als naar woningtype (kavels, huurwoningen, koopwoningen, appartementen, studio’s).
De volgende zones komen in aanmerking:
–

S1 Kasterlee: Zone Kapelstraat:
De gronden bevinden zich op wandelafstand van het handelsapparaat en kunnen
ontsloten worden door het verlengen van Kerkenheide. De gronden zijn opgeno-
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Het gebied situeert zich aan rand van Lichtaart en heeft een zeer versnipperde
eigendomsstructuur. Ontwikkeling van het gebied zal via onteigening moeten verlopen waardoor de kans op realisatie eerder miniem is. Niettemin kan het gebied
bijdragen tot kernversterking.

men in een vroeger opgemaakt onteigeningsplan zodat een invulling als realistisch kan worden beschouwd.
–

S2 Kasterlee. Zone Acacialaan/Sparrenlaan
Deze zone situeert zich op ongeveer 750 m van het handelscentrum en wordt
omsloten door open bebouwing. Ontsluiting is mogelijk door het verlengen van de
Sparrenlaan. Gezien de vrij versnipperde eigendomsstructuur en de mislukte verkavelingspogingen in het verleden, is de kans op realisatie voor 2007 miniem.
Niettemin kan dit gebied bijdragen tot kernversterking en een dichtheidsverhoging.

–

–

Het gebied is nabij het centrum van Tielen gelegen tussen de Spoorwegstraat en
de Loopstraat. Het is volledig omgeven door bebouwing zodat de ontwikkeling
van het gebied kan leiden tot een kernversterkend effect. Aandachtspunt hier is
het behoud van een toegang tot het binnengebied
–

S3 Kasterlee. Zone Karekietstraat

S4 Kasterlee. Zone Heesvelden
De zone is gelegen aan de rand van de kern en sluit aan op het parkgebied tussen Kasterlee en Terlo. Het is een weiland gelegen in de beboste verkaveling van
de Baron Van Der Grachtlaan. De eigenaars zijn al verscheidene jaren bezig met
een verkavelingsontwerp. Gelet op deze toestand kan een invulling als realistisch
worden beschouwd. De dichtheid dient echter lager te zijn aangezien het gebied
in een groene omgeving is gelegen. Een te hoge dichtheid zou de morfologie van
deze omgeving verstoren.

–

S5 Lichtaart. Zone De Vennekens

–

–

S11 Kasterlee. Zone Melkstraat
Deze zone is gelegen aan een uitloper van het gebied voor dagrecreatie die uitmondt in de Melkstraat. Het bestaat uit een aantal vrijliggende percelen en enkele
zeer diepe tuinen. Door het verkleinen van de tuinen kan een realiseerbaar binnengebied bekomen worden. Een doorsteek voor motorvoertuigen tussen Melkstraat en de sportterreinen moet vermeden worden; voor fietsers en voetgangers
kan wel een doorgang voorzien worden.

Niet uitgerust woongebied herbestemmen (H)

Dit langwerpig gebied, met een breedte variërend tussen 60 en 80m, situeert zich
op ongeveer 400 meter van het handelscentrum van Lichtaart. De gemeente
heeft de toegangsweg tot het gebied reeds verworven zodat ontsluiting in de toekomst mogelijk is.

Enkele zones in de rand van woongebieden, aansluitend op de open ruimte, kunnen
worden herbestemd, waardoor de landschappelijke kwaliteiten versterkt worden. De
herbestemde gronden kunnen elders, in ruimtelijk beter gelegen zones, gecompenseerd worden.

S6 Lichtaart. Zone De Plaats

–

–

S7 Lichtaart. Zone Pastoor Dergentstraat
Het gebied ligt aan de onvoldoende uitgeruste Pastoor Dergentstraat midden in
het centrum. Aan de overkant ligt een niet aangesneden woonuitbreidingsgebied.
Gelet op de ligging van het gebied komt het in aanmerking voor ontwikkeling via
een kernversterkend project.

–

S8 Lichtaart. Zone De Leykens
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H1 Lichtaart. Zone Weygerbergen zuid
De zone is gelegen aan de rand van de kern en sluit aan op de Kempense heuvelrug. De gronden zijn bebost en ondersteunen zowel de landschappelijke kwaliteiten van de aanwezige bebouwingvorm en de heuvelrug. Gelet op deze toestand is een bestendiging van het bebost karakter via een uitvoeringsplan aangewezen (verfijning woonbestemming rekening houdend met de bestaande woning). Het bestendigen van het bebost karakter ondersteunt de landschappelijke
kwaliteit van de hele omgeving en kan tot een duidelijke bebouwingsrand leiden
ten aanzien van de heuvelrug.

De zone is midden in het centrum gelegen en wordt omsloten door open en halfopen bebouwing. De ontsluiting kan via de Leistraat of Plaats. Strategische acties
rond het vrijhouden van een toegangsperceel zijn aangewezen.
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S10 Tielen. Zone Hofdreef
Het gebied is aan de rand van de woonkern gelegen, tussen de Spoorwegstraat
en de Hofdreef. Het sluit aan op een woonuitbreidingsgebied dat volledig is aangesneden en is volledig omgeven door bebouwing zodat de ontwikkeling van het
gebied kan leiden tot een kernversterkend effect.

Het gebied ligt midden in het centrum en kan ontsloten worden via de verkaveling
Karekietstraat. Gezien de versnipperde eigendomsstructuur is de kans op (snelle)
realisatie miniem. Niettemin kan ook dit gebied bijdragen tot kernversterking en
een dichtheidsverhoging.
–

S9 Tielen. Zone Het Rot
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Het geheel bezit een groene verschijningsvorm en werd verkaveld aan lage
dichtheid. Verfijning van stedenbouwkundige richtlijnen inzake de bestemming
woongebied is aangewezen.

Woonuitbreidingsgebied(en) herbestemmen (H)
Een aantal delen van woonuitbreidingsgebieden zijn minder goed gelegen ten aanzien van de kern en zouden een verdere indringing van kernbebouwing in de open
ruimte teweeg brengen. De te ontwikkelen delen van deze woonuitbreidingsgebieden
kunnen allen worden begrensd door een aanwezige structuur (weg, beek) zodat de
kernranden worden verduidelijkt. De volgende zones komen in aanmerking voor
herbestemming:
–

H2 Kasterlee. WUG Hulst (gedeeltelijk)
Het noordelijke deel vanaf de straat Hulst. Op die manier kan de kern van Kasterlee duidelijk worden begrensd en wordt de duinenrug Meergoren versterkt als natuurlijk, landschappelijke structuur. Het gedeelte ten oosten van de rug kan een
recreatieve functie krijgen (zie verder).

–

H3 Lichtaart. WUG Kloosterstraat (gedeeltelijk)
Het zuidoostelijke deel vanaf het aarden pad tussen de Kloosterstraat en de Pastoor Dergentstraat. Hierdoor wordt een verdere indringing van de kern in de
Kempische heuvelrug vermeden.

–

H4 Tielen. WUG De Willaert (gedeeltelijk)

–

–

SB3 Lichtaart. Zone 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.

–

SB4 Lichtaart. Grote Heide
Het gebied is een villapark geklemd tussen Bobbejaanland en de heuvelrug. Verstrenging en correcte toepassing van stedenbouwkundige richtlijnen inzake de
bestemming woonpark is aangewezen.

–

H5 Lichtaart. WUG Bulingen
Het gebied is gelegen in de westrand van de kern. Landschappelijk maakt het
deel uit van de Kempense Heuvelrug. De zone op zich beschikt ook over landschappelijke kwaliteiten en biedt mede door de ligging vlakbij het centrum tevens
mogelijkheden als speelbos voor de jeugd.

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:
–

SB1 Kasterlee. Zone Baron Van Der Grachtlaan
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SB5 Lichtaart. Snepkenshof
Het gebied is gelegen op de heuvelrug en grenst aan een residentiële verkaveling
vanuit Herentals. Verstrenging en correcte toepassing van stedenbouwkundige
richtlijnen inzake de bestemming woonpark is aangewezen. Het is wenselijk dat
met de stad Herentals wordt overlegd om het ontwikkelingsperspectief van deze
zone grensoverschrijdend te benaderen.

Het noordwestelijk deel vanaf de Kemelbeek. De Kemelbeek kan daardoor als
groene corridor de dorpskern van Tielen ruimtelijk begrenzen. Er wordt dan ook
duidelijk gekozen voor een compacte dorpskern met een morfologische begrenzing ten aanzien van de verlinting richting IJsboerke.
–

SB2 Kasterlee. Zone Kattenberg/Grootreesdijk
Ook hier zijn nog delen aanwezig met een groene verschijningsvorm. De bebouwingsdichtheid is er bijzonder laag. Verfijning van stedenbouwkundige richtlijnen
inzake de bestemming woongebied is aangewezen.

Woonuitbreidingsgebieden reserveren voor de toekomst (R)
Het aansnijden van WUG is niet nodig, de meeste gebieden kunnen dan ook voor de
toekomst worden gereserveerd. De nadruk dient te liggen op de invulling van vrijliggende kavels en niet uitgeruste woonzones binnen de kernen. De goedgekeurde
verkavelingen in deze woonuitbreidingsgebieden kunnen echter wel worden ingevuld. Het woonuitbreidingsgebied Kasteeldreef/Molenberg in Tielen is reeds volledig
ontwikkeld en de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied de Willaert in Tielen
zit in goedkeuringsfase. Beide gebieden worden dan ook niet besproken in de woningprogrammatie.
Om een zuinig gebruik van de resterende woonuitbreidingsgebieden te bekomen,
wordt de ontwikkeling ervan intern gefaseerd. We onderscheiden per gebied 2 tot 3
opeenvolgende fasen waarbij een volgende fase pas kan aangevat worden wanneer
70% van de voorgaande fase is voltooid. De gebieden worden ook onderling gefaseerd zodat de meest gunstig gelegen gebieden eerst tot ontwikkeling kunnen komen.
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De woonuitbreidingsgebieden worden gereserveerd tot de behoefte tot aansnijden
kan worden aangetoond. Aansnijden ervan is pas mogelijk binnen een volgende
planperiode (na 2007), mits bij herziening van het gemeentelijke ruimtelijke structuurplan de behoefte hiervoor wordt aangetoond. Ze komen prioritair in aanmerking
voor de lagere inkomensklasse (sociale huisvesting) al dan niet in combinatie met
initiatieven voor de middenklasse. Om ook hier de sociale dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk gestreefd te worden naar de
realisatie van een sociale mix. Deze mix dient zowel gerealiseerd te worden naar
inkomensklasse als naar woningtype (kavels, huurwoningen, koopwoningen).

Het woonuitbreidingsgebied is gelegen aan de zuidelijke rand van de kern en wordt
begrensd door een fragmentarische bebouwing aan de randen. Gezien de gunstige
ligging kan woningbouw hier ondersteunend werken ten aanzien van de aanwezige
voorzieningen in het centrum en kan er een homogene samenhang worden gebracht
in dit versnipperd gebied. De huidige lintvormige verbinding via Houtum wordt erdoor
verbreed en versterkt, waardoor de bebouwde ruimte van de kern scherper wordt
afgelijnd ten aanzien van de Netevallei. Aangezien het gebied aansluit op een zone
met horeca- en congresinfrastructuur, en ontwikkeling de attractiviteit van deze zone
kan minimaliseren, wordt de zone tot de tweede ontwikkelingsfase gerekend (min.
dichtheid 15 wo/ha).

FASE 1
–

–

R(1).1 Kasterlee. WUG Hulst (gedeeltelijk, ca. 6 ha)

FASE 3

De noordzijde van het gebied (gebied H2) sluit aan op een groot openruimtegebied en is grotendeels bebost. Het gebied tussen de woonzone en de weg Hulst
heeft een gunstige ligging, de ontwikkeling ervan kan kernondersteunend werken.
Aangezien het gebied duidelijk te begrenzen is en bijdraagt tot de afwerking van
de kern, wordt voorgesteld om het na 2007 tot de eerste ontwikkelingsfase te rekenen (min. dichtheid 15 wo/ha). Bij de invulling moet rekening gehouden worden
met de kwelzone van een lokale winterbeek in een deel van het gebied.

–

–

R(1).3 Tielen. WUG De Willaert – zuidelijke blok
Het gebied is momenteel bestemd als recreatiegebied volgens het gewestplan.
Deze bestemming is echter niet langer functioneel. De zone komt vanwege ligging en afmetingen tevens niet in aanmerking voor het opvangen van nieuwe
sportbehoeften (zie ook 7.2.5). Gelet ook het feit dat het gebied ingesloten ligt
door bebouwing en op wandelafstand van de voorzieningen in Tielen gelegen is,
wordt geopteerd om dit gebied deels te herbestemmen als woonuitbreidingsgebied. Bij de realisatie zal niet het volledige gebied bebouwd worden maar zal een
gedeelte een sociale functie krijgen (groen, speelplein, ...) in functie van de achterliggende verkaveling.
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4.2.2

Linten en nederzettingen

Linten en nederzettingen zijn woonstructuren met een betrekkelijk lage dichtheid,
beperkte bouwhoogtes en een typerend ‘landelijk karakter’. De linten kennen een
lineaire ontwikkeling en komen in de hele gemeente voor. Nederzettingen zijn in de
breedte uitgegroeide driesgehuchten die een landelijk karakter hebben behouden.
Terlo, Grootrees, Hukkelbergen, Stenenstraat en Achterlee kunnen als dergelijke
nederzettingen worden getypeerd. Een tweede type van nederzetting bestaat uit een
brede bebouwingsconcentratie buiten een kern, met weinig tot geen voorzieningen.
De Rozenwijk wordt getypeerd als een dergelijke nederzetting. Door de inplanting
van een sociale woonwijk los van de kernbebouwing groeide deze wijk uit als een
brede structuur in de open ruimte. Door de Kemelbeek als maximale grens te nemen
van de dorpskern van Tielen, wordt de Rozenwijk niet bij de kern afgelijnd en is het
een nederzetting.
Ten aanzien van de nederzettingen wordt een beleid gevoerd dat de bouwmogelijkheden binnen het huidige woongebied benut, echter aan lagere dichtheden dan 15
wo/ha. Op die manier kan het landelijk karakter behouden blijven en bevordert men
de landschappelijke overgang naar de open ruimte.

FASE 2
–

Het gebied sluit aan op het centrum van Lichtaart en loopt door tot op de heuvelrug. De zone is grotendeels bebost en ondersteunt de landschappelijke structuur
van de beboste heuvelrug. Gelet op deze ligging en de bebossing wordt gekozen
om slechts het deel dat aansluit op de kern te ontwikkelen, het andere deel kan
worden omgezet in een zachte bestemming (gebied H3). De zone biedt nog een
mooi zicht op het traditionele bebouwingspatroon van een kerkdorp. Aangezien
het bovendien aansluit op de open ruimte en niet in het hoofddorp is gelegen,
wordt het tot de derde ontwikkelingsfase gerekend (min. dichtheid 15 wo/ha).

R(1).2 Lichtaart. WUG De Plaats
Het gebied werd nog niet aangesneden voor huisvesting en is grotendeels bebost. Aangezien het is ingesloten door bebouwing en op korte afstand ligt van het
handelscentrum, wordt voorgesteld om dit gebied tot de eerste ontwikkelingsfase
te rekenen (min. dichtheid 15 wo/ha). Een invulling van het gebied moet op creatieve wijze omspringen met de huidige beboste delen binnen het gebied.

R(3).1 Lichtaart. WUG Kloosterstraat (gedeeltelijk)

R(2).1 Kasterlee WUG Houtum
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Ten aanzien van de linten zijn meerdere perspectieven noodzakelijk omdat de impact
van de linten op de open ruimte groter is dan die van de nederzettingen. In het RSPA
wordt Kasterlee ingedeeld bij het gebied met kernlinten. In Kasterlee komen echter
ook andere types van linten voor: solitaire linten in de open ruimte en dorpenbanden.
De perspectieven voor de relevante verschillende types van linten uit het RSPA worden dan ook vertaald naar alle linten in de gemeente Kasterlee. De linten betreffen
meestal woongebieden met een landelijk karakter. Lineaire uitwaaieringen van de
woongebieden worden ook als linten beschouwd, ook al hebben ze niet het statuut
van woongebied met landelijk karakter. Een gemeentelijk uitvoeringsplan moet de
juiste afbakening tussen de kern en de linten onderzoeken en vastleggen. In een
aantal gevallen hebben ook verkavelingen buiten het woongebied voor lintvormige
structuren gezorgd. De linten die niet tot het woongebied of tot goedgekeurde niet
vervallen verkavelingen behoren, zijn zonevreemd en richten zich naar de visie op de
verspreide bebouwing (enkel mogelijkheden voor bestaande woningen, nieuwe woningen zijn niet meer mogelijk tenzij voor landbouwbedrijven). Aangezien ze toch een
lineaire structuur hebben en een grotere impact op het landschap hebben, gelden
ook de specifieke maatregelen inzake beperking van de maatschappelijke kost en de
verhoging van verkeersveiligheid.
De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vertalen de beleidsdoelstellingen
inzake verlinting naar concrete richtlijnen:
Streven naar een lagere woningdichtheid
Terwijl er in de kern wordt verdicht, zal er in de linten worden ‘ontdicht’. Onbebouwde
percelen in de linten moeten aan lage dichtheden worden ingevuld zodat: het wonen
in de kern wordt gestimuleerd, het financieel draagvlak van kleinhandel in de kern
wordt ondersteund, het fietsgebruik voor kleine afstanden wordt gestimuleerd en de
rendabiliteit van het openbaar vervoer groter wordt. Door de ontdichting wordt ook
getracht de morfologische samenhang tussen de achterliggende gebieden te bevorderen zodat een grotere fysische en visuele doordringbaarheid van het landschap
kan worden bekomen.
Momenteel ligt de dichtheid in de linten gemiddeld tussen 4 à 6 wo/ha. Het vrijliggende aanbod bestaat voornamelijk uit kleine, middelgrote en grote percelen. Vanuit het
RSPA wordt er in linten gestreefd naar ongeveer 6 wo/ha. Deze ontdichting zal voor
Kasterlee in principe de volgende richtlijnen inhouden:
–

Bestaande kleine en middelgrote kavels (< 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Samenvoegen van
kleinere kavels tot grote kavels draagt bij tot de ontdichting en kan gestimuleerd
worden.
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–

Bestaande grote kavels (> 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Opsplitsing tot kleinere kavels kan
toegestaan worden indien de kavelbreedte van de nieuwe kavels minimaal 30
meter is. Het ontdichtingsprincipe wordt op die manier behouden.

–

Ter hoogte van beken worden strengere voorwaarden opgesteld (grotere percelen, erfdienstbaarheden om valleigronden te vrijwaren) zodat de transparantie
van de openruimte kan worden nagestreefd.

–

De ‘gaten’ tussen de linten (niet tot de woonzone ingekleurde percelen) blijven
gevrijwaard van bebouwing en kunnen niet tot woonzone worden ingekleurd.

Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen gelegen in de linten. Hier worden de voorschriften van de verkavelingsvergunningen behouden.
De maatschappelijke kost van lintbebouwing beperken
Het voorzien van openbaar vervoer en de aanleg en onderhoud van allerlei nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen) is logischerwijs veel moeilijker
en duurder bij een lineaire bebouwing. De maatschappelijke kost om een deel van de
woonlinten hetzelfde uitrustings- en voorzieningenniveau te bieden als de kernbebouwing is dan ook groot. Een manier om extra kosten niet langer af te wentelen op
de gemeenschap is het meer individueel organiseren van infrastructuren en nutsvoorzieningen (b.v. belbussysteem).
Alle woningen in linten aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie is dan ook
niet wenselijk. De waterzuivering dient zoveel mogelijk via lokale waterzuiveringsinstallaties te worden voorzien, een verdertrekking van het rioleringsnet tot ver buiten
de kern is niet aangewezen.
Verhogen van de verkeersveiligheid langs invalswegen
Een aantal linten is gelegen langs invalswegen met een hoge verkeersintensiteit. De
combinatie van snel verkeer (buiten bebouwde kom) en de vele toegangen leidt tot
onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid te bevorderen kunnen de inritten gekoppeld worden zodat het aantal conflictpunten tussen auto’s en fietsers kan verminderen. De regeling kan worden toegepast op onbebouwde percelen die naast mekaar gelegen zijn. Bestaande woningen kunnen via gezamenlijk akkoord een inritkoppeling nastreven. Het ontwikkelingsperspectief kan worden toegepast op de linten
langs lokale, bovenlokale en interlokale verbindingswegen.

plangroep

133

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

4.2.3

Verspreide bebouwing

De verspreide bebouwing is iedere vorm van bebouwing die niet op basis van de
definiëring tot één van de vorige beleidscategorieën kan worden gerekend. Afhankelijk van de functie die de bebouwing heeft opgenomen komen de ontwikkelingsperspectieven aan bod in de andere gewenste ruimtelijke deelstructuren. Een verdere
toename van bebouwing moet in de open ruimte niet worden gestimuleerd, nieuwe
woningen kunnen dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij het woningen zijn die gekoppeld zijn aan een landbouwbedrijf.
De problematiek van de zonevreemde woningen is echter zeer complex en vereist
gedetailleerd onderzoek. De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het
decreet op de ruimtelijke ordening, wordt door het gemeentebestuur als voorlopige
oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren op basis van de sectorale
BPA’s of RUP’s. Een globaal afwegingsschema zal verder in het document worden
uitgewerkt als toetskader voor alle zonevreemde bebouwing (recreatieve bebouwing,
bedrijven, woningen).
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Tabel 44 Samenvattende tabel woningprogrammatie in de kernen
Status

Niet uitgerust woongebied

Woongebied

Woonuitbreidingsgebied

GRS Kasterlee

Zone

Code

Deelgemeente

Woningprogrammatie

Opmerking

Kapelstraat
Acacialaan/Sparrenlaan
Karekietstraat
Heesvelden
Melkstraat
De Vennekens
De Plaats
Pastoor Dergentstraat
De Leykens
Het Rot
Hofdreef

S1
S2
S3
S4
S12
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee
Kasterlee
Lichtaart
Lichtaart
Lichtaart
Lichtaart
Tielen
Tielen

ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen

in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk / lagere dichtheid aangewezen
In fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk
in fases / sociale mix wenselijk

Weygerbergen zuid

H1

Lichtaart

niet ontwikkelen

herbestemmen en bebost karakter behouden

Baron Van Der Grachtlaan
Kattenberg/Grootreesdijk
Weygerbergen
Grote Heide
Snepkenshof

SB1
SB2
SB3
SB4
SB5

Kasterlee
Kasterlee
Lichtaart
Lichtaart
Lichtaart

verder
verder
verder
verder
verder

bestendiging lagere dichtheid met groene verschijningsvorm
bestendiging lagere dichtheid met groene verschijningsvorm
bestendiging lagere dichtheid met groene verschijningsvorm
groene verschijningsvorm via voorschriften van het woonpark na te leven
groene verschijningsvorm via voorschriften van het woonpark na te leven

Hulst (gedeeltelijk)

H2

Kasterlee

niet ontwikkelen

Kloosterstraat (gedeeltelijk)
De Willaert (gedeeltelijk)
Bulingen

H3
H4
H5

Lichtaart
Tielen
Lichtaart

niet ontwikkelen
niet ontwikkelen
Niet ontwikkelen

herbestemmen ter vrijwaring duinenrug Meergoren / nieuwe zone voor sportinfrastructuur
herbestemmen ter vrijwaring Kempense Heuvelrug
herbestemmen ter begrenzing Tielen en versterking openruimtecorridor
Herbestemmen ter vrijwaring Kempense Heuvelrug

Hulst (overige deel)
De plaats
De Willaert zuidelijke blok

R(1)1
R(1)2
R(1)3

Kasterlee
Lichtaart
Tielen

reserveren fase 1
reserveren fase 1
reserveren fase 1

in fases via sociale mix / nadrukkelijke begrenzing van de kern
in fases via sociale mix / creatief omgaan met beboste percelen
via sociale mix / ruimte voorzien voor groen / sport / speelplein

Houtum

R(2)1

Kasterlee

reserveren fase 2

in fases via sociale mix / rekening houden met recreatief karakter Houtum

Kloosterstraat (overige deel)

R(3)1

Lichtaart

reserveren fase 3

in fases via sociale mix / begrenzing van de kern t.a.v. Kemp. Heuvelrug

invullen
invullen
invullen
invullen
invullen
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5

regionale bedrijventerreinen in economische knooppunten, netwerken of stedelijke
gebieden.

Gewenste ruimtelijk economische structuur

Geschikte vestigingsplaatsen voor niet verweefbare/verenigbare bedrijven
Sommige bedrijven blijken niet verweefbaar te zijn in een kern of verstoren de ruimtelijke kwaliteiten van de open ruimte. Dergelijke bedrijven moeten zich kunnen blijven
vestigen binnen de gemeente. Dit gebeurt bij voorkeur op een lokaal bedrijventerrein
dat aansluit op een kern en goed bereikbaar is (ook met openbaar vervoer). Overleg
tussen de gemeente, de bedrijven en de omwonenden - gekoppeld aan een planologische toetsing20 - moet de mogelijkheid tot verweving/verenigbaarheid en zoniet de
nood aan herlokalisatie nagaan.

Kaart 29: Gewenste ruimtelijk economische structuur

5.1

Doelstellingen

Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente
Om het landelijk karakter van Kasterlee te vrijwaren is het noodzakelijk dat de gemeente in de toekomst een zachte, selectieve groei nastreeft qua handel en bedrijvigheid. Het op grote schaal aantrekken van handel en bedrijvigheid moet dan ook
worden vermeden. Anderzijds moeten lokale handel en bedrijvigheid zich in de gemeente kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke economie en de
leefbaarheid van de gemeente.
Functionele verweving nastreven
Door het verweven van wonen en werken in de kernen kan de open ruimte worden
gevrijwaard van verdere verstedelijking. Deze functionele verweving levert een aantal
voordelen op. De leefbaarheid van een woonkern wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een basisuitrustingsniveau. Bedrijven ingebed in het kernweefsel
genieten sociale controle en zodoende een grotere veiligheid dan afgelegen bedrijfsvestigingen. Het personeel van de lokale bedrijven ondersteunt de plaatselijke kleinhandel. Werkgelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de woning reduceert de
woon-werkverplaatsingen. Een degelijke verweving kan alleen maar tot stand komen
als er een goed nabuurschap wordt gegarandeerd. Een goede verstandhouding met
omwonenden is daarbij belangrijk aangezien het de tolerantiegraad ten opzichte van
verweven bedrijvigheid kan verhogen.
Een lokaal bedrijventerrein voor plaatselijke KMO’s
Niet alle lokale bedrijven vinden een plaatsje in de kern. Vandaar is het noodzakelijk
om uitgaande van een lokale behoefte (tot 2007) bijkomende ruimte te creëren voor
nieuw ondernemersschap. Dit kan door de aanleg van een lokaal bedrijventerrein op
een goed bereikbare plaats waarop kleinschalige, laagdynamische KMO’s kunnen
gebundeld worden. De schaalgrootte van de toelaatbare bedrijven moet in overeenstemming zijn met het ruimtelijk economisch profiel van de buitengebiedgemeente
Kasterlee. Te grootschalige, hoogdynamische bedrijven worden doorverwezen naar

Streven naar een geïntegreerde, ruimtebesparende bedrijvigheid
Gezien de toenemende schaarste aan bedrijventerreinen is een zuinig ruimtegebruik
en een efficiënt investeringsbeleid van de handels- en bedrijfssector noodzakelijk.
Verdichting en intensivering van het grondgebruik zijn de basisprincipes. Dit wil echter niet zeggen dat bedrijventerreinen volledig moeten worden volgebouwd. Om een
aangename woon- en werkomgeving te garanderen moet gestreefd worden naar
ruimtelijke kwaliteit en harmonieuze inpassing van bedrijfsactiviteiten. Ook het hergebruik van leegstaande panden en vrijliggende gronden is in dit streven essentieel.
Vooraleer men nieuwe ruimte kan opeisen moet men eerst de bestaande voorraad
optimaal gebruiken.
De doorstroming van ruimtelijke informatie naar KMO’s verbeteren
Bedrijfsleiders blijken nog steeds onvoldoende op de hoogte te zijn van de ruimtelijke
randvoorwaarden die door de wetgeving, de bestemmings- en/of structuurplannen
ten aanzien van hun bedrijfslocatie worden gesteld. Dit leidt vaak tot situaties waarbij
bedrijven op een gegeven moment geen vergunningen meer kunnen bekomen voor
een verdere exploitatie en/of uitbreiding van het terrein. Een inzicht in de ruimtelijke
randvoorwaarden voor een bedrijfsvestiging zou in de toekomst inherent moeten zijn
aan het bedrijfsbeheer. Vakorganisaties zoals UNIZO kunnen hier een sleutelrol
spelen.

20

Op basis van ruimtelijke, juridische, socio- en bedrijfseconomische criteria wordt in verschillende opeenvolgende stappen de verenigbaarheid van een economische activiteit met de omgeving onderzocht.

136

IOK

plangroep

GRS Kasterlee

VI Gewenste ruimtelijke structuur
5 Gewenste ruimtelijk economische structuur

5.2

Een verantwoorde oplossing voor niet-verweefbare bedrijven

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

Naast de woonfunctie moeten ook de lokale werk- en verzorgingsfunctie in de Kastelse kernen worden versterkt, echter zonder het wonen in het gedrang te brengen.
Op die manier wordt getracht een multifunctionele woonomgeving tot stand te brengen waar werkgelegenheid en dienstverlening het wonen kunnen ondersteunen. De
volgende ontwikkelingsperspectieven moeten het mogelijk maken om de doelstellingen vorm te geven.

Voor handel en bedrijvigheid die bij planologische toetsing niet verweefbaar blijken te
zijn in de woonzone, wordt herlokalisatie in overweging genomen. Steeds moeten de
voor- en nadelen van herlokalisatie afgewogen worden tegen de voor- en nadelen
van handhaving op de bestaande locatie. Historisch gegroeide situaties spelen een
belangrijke rol bij een dergelijke evaluatie. Herlokalisatie van lokale bedrijven moet
gebeuren op speciale hiervoor voorziene bedrijfsterreinen. Deze sluiten aan bij bebouwd gebied (niet geïsoleerd in open landschap), zijn goed te ontsluiten (bij hoofdwegen) en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De gemeente kan advies
verlenen aan de hogere overheden inzake de afbakening van bedrijventerreinen voor
te herlokaliseren historisch gegroeide bedrijven. De lokalisatie hiervan moet gebeuren bij de huidige vestiging en/of kern van het buitengebied. Ook wat betreft de herlokalisatie van zonevreemde regionale bedrijven kan adviserend worden opgetreden
op het lokale niveau.

Voorzieningen op het niveau van de gemeente of van de deelgemeente

Hergebruik van leegstaande panden

In een kern van het buitengebied horen enkel lokaal gerichte economische en
dienstverleningsactiviteiten thuis. Dit wil zeggen dat het voorzieningenniveau van de
kern Kasterlee in de eerste plaats moet gericht zijn op de verzorging van de gemeente. Nieuwe regionale productie- en dienstenfuncties moeten worden geweerd uit de
kernen van het buitengebied. Hun hoogdynamisch karakter hypothekeert het landelijk karakter van de buitengebiedgemeente. Bestaande regionale handel en bedrijvigheid moeten planologisch worden getoetst op hun bestaanbaarheid in de kern. ‘Goed
nabuurschap’ en ‘functionele verweving’ zijn hierin doorslaggevende criteria.

Bij invulling van handel en bedrijvigheid in de kern dient een zuinig ruimtegebruik te
worden nagestreefd. Inbreiding en verdichting kan bestaan in het hergebruik en/of de
herbestemming van bestaande leegstaande en/of verwaarloosde panden. De ongelijkvloerse verdiepingen van handelspanden kunnen ingenomen worden door woningen. Qua bouwtypologie van nieuwe handelszaken worden de verdichtingsregels
opgevolgd zoals beschreven in de gewenste nederzettingsstructuur.

5.2.1

Gewoon hoofddorp type II en woonkernen

In de gewenste nederzettingsstructuur wordt de woonkern Kasterlee geselecteerd als
gewoon hoofddorp type II. Lichtaart en Tielen blijven het statuut van woonkern behouden.

Verweving van wonen, werken en diensten
De leefbaarheid van een woonkern wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van
een basisuitrustingsniveau (via verweving). Andere voordelen van functionele verweving werden hiervoor in de algemene visie reeds aangehaald. Functionele verweving
kan gestuurd worden door de gemeente. Verweving van wonen en werken is evenwel gebonden aan beperkingen. Zo mag de hinder die verweving met zich meebrengt niet opwegen tegen de voordelen ervan. Bij de afweging van de lusten en
lasten tengevolge van functionele vermenging vormt ‘goed nabuurschap’ het uitgangsprincipe (planologische toetsing). Overleg met bedrijven en omwonenden is
hierbij onontbeerlijk. Op basis hiervan kunnen ingrepen worden gedaan om de hinder
en het gevaar van de verweven economische activiteit te minimaliseren.

Complementaire verdeling van handel en bedrijvigheid over de kernen
Het aanbod aan handel en bedrijvigheid moet verdeeld worden over de verschillende
kernen in de gemeente in functie van hun draagvlak. Het gewenste ontwikkelingsperspectief voor de desbetreffende kern speelt hierin een bepalende rol.
In Kasterlee kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende niveaus van
dorpskernen. De indeling is gebaseerd op de mate van functionele uitrusting van de
desbetreffende kern. De verschillende niveaus van kernen en hun ontwikkelingsperspectieven voor handel en bedrijvigheid zijn:
–

het hoofddorp Kasterlee (uitgebreid voorzieningenniveau): met handelszaken en
diensten: behoud en versterking van het gemeentelijke voorzieningenniveau in
afstemming op de ontwikkelingsperspectieven voor het wonen.

–

de woonkernen Lichtaart en Tielen (beperkt voorzieningenniveau): behoud en
eventuele uitbreiding van het plaatselijke voorzieningenniveau in afstemming op
de ontwikkelingsperspectieven voor het wonen.

Het is niet de bedoeling om deze locaties uit te bouwen tot evenwaardige handelscentra van Kasterlee-centrum.
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Binnen het gewenste voorzieningenniveau van iedere kern wordt gestreefd naar het
realiseren van een zo gevarieerd mogelijk en volledig aanbod aan woonondersteunende economische en dienstverleningsactiviteiten zonder daarbij de draagkracht
van de woonomgeving te overschrijden.
Differentiëren van functionele verweving in de kern
Niet alle zones in de kern hebben dezelfde ruimtelijke draagkracht om handel en
bedrijvigheid op te vangen. Al te veel sterk autogerichte functies in het dorpscentrum
kunnen bijvoorbeeld resulteren in een verkeersonleefbare toestand. Grootschalige
functies zijn morfologisch vaak niet inpasbaar in het kleinschalige dorpsweefsel.
Vandaar is het noodzakelijk om de functionele verweving te differentiëren in de kern.
In de differentiatie maken we een onderscheid tussen laag, matig en hoog dynamische handel en bedrijvigheid. Laagdynamische of zwak dynamiserende handel en
bedrijvigheid hebben geen of een eerder beperkte impact op de wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur. Hoogdynamische of sterk dynamiserende handel en bedrijvigheid daarentegen brengen een sterke dynamiek en veranderingen teweeg. De matig dynamische handel en bedrijvigheid zitten daartussen. Het laag, matig of hoog dynamisch karakter van een economische activiteit kan onderzocht worden via planologische toetsing. We onderscheiden drie deelzones in de kern waaraan specifieke ontwikkelingsperspectieven voor
functionele verweving zijn gekoppeld: de commerciële centra, de economische dragers en de overige woongebieden van de kern. Algemeen gelden voor deze zones
de volgende richtlijnen:
–

Laag en matig dynamische handel en bedrijvigheid kunnen in principe overal in
de afgelijnde kernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen verweven worden.

–

Hoog dynamische handel en bedrijvigheid kunnen enkel op de economische
dragers en aan de rand van de commerciële centra verweven worden. Zij zijn
echter niet toelaatbaar in het overige woongebied van de afgelijnde kern.

Deze algemene richtlijnen worden hieronder meer in detail uitgewerkt per deelzone.
Creëren van levendige en leefbare commerciële centra
In de commerciële centra moet een levendig en aantrekkelijk handelscentrum worden gecreëerd, aangepast aan het gewenste voorzieningenniveau van de betreffende kern. De commerciële centra in het hoofddorp Kasterlee en de kernen Lichtaart en
Tielen komen overeen met de kerkomgeving.
In de commerciële centra is het behoud en het stimuleren van de verweving tussen
wonen, winkels, horeca en andere ‘ondersteunende’ diensten (bibliotheek/filiaal,
postkantoor/filiaal, bankfilialen,…) belangrijk. Onder ‘winkels’ wordt verstaan: klein-
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schalige kleinhandel, aangevuld met supermarkten en ketenwinkels die nietvolumineuze goederen verkopen.
Een aantrekkelijk handelscentrum veronderstelt voornamelijk een verhoging van de
verkeersveiligheid door een herinrichting van het publieke domein en het voorzien
van een gedifferentieerd aanbod. Bovendien wordt gestreefd naar het aanmoedigen
van het wonen boven winkels en het voeren van een pandenbeleid. Dit alles moet
leiden tot een dorpscentrum waar het aangenaam vertoeven is, dat inspireert tot
commercieel ondernemingsschap en dat na sluiting van de aanwezige winkels niet
geheel leegloopt.
Te sterk autogerichte functies moeten worden geweerd in functie van de verkeersleefbaarheid, wat niet wil zeggen dat de auto volledig moet verdwijnen. De grote
aantrekkingskracht van een supermarkt en ketenwinkels met dagdagelijkse producten moet in de mate van het mogelijke worden gevaloriseerd langs goed bereikbare
plaatsen (auto en fiets) binnen de kernen.
Een meer dynamische verweving sturen op de economische dragers en uitvalswegen binnen de kern
Langs de invalswegen van de dorpskern komen vaak geconcentreerd of verspreid
benzinestations, baanwinkels, groothandels,… voor. De invalswegen van de dorpskernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen vertonen deze kenmerken; ze hebben een
grotere draagkracht voor de opname van grootschaligere economische activiteiten en
worden geselecteerd als economische dragers binnen de afgelijnde kern (met uitzondering van de gebieden met een groene verschijningsvorm en de commerciële
centra).
De economische dragers komen in aanmerking voor het opnemen van grootschaligere en/of moeilijker verweefbare functies met een sterke autogerichtheid en een
relatief groot ruimtebeslag. Om redenen van bereikbaarheid, parkeergelegenheid en
rentabiliteit wordt uitgeweken naar de (goedkopere) rand van de dorpskern.
Binnen dit ruimtelijk systeem kunnen dan richtlijnen worden opgemaakt ter sturing
van deze ontwikkelingen in de dorpsrand. Hierbij wordt volledige prioriteit gegeven
aan een voorkoming van leeg- of aanzuigeffecten van de dorpsrand op het dorpscentrum. Zo mag er in een dorpskern als Kasterlee geen tweede handelscentrum worden gecreëerd dat het bestaande centrum wegconcurreert. Superettes, supermarkten en relatief kleinschalige ketenwinkels worden daarom best zo dicht mogelijk bij
het dorpscentrum ingeplant. Sterk autogerichte en grootschalige functies die een
dorpscentrum kunnen ‘verstikken’ kunnen onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten worden langs een economische drager. Zo kan in een ruimtelijk uitvoeringsplan
ter verfijning en inrichting van de beleidscategorie economische drager worden gestreefd om economische activiteiten langs deze economische dragers te bundelen
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(vooral via afwerking van reeds bestaande concentraties). Bundeling levert immers
een aantal ruimtelijke voordelen op:
–

het aantal aansluitpunten op de weg kan worden beperkt i.f.v. de verkeersveiligheid

–

het openbaar domein om en rond de handelsvestigingen kan als één geheel
kwalitatief worden ingericht met bijzondere aandacht voor ruimtelijke inpassing
van de gebouwen in de omgeving en een stimulering van de verblijfsfunctie. Asfaltvlaktes en braakliggende restruimten worden zo vermeden

–

andere zones langs de economische drager kunnen worden gevrijwaard van
verweving met grootschalige economische activiteiten

De stedenbouwkundige voorschriften van het uitvoeringsplan dienen eveneens rekening te houden met de verdichtingsrichtlijnen die het GRS stelt ten aanzien van dit
gedeelte van de dorpskern.
Enkel kleinschalige, woonvriendelijke bedrijvigheid toelaten in de overige
woongebieden (zachte verweving)
Het overige gedeelte van de kernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen bestaat uit rustige,
bedrijfsluwe woongebieden die ontsloten worden door woonstraten en wijkontsluitingswegen. Hier primeert het streven naar een rustig en aangenaam woonklimaat.
Vandaar dat in deze woongebieden enkel laagdynamische handel en bedrijvigheid
worden toegelaten. Via planologische toetsing kan dit worden nagegaan.
In de woonwijken (zones SB cf. gewenste nederzettingsstructuur) legt de groene
verschijningsvorm van de omgeving belangrijke randvoorwaarden op aan de bebouwde omgeving. Ze worden eveneens bedrijfsluw gehouden.
Verweving ruimtelijk sturen door middel van planologische toetsing
De bovenstaande richtlijnen in verband met spreiding en differentiatie kunnen functionele verweving in de kern sturen tot op een zeker niveau. Geheel sluitende algemene ruimtelijke richtlijnen betreffende deze complexe materie kunnen echter niet
gegeven worden. Steeds is een afweging van een specifieke economische activiteit
tegenover de (onmiddellijke) omgeving noodzakelijk ter verfijning van de algemene
verwevingsrichtlijnen. Het spectrum aan diverse handel en bedrijvigheid is immers
enorm en elke woonomgeving heeft specifieke kenmerken.
Bovendien spelen bij de afweging nog andere dan ruimtelijke argumenten, namelijk
juridische, sociale, socio- en bedrijfseconomische elementen. Zo is bijvoorbeeld de
tolerantiegraad voor hinder vanwege de buurt vaak groter wanneer er een goede
verstandhouding bestaat met de bedrijfsleiding of wanneer er omwonenden zijn tewerkgesteld in het desbetreffende bedrijf. De ruimtelijke draagkracht van een woon-
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omgeving wordt dan ook in aanzienlijke mate bepaald door een ‘goed nabuurschap’.
Dit wil zeggen dat er een aanvaardbaar evenwicht moet bestaan tussen de voor- en
nadelen die voortvloeien uit de verweving van de economische activiteit in casu met
een welbepaalde woonomgeving.
In bijlage wordt daarom de algemene methodiek geschetst van de zogenaamde
planologische toetsing in stappen, die toelaat om binnen de contouren van een algemeen beleidskader functionele verweving te toetsen op maat van een specifieke
economische activiteit in een welbepaalde woonomgeving. De planologische toetsing
in stappen wordt verder uitgewerkt en verfijnd in een uitvoeringsplan (zie beleidsmaatregelen).
De planologische toetsing in stappen moet de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar in staat stellen om van de volgende handels en bedrijfsactiviteiten in de kern
na te gaan of ze al dan niet verweefbaar zijn en onder welke voorwaarden dit
kan/moet gebeuren:
–

bestaande handel en bedrijvigheid

–

handel en bedrijvigheid die een milieuvergunningsaanvraag of een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning indienen

–

handel en bedrijvigheid die een aanvraag tot socio-economische machtiging
indienen21

Ruimtelijk sturen van de invulling van leegstaande handels- en bedrijfspanden
De bovenstaande verwevingsrichtlijnen en methodiek tot planologische toetsing
kunnen eveneens aangewend worden om leegstaande/vrijkomende handels- en
bedrijfspanden in de afgelijnde kernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen te toetsen op
hun verweefbaarheid met de woonomgeving. Een gemeentelijke inventaris van de
vrije handels- en bedrijfsruimten per kern kan dit onderzoek ondersteunen. Op die
manier kan de nieuwe invulling van lege bedrijfspanden met verweefbare handel en
bedrijvigheid worden gestimuleerd en gestuurd.

5.2.2

Lokaal bedrijventerrein

De selectie van Kasterlee als gewoon hoofddorp type II in het RSP-A impliceert de
mogelijkheid tot de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein op basis van een

21

Bij de oprichting van grootschalige kleinhandel (netto-oppervlakte > 400m²) dient een socio-economische
machtiging verkregen te worden. Na een advies van een sociaal economisch comité zou de gemeente de
vestiging kunnen weigeren, indien de vestiging in kwestie ruimtelijk gezien niet verweefbaar is met zijn omgeving. (zie ook verklarende woordenlijst)
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lokale behoefte. De ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein kan in fasen gebeuren.
In de buitengebiedgemeente Kasterlee wordt het lokale karakter van de bedrijventerreinen zoveel mogelijk gevrijwaard. De onderstaande richtlijnen moeten waken over
de lokale invulling van een bedrijventerrein.
De maximum toegelaten bedrijfsoppervlakte wordt beperkt in functie van de
draagkracht van de omgeving. Aan de uitbreiding van de bestaande gebouwen
en terreinen voor buitenopslag wordt een bovengrens gesteld binnen de contouren van de bestaande gewestplanzonering. Bij de ontwikkeling van een nieuw
bedrijventerreinen wordt rekening gehouden met een richtinggevende maximum
perceelsoppervlakte van 3.000 à 5.000 m² (gemiddeld 2.200 m2 netto). Er wordt
één perceel voorzien per bedrijf en de eventuele bedrijfswoning moet geïntegreerd worden in de bedrijfsloods.
– De bestaande ‘ruwe’ zonering kan verfijnd worden tot op (kadastraal) perceelsniveau door een herschikking van de juridische voorraad. Eventuele uitbreidingen
dienen planologisch te worden getoetst.
– Zuivere kleinhandel of louter commerciële activiteiten zijn niet toegelaten. Deze
activiteiten kunnen elders verweven worden in de afgelijnde kern.

–

Er wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om vrijkomende en vrijliggende/lege
gronden en gebouwen zo snel mogelijk op de markt aan te bieden als realiseerbaar aanbod.

–

Aanvullend worden er vanuit ruimtelijke inpassing en kwaliteitsbewaking normen
opgelegd aan de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfsactiviteit met name:
aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting van de gebouwen, bouwvrije zones,
materiaalkeuze, buffering.

–

–

De toegelaten bedrijfsactiviteiten worden beperkt in functie van de draagkracht
van de omgeving. Eveneens kan voor de bedrijventerreinen met slechts één bedrijf het aantal toekomstige bedrijfsvestigingen beperkt worden tot één. Hierbij
wordt rekening gehouden met de volgende criteria22:
– Ruimtebeslag. Te grootschalige (regionale) bedrijven horen thuis op een regionaal bedrijventerrein buiten de gemeente.
– Verkeers- en vervoersdynamiek. Hierbij dient een afweging te gebeuren tussen het mobiliteitsprofiel van de bedrijfsactiviteit en het bereikbaarheidsprofiel
van het bedrijventerrein. Bedrijfsactiviteiten met een mobiliteitsprofiel dat de
verkeersleefbaarheid van de omgeving ondermijnt moeten worden geweerd.
– Milieuhinder. Hierbij dient de hindergraad te worden afgewogen ten opzichte
van de tolerantiegraad van de (woon)omgeving. Voor de omgeving hinderlijke
bedrijven die teveel lawaai, water, bodem- of luchtvervuiling, of onaangename
geuren en stof veroorzaken, worden geweerd. Omwille van brandveiligheid
kunnen eveneens een aantal bedrijfstypes worden geweerd. SEVESO II bedrijven zijn niet toegelaten.

–

Indien er meerdere bedrijfsvestigingen voorkomen op het bedrijventerrein kan het
aantal aansluitpunten op de openbare weg beperkt worden tot één. Bovendien
kunnen er om redenen van ruimtebesparing gemeenschappelijke parkeerplaatsen worden voorzien. Ook hier moet over de ruimtelijke kwaliteit gewaakt worden.
Verder worden in de voorschriften voorwaarden opgelegd m.b.t. een integraal waterbeheer conform de doelstellingen van de watertoets. In de stedenbouwkundige voorschriften worden voorwaarden opgenomen in functie van scheiding van hemelwater
en afvalwater, maximaal hergebruik, buffering en/of infiltratie van hemelwater. Bij een
nieuw of uitbreiding van een bestaand terrein wordt de locatiekeuze getoetst aan het
watersysteem.
De onderstaande ontwikkelingsperspectieven moeten het mogelijk maken om deze
visie vorm te geven.
Richtlijnen op maat van elk lokaal bedrijventerrein
Hieronder worden de ruimtelijk-economische ontwikkelingsperspectieven van de
lokale bedrijventerreinen in de gemeente Kasterlee beschreven.
Rode Akkers, lokaal bedrijventerrein
Het ruimtelijk-economisch profiel van deze zone voldoet aan dat van een lokaal
bedrijventerrein. Dit wil in feite zeggen dat het bedrijventerrein aansluitend bij de
dorpskern op een goed bereikbare plaats is gelegen en is ingevuld met kleine en
middelgrote ondernemingen met een beperkte vervoersdynamiek. Als ontwikkelingsperspectief kunnen de volgende elementen naar voren worden geschoven:
–

Bestendiging van de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfsactiviteiten (met uitzondering van kleinhandelsactiviteiten) binnen deze zone. Om te verhinderen dat
in de toekomst hoogdynamische, grootschalige bedrijven zich hier komen vestigen kan een beperkende lijst van toegestane activiteiten worden opgesteld en/of
beperkende randvoorwaarden worden opgelegd. Dit kan een verdere uitwerking
zijn van de vestigingsvoorwaarden gesteld ten aanzien van de bedrijvenzone (in
ontwikkeling) Biezenveld.

22

naast deze ruimtelijke en milieutechnische criteria kunnen ook andere criteria in rekening gebracht worden,
zoals tewerkstelling enz…
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–

Verdere afwerking van de zone door stimulering van de ontwikkeling van de nog
niet ingenomen/braakliggende gronden met bedrijfsactiviteiten. Ook de randen
van het bedrijventerrein kunnen worden afgewerkt met groene buffers ten opzichte van het aangrenzende woongebied Terlo teneinde de ruimtelijke inpassing van
het terrein in de omgeving te verbeteren.

Het terrein werd na infrastructurering onmiddellijk volledig ingevuld door een tiental
bedrijven . Ruim 1 ha werd aangekocht door de gemeente.
– Bij de uitgifte werd uitgegaan van economische criteria (omzet, balanstotaal,
personeelsbestand) en ruimtelijke criteria (beperkte ruimtebehoefte beperkte verkeers- en vervoersdynamiek en een eerder lokale ruimtelijke binding). Tevens
werd voorrang gegeven aan ruimtebehoevende (zonevreemde) lokale bedrijven.

Reties Heike, lokaal bedrijventerrein met uitdovend karakter

–

De decentrale ligging van deze zone strookt niet met de richtlijnen van het RSV.
Lokale bedrijventerreinen moeten immers zoveel mogelijk gebundeld worden nabij de
kern op goed bereikbare plaatsen. Kleine fragmentarische bedrijventerreinen die
afgelegen in de open ruimte voorkomen passen niet binnen dit ontwikkelingsperspectief. Vandaar wordt een categorisering van deze zone als lokaal bedrijventerrein
met uitdovend karakter voorgesteld. Als ontwikkelingsperspectief geldt dan het
volgende:

Omwille van de ligging van het gebied in een komdepressie met uitgesproken
natte gronden en het ontbreken van een natuurlijke ontwatering, werden in de
vergunningen voorwaarden opgenomen zoals o.m. het niet – verharden en niet ophogen van ongebruikte delen met het oog op waterberging.

–

Gelet op de ligging van het terrein bij het binnenkomen van de dorpskern Kasterlee werd een dicht groenscherm voorzien met streekeigen, aan natte gronden
aangepaste beplanting.

–

Hoebenschot, lokaal bedrijventerrein

De hier gevestigde bedrijfsactiviteiten kunnen bestendigd blijven én zich binnen
de huidige grenzen van de plannen van aanleg verder ontwikkelen en uitbreiden,
waarbij de huidige activiteiten verder moeten kunnen evolueren en innoveren in
functie van de evoluerende markt en technologieën. Hiervoor moeten de nodige
vergunningen kunnen verkregen worden.
– Een uitbreiding van de zone zelf is niet mogelijk vanwege de decentrale ligging
en de ruimtelijke randvoorwaarden gesteld door de omringende open ruimte. Zowel landschappelijke, agrarische als fysische factoren spelen (zie infra).
– Bij eventuele stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten wordt een herlokalisatie van de juridische voorraad aan lokaal bedrijventerrein (= oppervlakte cf. huidige plannen van aanleg) voorgesteld naar een ruimtelijk beter gelegen locatie. Dit
kan inhouden dat de vrijgekomen juridische voorraad wordt ‘aangeplakt’ bij een
ruimtelijk beter gelegen lokaal bedrijventerrein. Dit uitdovingsscenario kan in twee
fasen worden doorgevoerd aangezien de bedrijfsactiviteiten op Reties Heike
waarschijnlijk op verschillende tijdstippen zullen worden stopgezet.
Bovenstaand ontwikkelingsperspectief is dus een ‘lange termijn-‘ of zelfs ‘zeer lange
termijn-‘perspectief en heeft niet de bedoeling om de bestaande bedrijvigheid te
ondermijnen. De visie is voornamelijk gericht op het weren van geheel nieuwe bedrijfsactiviteiten ter plaatse.
Biezenveld, lokaal bedrijventerrein
De ontwikkeling van deze zone gebeurt conform de RSV-richtlijnen in verband et een
lokaal bedrijventerrein. Dit wil zeggen dat enkel lokale bedrijven mogen worden
aangetrokken:
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Qua ruimtelijke situering voldoet deze zone aan het profiel van een lokaal bedrijventerrein. De bezettingsgraad met effectieve bedrijfsactiviteiten is evenwel te laag.
Vandaar dat de volgende ontwikkelingsperspectieven worden voorgesteld:
–

Stimulering van de ontwikkeling van de nog niet door bedrijfsactiviteiten ingenomen oppervlakte. Dit kan gekoppeld worden aan een interne herstructurering van
de zone teneinde een rationele en zuinige invulling te voorzien op de nog niet benutte restruimten. Overleg met de hier gevestigde bedrijven is daarbij noodzakelijk.
– Verdichtingsprincipes conform aan deze van een lokaal bedrijventerrein opleggen
ten aanzien van nieuwkomers of bedrijven die ter plaatse stopgezette activiteiten
vervangen.
– De ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in het landbouwgebied ten noorden van de bestaande zone kan verder onderzocht worden gezien de vrij gunstige ruimtelijke situering van het terrein Hoebenschot.
Gierlebaan, bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf met nabestemming lokaal bedrijventerrein
De bedrijvigheid ter plaatse is historisch gegroeid en geëvolueerd naar activiteiten
met een duidelijk regionaal profiel. Qua ruimtelijke situering (met name nabij een
woonkern in het buitengebied) kan op deze locatie in principe enkel een bedrijventerrein met lokaal profiel worden gehandhaafd. Als mengvorm wordt de volgende categorisering voorgesteld: bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf met
nabestemming lokaal bedrijventerrein. Dit wil zeggen:
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–

Binnen de contouren van de huidige gewestplanbestemming bedrijvenzone kan
het bedrijf zich verder ontwikkelen23, waarbij de huidige activiteiten verder moeten
kunnen evolueren en innoveren in functie van de evoluerende markt en technologieën. Hiervoor moeten de nodige vergunningen kunnen verkregen worden.

–

Indien het bedrijf om welke reden dan ook zijn activiteiten ter plaatse zou stopzetten, is de vestiging van nieuwe regionale bedrijvigheid niet aangewezen. Het vrijgekomen terrein met gebouwencomplex moet dan herbekeken worden in het licht
van de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein.
– Bovendien kan de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein aansluitend bij
deze bedrijvenzone en/of op een gedeelte ervan onderzocht worden (zie infra).
Hierop zou een gedeelte van de endogene groei (bvb. het Tielense aandeel)
kunnen opgevangen worden. Het gebied ten noordwesten van de bestaande bedrijvenzone komt hiervoor in aanmerking.

bruto - oppervlakte 10 ha. De effectieve aansnijding beperkt zich tot de reële behoefte binnen deze grenzen.
Toetsing locatiecriteria
–

Het gebied sluit aan op een bestaand bedrijventerrein en is nabij de woonkern
Tielen gelegen (dit is evenwel niet het hoofddorp)
– Het bestaande bedrijventerrein wordt ontsloten via een bovenlokale verbindingsweg (anderzijds moeten steeds dorpskernen worden doorkruist voor het bereiken
van het hoofdwegennet)
– Er dient geen buffering voorzien te worden langs de zijde die grenst aan het bestaande bedrijventerrein, hetgeen de beschikbare netto-oppervlakte ten goede
komt; anderzijds moet er de nodige afstand gehouden worden en de nodige
groene buffering voorzien worden ten opzichte van de aanwezige woonbebouwing

Ruimte voorzien voor lokale bedrijven op een nieuw lokaal bedrijventerrein

–

In de loop van het structuurplanningsproces werd de gemeente gescreend op mogelijke locaties, rekening houdend met de locatiecriteria cf. het RSV. De mogelijke locaties werden getoetst aan volgende criteria:

De bedrijfsontsluitingsweg van IJsboerke aan de zuidwestzijde van het bedrijfsgebouwencomplex kan als insteekweg worden gebruikt, zodat het terrein onmiddellijk ontsloten wordt via de Gierlebaan

–

Er komen geen landbouwzetels voor in dit ingesloten agrarisch gebied met beperkte omvang dat om die reden niet structuurbepalend is binnen de agrarische
structuur. Het gebied is geen onderdeel van een ruilverkaveling. Het zuidoostelijke deel ligt in de winterbedding van de Kemelbeek.

–

Het gebied heeft landschappelijke kwaliteiten (o.a. omwille van de vele voorkomende boscomplexjes en dreefjes) en vormt als het ware de ‘tuin’ van het aangrenzende landelijke woongebied. Verder sluit het gebied in het zuiden aan op
een natuurgebied dat onderdeel is van een openruimtecorridor tussen Tielendorp
en de bebouwing langs Prijstraat-Loozijde

–

Aansluiting op kernfuncties / verweving van functies

–
–

Impact op de huidige (openruimte)functies
Ontsluiting

–

Visie deelruimte

–

Bedrijfseconomische aspecten

Deze screening werd uitvoerig besproken in de stuurgroep, leidde tot 2 weerhouden
locaties: Hoebenschot-noord aansluitend bij de kern Lichtaart en Gierlebaan aansluitend op de terreinen van IJsboerke in Tielen.

Randvoorwaarden bij ontwikkeling
–

Openruimtecorridor geënt op vallei van de Kemelbeek: sturend hierin is het fysisch systeem (bodemcondities die verwijzen naar valleikarakter). De waterloop
kan daarbij over een kort traject opgeschoven worden, waar hij kennelijk ooit
kunstmatig verlegd is. De strook langs de waterloop dient ingericht als natuurbuffer.

Beschikbare ruimte

–

Ontsluiting rechtstreeks op de Gierlebaan

Rekening houdend met de buffering t.o.v. achtertuinen en met het voorzien van een
buffering t.o.v. de Kemelbeek, tevens openruimtecorridor, bedraagt de maximale

–
–

Aanleg buffer t.o.v. achtertuinen
De beschikbare oppervlakte binnen de grensstellende elementen van de open
ruimte is ruimer dan de behoefte. De effectieve aansnijding beperkt zich tot de
reële behoefte binnen deze grenzen.

Gierlebaan-uitbreiding (Tielen)
Deze zone wordt aangeduid voor het opvangen van de behoeften binnen de planperiode. De zone voldoet zowel ruimtelijk (locatiecriteria) als inzake beschikbare oppervlakte.

23

Indien dit bedrijf grootschalig wil uitbreiden buiten de juridische voorraad, moet deze uitbreiding als die van
een historisch gegroeid bedrijf beschouwd worden.
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Bestaande zone

Zoekzone

10 ha

In functie van het watersysteem dient de nodige buffering van hemelwater voorzien
te worden (minimum 200 m³ buffercapaciteit per ha verharde oppervlakte en een
maximaal lozingsdebiet van 5 l/s per ha verharde oppervlakte).

5.2.3

Verspreid liggende handel en bedrijven

Tot de verspreid liggende handel en bedrijven worden de handel en bedrijvigheid
gerekend die niet tot één van de vorige beleidscategorieën behoren. Ten aanzien
van deze activiteiten wordt een openruimtebeleid gevoerd met als basisrichtlijn: géén
nieuwe handel en bedrijvigheid buiten de afgelijnde kernen en de bedrijventerreinen.
De problematiek van de (bestaande) zonevreemde handel en bedrijven is echter te
veelzijdig en te complex om hierover algemene richtlijnen in dit structuurplan te stellen. In een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan worden per economische activiteit de
ontwikkelingsperspectieven weergegeven via planologische toetsing. Op die manier
wordt de verenigbaarheid van de desbetreffende economische activiteit afgewogen
binnen de visie op de gewenste ruimtelijke structuur.
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6

gebruiksvriendelijker maken van het openbaar vervoer draagt bij tot minder autoverplaatsingen. Vooral de interne bereikbaarheid (van woonkern naar hoofddorp) door
het openbaar vervoer kan hierbij verbeterd worden.

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur

Het wegennet optimaliseren via categorisering

Kaart 30: Gewenste wegencategorisering

Voor de verschillende wegen binnen de gemeente moet een afstemming gebeuren
tussen de omgevingseisen van een weg (veiligheid, woonkwaliteit, leefbaarheid) en
het gewenste afwikkelingsniveau van de weg (verbinden, verzamelen, toegang geven). De wegencategorisering moet deze afstemming duidelijk vastleggen zodat een
hiërarchisch wegennet tot stand kan komen. Eens de straatcategorie is aangegeven,
kan zij dienen als referentiekader voor tal van beleidsmaatregelen die gedurende
een middellange termijn tot stand komen. Door elke toekomstige weginrichting consequent af te stemmen op het referentiekader (de categorieën), groeit een intrinsiek
veilig en kwaliteitsvol wegenpatroon binnen de gehele gemeente en wordt dit hiërarchisch ingepast in het bovenlokaal wegenpatroon.

Kaart 31: Gewenste fietsnetwerk
Kaart 32: Gewenste openbaar vervoersnetwerk

6.1

Doelstellingen

Integreren van mobiliteit en ruimtelijke ordening
De mogelijkheid tot vervoer maakt bepaalde locaties bereikbaar, anderzijds creëert
de aanwezigheid van activiteiten op bepaalde locaties een noodzaak tot vervoer. De
integratie van het verkeers- en vervoersbeleid met het ruimtelijk beleid is bijgevolg
noodzakelijk om een afstemming tussen lijninfrastructuren en de inplanting van bepaalde activiteiten te bevorderen. Op die manier kan een doordachte ruimtelijke
ordening bijdragen tot de beheersing van de vervoersvraag en worden toekomstige
verkeersstromen opgevangen via wegen die daarvoor geschikt zijn.
Bevorderen van de verkeersleefbaarheid
Door het terugdringen van het groeiend auto- en vrachtverkeer moeten de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid worden bevorderd. De (auto)bereikbaarheid
van de kernen moet daarom worden afgestemd op het functioneren van de kernen
zodat het fietsen, wonen en winkelen er terug aangenaam kan zijn. Het is uiterst
belangrijk dat deze mobiliteitsvisie samenhangt met een parkeerbeleid. De bereikbaarheid van voorzieningen moet doorwerken in het parkeeraanbod om op die manier de verkeersstromen te kunnen sturen.
Versterken van alternatieve vervoerswijzen
Om het autogebruik terug te kunnen dringen moeten er voldoende aantrekkelijke
alternatieven worden uitgebouwd. Zowel de fiets als het openbaar vervoer hebben
potenties om als volwaardig alternatief te functioneren. De fiets is het meest aangewezen vervoermiddel voor afstanden kleiner dan vijf kilometer. Indien men meer de
fiets gebruikt voor deze kleinere afstanden, kan de verkeersdrukte in de centra verminderen en kan de attractiviteit van de kernen toenemen. Ook het aantrekkelijker en
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Aandacht voor leesbaarheid en compartimentering
De wegencategorisering kan alleen een hiërarchie opleggen als elke categorie ook
ruimtelijk wordt vertaald. Twee begrippen zijn hierbij belangrijk: leesbaarheid en
compartimentering. De weggebruiker moet de straatcategorie kunnen ‘lezen’ via de
inrichting van de weg. Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een ruimtelijk
beeld opleveren dat herkenbaar is voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met
de wegcategorie. Dit beeld zal uiteindelijk het verkeersgedrag van de weggebruiker
beïnvloeden.
Compartimentering is noodzakelijk omdat het ruimtelijk beeld van een weg niet zomaar overal kan worden doorgetrokken. Dit beeld zal verschillen naargelang men
zich binnen verkeersgebieden, verblijfsgebieden of zones 30 bevindt. De compartimentering moet er voor zorgen dat binnen een straatcategorie mogelijkheden zijn tot
snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie.
Een evenwichtige mobiliteit
De bereikbaarheid van voorzieningen en de inrichting van de wegen mag niet enkel
worden afgestemd op de auto. Men moet een evenwicht zoeken tussen autogebruik,
fietsgebruik, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier wordt aan iedereen
de mogelijkheid geboden om zich te verplaatsen en kan ook aan de mobiliteitsbehoefte van zwakkere groepen (gehandicapten, kinderen, ouderen, lage inkomens)
worden voldaan.
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6.2

Selectie

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

De gewenste wegenstructuur wordt weergegeven via een wegencategorisering. De
selectie en de ontwikkelingsperspectieven werden overgenomen uit het gemeentelijk
mobiliteitsplan (fase 3 conform verklaard in november 2000). De globale verkeersstructuur staat hierdoor vast, al werden er bij de selectie van lokale wegen type 2 en
het verblijfsgebied kleine wijzigingen aangebracht. Over de problematiek rond het
tracé van de N19 (omleiding aansluiten op bestaande N19 of parallel met bestaande
N19) en de ontsluitingsmogelijkheden van Bobbejaanland werden geen beleidsopties
genomen aangezien het telkens een bovengemeentelijke problematiek betreft waarin
de hogere overheid een keuze dient te maken. De gemeente Kasterlee wenst wel
een aantal suggesties te formuleren voor het hoger beleidsniveau.

6.2.1

Verblijfsgebieden

Volgens de filosofie van de compartimentering is het noodzakelijk dat de inrichting
van zowel bovenlokale, interlokale24 als lokale wegen gebeurt in functie van de omgevingsvereisten. In de verblijfsgebieden zijn de omgevingsfuncties wonen, schoolgaan en winkelen dominant aanwezig. Een kwalitatief ingericht openbaar domein
moet er de omgevingsfuncties maximaal ondersteunen en de leefbaarheid verhogen.
De aanduiding is indicatief en dient te worden verfijnd bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Buiten de verblijfsgebieden zijn de verblijfsfuncties niet meer dominant
aanwezig en wordt de verkeersfunctie bepalend voor de inrichting van de weg. Poorten begeleiden de overgang tussen verschillende snelheidszones in de verblijfsgebieden. De poorten moeten zodanig worden ingericht dat ze de overgang naar een
lagere snelheidszone kunnen afdwingen.

6.2.2

Primaire weg type 2

Functie
Primaire wegen type 2 nemen een bovenlokale verzamelfunctie op voor gebieden
en/of concentraties van activiteiten van gewestelijk belang. Ze verzorgen de verbinding naar het hoofdwegennet of naar een primaire weg type 1.

24

Er is een verschil tussen bovenlokaal en interlokaal. Bovenlokale wegen zijn wegen met een functie op
provinciaal of gewestelijk niveau, ze worden ook door deze bestuursniveaus geselecteerd. Interlokale wegen
zijn wegen met een functie op lokaal niveau maar die een verbinding mogelijk maken tussen twee gemeenten
of naar het hoofdwegennet. (Mobiliteitshandboek, afl. 12, maart 2000 p. 174)
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Het Vlaams Gewest heeft in het RSV de N19 als primaire weg type 2 geselecteerd.
De N19 is geselecteerd vanaf de op/afrit 24 in Turnhout (E34) tot aan de ring R14
rond Geel. Op die manier verzamelt de N19 het verkeer tussen de hoofdweg E34 en
de primaire weg type 1 N19/N71. Ter hoogte van de kern van Kasterlee werd de
selectie gemaakt van de reeds bestaande noordelijke omleidingsweg. De zuidelijke
omleiding werd geselecteerd als nog te ontwerpen primaire weg type 2 die terug
aansluit op de bestaande N19.
Ontwikkelingsperspectieven vanuit het RSV
–

De inrichting van primaire wegen type 2 dient te vertrekken van een volledige
scheiding van verkeerssoorten. De uitvoeringsvorm is die van een autoweg of
een weg met gescheiden verkeersafwikkeling.
– Het verkeer dient op alle kruispunten gereguleerd te worden (voorrang, verkeerslichten, ongelijkvloerse kruising of rotonde).
– Er kunnen geen nieuwe rechtstreekse toegangen tot particulier terrein worden
voorzien (afwikkeling via ventwegen op bestaande kruispunten).
–

Buiten de stedelijke gebieden dient er op de primaire wegen type 2 een bouw- en
gebruiksvrije zone van 30 m vanuit de as van de weg te worden ingesteld, deze
breedte moet zo strikt mogelijk worden nageleefd.

–

In vele gevallen zullen deze wegen, wegens de bestaande erffuncties en de gemengde verkeersafwikkeling, moeten omgebouwd worden zodat scheiding van
verkeerssoorten mogelijk is. Dit kan door omvorming tot 2x1 autoweg voor doorgaand verkeer met parallelle rijbanen of vervangende wegen voor erffuncties en
lokaal verkeer.
– Slechts uitzonderlijk kunnen nieuwe rondwegen of parallelle tracés voor het doorgaand verkeer worden aangelegd. De aanleg is enkel mogelijk als op geen enkele andere wijze de leefbaarheid kan worden verbeterd. De nieuwe rondwegen
moeten zo dicht mogelijk bij de bestaande kern aansluiten zodat bijkomende versnippering van de ruimte wordt beperkt.
Suggesties van de gemeente aan het Vlaamse Gewest
–

Vanuit een regionale solidariteit wordt het parallelle tracé ondersteund; momenteel wordt deze visie onderzocht op initiatief van een groep van gemeenten die
betrokken zijn bij de problematiek, om op die manier tot een bovenlokale visie te
komen op de ontsluiting van de centrale Kempen.

–

De omleiding moet in beide gevallen (parallel tracé of terug aansluiten op N19)
rekening houden met de morfologisch/functionele binding tussen de Kempense
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Heuvelrug en de dorpskern Kasterlee. De enige manier om deze binding te behouden is de aanleg van een tunnel onder de heuvelrug. De gemeente wenst er
bij het Vlaams Gewest dan ook op aan te dringen een dergelijke tunnel effectief
te realiseren.

6.2.3

6.2.4
Functie

De lokale wegen 1 verbinden op lokaal en interlokaal niveau. Ze verbinden de kernen
onderling, met kernen van buurgemeenten, met (klein)stedelijke gebieden of met het
hogere wegennet.

Secundaire weg type 2

Functie

Selectie

Secundaire wegen type 2 nemen in de eerste plaats een bovenlokale verzamelfunctie op, slechts in tweede instantie kunnen ze een verbindende functie opnemen. Ze
verzorgen de verbinding naar het hoofdwegennet van bovenlokaal niveau. Het toegang geven neemt een belangrijkere plaats in dan bij de secundaire wegen type 1.

–

Selectie
De provincie heeft in het RSPA de N123 als secundaire weg type 2 geselecteerd. De
N123 is geselecteerd vanaf de N19 (noordelijke omleiding Kasterlee) tot aan de
Tielensteenweg in Lichtaart. De N123 dient het bovenlokaal pretpark Bobbejaanland
te ontsluiten.
Ontwikkelingsperspectieven vanuit het RSPA
–

–

De selectie van de secundaire wegen is op de kaart in het RSPA symbolisch
aangeduid en verwijst niet naar een afbakening van specifieke baanvakken. Dit
gebeurt bij de opmaak van een streefbeeld bij de geplande herinrichting van de
betrokken secundaire wegen.
Bij de herinrichting van secundaire wegen zijn de belangrijkste eisen de verkeersleefbaarheid en de ruimtelijke inpassing. Beide eisen primeren op de kwaliteit van
de verkeersafwikkeling.
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N123 (Herentalsesteenweg/Leistraat tot aan Tielensteenweg): interlokale verbinding met het kleinstedelijk gebied Herentals en de R15 (primaire weg 2).

–

N123 (Pastorijstraat/Retiesebaan/Terlo/Reties Heike): interlokale verbinding met
de buurkern Retie en de N18 (secundaire weg 2 en 3).
– N134 (Poederleesteenweg/Achterlee): interlokale verbinding met de buurkern
Poederlee.
–

Olensteenweg: interlokale verbinding met de buurkern St. - Jozef - Olen en de
N13 (primaire weg 2).

–

Tielensteenweg/Tielendorp/Gierlebaan: interlokale verbinding met de buurkern
Gierle en de E34 (hoofdweg).

–

Kerkstraat/Zevendonkseweg: interlokale verbinding met de buurkern Zevendonk,
de N19 (primaire weg 2), het regionaalstedelijk gebied Turnhout en de R13 (primaire weg 2).

Ontwikkelingsperspectieven
–

Bij de lokale verbindingswegen ontstaat het gevaar dat ze worden gebruikt als
sluikroute doorheen verschillende gemeenten. De bewegwijzering moet dit oneigenlijk gebruik tegengaan en mag daarom slechts een verwijzing geven van kern
tot kern. Het sluikverkeer wordt op die manier een ‘onzeker zoekpatroon’ opgelegd zodat het sneller geneigd zal zijn om het hogere wegennet te gebruiken. Dit
perspectief moet samen met de buurgemeenten worden uitgewerkt.

–

Ook een algemene snelheidsverlaging kan er voor zorgen dat doorgaand sluikverkeer op lokale wegen wordt ontmoedigd. De doorstroomsnelheid via lokale
wegen wordt erdoor verlaagd. Het streefdoel is 70 km/uur op de lokale wegen
buiten de bebouwde kom.

–

Binnen de linten en nederzettingen gelegen langsheen lokale verbindingswegen
wordt gestreefd naar een inritkoppeling. De linten en nederzettingen zijn gelegen
in verkeersgebieden waar een lokale verbinding moet worden gegarandeerd.
Door te streven naar een lager aandeel erftoegangen kunnen conflicten tussen
de vele afslagbewegingen en het fietsverkeer worden afgezwakt.

Suggesties van de gemeente voor de provincie
–

Lokale wegen 1: lokale verbindingswegen
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–

sporthal, voetbal, recreatieve voorzieningen Lichtaart, containerpark, verzamelweg recreatieve fietsroutes doorheen de ruilverkaveling). Om de weg voor beide
modi voldoende uit te kunnen rusten, wordt de selectie als ontsluitingsweg voorgesteld. De aanleg van veilige fietsvoorzieningen is echter niet overal mogelijk
zodat er moet worden gestreefd naar een algemene snelheidsverlaging op deze
weg. Door op geregelde afstand doorsteekfilters te gebruiken (één- of tweezijdige
wegversmallingen, verkeersplateaus), moet getracht worden de snelheid van het
autoverkeer af te remmen om de veiligheid van de fietsers te bevorderen.

De linten en nederzettingen zijn gelegen in verkeersgebieden waar ook de toeganggevende functie een belangrijke positie inneemt. Binnen de linten en nederzettingen gelegen langsheen lokale verbindingswegen moet dan ook maximaal
worden gestreefd naar een verkeersveilige weginrichting.

6.2.5

Lokale wegen 2: gebiedsontsluitingswegen

Functie
De lokale wegen 2 verzamelen en ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. Het
toegang geven neemt er een belangrijkere plaats in dan bij de wegen van hogere
orde. De lokale wegen 2 verzamelen het uitgaand verkeer naar een weg van hogere
orde en zorgen voor de verdeling van het ingaand verkeer in het gebied.
Selectie
–

N19 (Turnhoutsebaan/Geelsebaan): interlokale kernontsluitingsweg

–

Pellemanstraat/Beukendreef/HogeRielen/Molenstraat/Kaliebaan/Plaats:
tingsweg Hoge Rielen, sportfaciliteiten en containerpark

ontslui-

Ontwikkelingsperspectieven
–

–

Binnen de verkeersstructuur van de kernen van Kasterlee is zeer moeilijk een
hiërarchische categorisering van wijkverzamelwegen en erfontsluitingswegen aan
te brengen. Er zijn te veel vertakkingen en rechtstreekse aansluitingen op de lokale wegen om een dergelijke hiërarchie op te bouwen. Het lijkt eerder aangewezen om te werken met kleine zones 30 die afgewisseld worden met snelheidsregimes van 50 km/h (zie lokale wegen 3 type A). Een circulatieplan voor elke kern
is noodzakelijk om deze differentiatie uit te werken.
De N19 door het centrum van Kasterlee dient een ontsluitingsfunctie te krijgen
om het traject van de omleidingsweg te bevorderen voor doorgaand verkeer. Het
lijkt aangewezen om, ingeval het parallel tracé wordt gekozen, de doorgang over
de Kleine Nete zodanig in te richten dat het openbaar vervoer een voorrangfunctie krijgt. Het autoverkeer dient er zo veel als mogelijk te worden gefilterd, misschien zelfs worden doorgeknipt, om het gebruik van de rondweg te stimuleren.

–

Een herinrichting van het handelscentrum van Kasterlee draagt bij tot de filtervorming op de bestaande N19. Op die manier gaat prioriteit naar de verblijfskwaliteit, de verkeersveiligheid en de stimulatie van de centrumfuncties binnen het
hoofddorp.
– De weg rond Hoge Rielen neemt heel wat auto- en fietsverkeer op aangezien er
nogal wat verschillende functies worden door ontsloten (Centrum Hoge Rielen,
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6.2.6

Lokale wegen 3: erftoegangswegen

Functie
De erftoegangswegen verlenen toegang tot de aanpalende percelen en takken hiërarchisch aan op de gebiedsontsluitingswegen. De hoofdfunctie van de wegen is
verblijven. De verblijfsfunctie is afhankelijk van de activiteit rond de wegen. De lokale
wegen 3 type A zijn woonstraten en eventueel winkelstraten (indien nog niet tot een
hogere categorie behorend) in het verblijfsgebied. De verblijfsfunctie komt er praktisch aaneengesloten voor. De lokale wegen 3 type B zijn landelijke wegen in het
buitengebied buiten de verblijfsgebieden. De verblijfsfunctie komt er eerder sporadisch voor.
Selectie
–

Type A: alle uitgeruste wegen die niet werden geselecteerd bij het hogere wegennet en behoren tot het verblijfsgebied.

–

Type B: alle uitgeruste wegen die niet werden geselecteerd bij het hogere wegennet en niet tot het verblijfsgebied behoren

Ontwikkelingsperspectieven
–

Erftoegangswegen type A kunnen op een aantal plaatsen een aaneengesloten
verblijfsgebied vormen via de zone 30 toepassing. De aantakking op de gebiedsontsluitingswegen dient wenselijk voorzien te zijn van een klein poorteffect zodat
de weggebruiker merkt dat een zone 30 betreden wordt.

–

De erftoegangswegen type A mogen geen oneigenlijke verkeersstromen opnemen (bv. doorsteek tussen twee lokale verbindingswegen). De interne verkeerscirculatie moet zodanig worden opgebouwd dat de wegenhiërarchie functioneel
wordt afgedwongen.

–

De schoolomgevingen in Kasterlee en Lichtaart dienen met bijzondere zorg te
worden aangelegd. Zowel de herinrichting van de schoolpoort, de herinrichting
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van de omgevende straten als het nemen van circulatiemaatregelen zijn prioritair
voor de verkeersveiligheid.
–

Erftoegangswegen type B spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van de
landbouwbedrijven en de uitbouw van recreatieve fietsroutes doorheen de gemeente. In de agrarisch sterkere gebieden mag het fietsgebruik echter niet conflicteren met de noodzakelijke verplaatsingen van de landbouwvoertuigen.

6.2.7

Bovenlokale non-stop hoofdfietsroute

De non-stop hoofdroutes zijn geselecteerd in het provinciaal fietsroutenetwerk. Zij
fungeren als hoogwaardige snelle routes voor langeafstandsfietsers die gericht zijn
op dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 15 km) en doelgerichte langeafstandsverplaatsingen in de vrije tijd (10 à 50 km). De spoorweg door Tielen wordt door de
provincie geselecteerd als hoofdroute. Er wordt voorgesteld een convenant af te
sluiten met de NMBS om bij elke ingreep langs de spoorlijn de mogelijkheid tot aanleg van een fietspad te bestuderen.
De gemeente wenst aan te geven dat ter hoogte van de kern van Tielen de mogelijkheid bestaat om de Spoorwegstraat als onderdeel van de hoofdroute uit te bouwen
(mits beveiliging van de kruispunten).

6.2.8

Bovenlokale functionele fietsroutes

Het functioneel fietsroutenetwerk is gericht op de meer dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 10 km) in het woon-school-, woon-werk- en woon-winkelverkeer. Het
voorziet een snelle, veilige fietsverbinding tussen de kernen van de gemeente en de
buurkernen. Het grootste deel van deze routes is geselecteerd in het provinciaal
fietsroutenetwerk. De volgende wegen zijn door de provincie geselecteerd als functionele fietsroutes van bovenlokaal niveau:

–

Evenhofstraat/Hoek/Walravens: fietsconnectie Poederlee - station Tielen

–

Kraanschot/Veedijk: verbinding tussen Tielen en Turnhout

6.2.9

Bovenlokale alternatieve functionele fietsroute

De alternatieve functionele fietsroutes lopen parallel met fietsroutes langs drukke
wegen en kunnen een rustig alternatief bieden. Vanuit het provinciaal fietsnetwerk
wordt de volgende routes geselecteerd als rustige, alternatieve fietsverbinding:
–

Melkstraat/Berkenlaan/Oosteneind/Desselsebaan: rechtstreekse fietsverbinding
Kasterlee - Dessel

–

De Bergen/Plaats/Kloosterstraat: fietsdoorsteken om Lichtaart centrum te vermijden

–

Grootrees (richt. Turnhout): alternatieve fietsverbinding Kasterlee-Turnhout om de
N19 te vermijden

6.2.10 Lokale fietsroutes
Deze fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal fietsnetwerk. Ze verzorgen de verbinding tussen woningconcentraties (buiten de kern) en de verschillende kernen, ze
verzamelen het fietsverkeer vanuit de woonwijken naar de functionele routes en ze
kunnen worden gebruikt als alternatieve route naast de bovenlokale routes. De volgende fietsroutes worden geselecteerd:
–
–

N134: interlokale fietsverbinding Lichtaart - Poederlee
Pellemanstraat/Beukendreef/Hoge Rielen/Molenstraat/Plaats:
Hoge Rielen, sportfaciliteiten en containerpark

–

Lage Rielen/Zandhoef: fietsontsluiting voor de woningconcentraties in Lage Rielen en Zandhoef

fietsontsluiting

–

N19 (Turnhoutsebaan/Geelsebaan): fietsverbinding Kasterlee-Turnhout/Geel

–

N123: fietsverbindingen Lichtaart-Herentals en Kasterlee-Retie

–

Olensteenweg: fietsverbinding Lichtaart - St.- Jozef - Olen

–

Tielensteenweg/Tielendorp/Gierlebaan: fietsverbinding Tielen - Gierle

Ossengoor/Molenstraat/Kaliebaan: fietsdoorsteek tussen Tielen en Kasterlee
doorheen Hoge Rielen
– Kattenberg/Grootrees: fietsdoorsteek tussen Kasterlee, Grootrees en Turnhout
als alternatieve route langs N19

–

Kerkstraat/Zevendonkseweg: fietsverbinding Tielen - Turnhout

–

–

Kleinrees/Grootrees: fietsverbinding Grootrees - Oud-Turnhout

De Maneschijn/Houtum: fietsdoorsteek tussen de N123 in Terlo, de recreatieve
voorzieningen rond Houtum en de N19 richting Geel

–

Weverstraat: fietsverbinding Kasterlee - Mol

–

–

Zagerijstraat/Schoolstraat/St.
Rochusstraat/Verbindingsstraat/Kloosterstraat/
Hukkelbergen/Langenberg: fietsverbinding Lichtaart - Geel via Elzen

Pastoor Dergentstraat/Hukkelbergen/Goor/Mgr. Heylenstraat: fietsontsluiting voor
de gehuchten Hukkelbergen en Goor, fietsdoorsteek tussen Lichtaart en Kasterlee als alternatief voor de N123
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–

Goor/Zaardenstraat: fietsdoorsteek tussen het gehucht Goor en de N19 richting
Geel

–

Hofdreef/Pleintje/Mazel-Zwepenstraat/Kraanschot: fietsontsluiting voor de sportfaciliteiten Prijstraat en de woningconcentraties Mazel/Kraanschot, fietsdoorsteek
tussen Tielen en Turnhout als alternatief voor de Zevendonkseweg

6.2.11 Recreatieve routes fietsverkeer
Bij bovenvermelde fietsroutes ligt de nadruk op een snelle en veilige fietsverbinding.
Bij de recreatieve fietsroutes ligt de nadruk op de afwezigheid van autoverkeer, de
rust en de omgevingskwaliteit. De huidige recreatieve fietsroutes worden als een
voldoende ruim aanbod aan recreatieve fietsvoorzieningen geacht. Een gebiedsdekkend netwerk voor Kasterlee wordt ingevuld. Kleine doorsteken tussen de routes
blijven mogelijk als ze rekening houden met de gewenste deelstructuren. Een grote
toename van recreatief fietsverkeer op de kleine landbouwwegen is echter niet aangewezen. De volgende recreatieve fietsroutes worden geselecteerd:
–

A15:

Achtzalighedenroute

–

A16:

Watermolenroute

–

A28:

Binkenroute

–
–

A30:
A32:

Corsendonckroute
Prinsenroute

–
–

LF51: Kempenroute
Spurrieroute

6.2.12 Busvervoerlijnen

Ontwikkelingsperspectieven voor alle fietsroutes
–

De selectie van fietsroutes moet een netwerk tot stand te brengen dat ervoor
zorgt dat de onderlinge verbinding tussen fietsvoorzieningen vlot, veilig en ononderbroken verloopt. De fietsinfrastructuur moet een samenhangend geheel vormen en aansluiten op zoveel mogelijk herkomsten en bestemmingen van fietsers.

–

Het fietsroutenetwerk staat in voor de belangrijkste fietsverbindingen binnen de
gemeente en naar de buurkernen. De fietsroutes vragen echter niet overal automatisch om een fietspad. De gepaste fietsvoorzieningen (fietspad, fietssuggestiestrook, menging, …) moeten worden aangelegd rekening houdend met de functie
van de wegen, de auto- en fietsintensiteiten en het behoren tot verblijfs- of verkeersgebied.

–

De inrichting van de fietsinfrastructuur moet samen met de wegencategorisering
worden bekeken om een samenhangend wegbeeld te creëren. Het wegbeeld
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moet duidelijk het belang en de functie aangeven van de fietsvoorziening (verzamelen, verbinden). Dit draagt bij tot de herkenbaarheid van de fietsvoorzieningen
zodat de fietser de logica van het netwerk kan begrijpen. Bovendien heeft dit ook
het voordeel dat automobilisten hun rijgedrag kunnen aanpassen omdat ze het
belang van de fietsvoorzieningen duidelijk kunnen inschatten.
– De fietsinfrastructuur moet de fietser steeds een zo direct mogelijke route aanbieden. Fietsers bewegen zich op eigen kracht en zijn dus gevoelig voor onlogische omwegen. De wegen die door een eventuele parallelle doortrekking van de
N19 worden afgesloten, dienen op een aantal plaatsen doorsteekbaar te blijven
voor de fiets. Vooral de doorsteken ter hoogte van de Zaardenstraat en Venheide
zijn belangrijk. De keuze tussen fietstunnel of fietsbrug hangt af van de landschappelijke context:
– in de Zaardenstraat is het aangewezen een tunnel te maken (geen verdere infrastructurele impact op de Netevallei)
– in Venheide zal er waarschijnlijk (omwille van de tunnelsleuf) een kleine fietsbrug moeten worden voorzien.
– Om de netwerkvorming en het fietsgebruik te ondersteunen moet ook de nodige
aandacht worden besteed aan het stallen van de fietsen. Algemeen kan men stellen dat in de centrumgebieden en bij belangrijke publiekstrekkende functies voldoende en comfortabele fietsstallingen moeten worden voorzien.

IOK

De stamlijn 49 Turnhout-Kasterlee-Geel-Aarschot wordt in het RSPA geselecteerd
als verbindende buslijn van intergemeentelijk niveau (niveau C). Om deze verbindende functie waar te kunnen maken is het belangrijk dat een goede doorstroming
van het openbaar vervoer wordt gegarandeerd. Een belangrijke implicatie van deze
visie is dat de herinrichting van het centrum van Kasterlee maximaal rekening houdt
met de doorstroming van de lijnbussen. Indien er bij de omleiding van de N19 voor
een parallel tracé wordt gekozen, dan is het wenselijk dat er over de doorgang van
de Kleine Nete een bijkomend filtereffect wordt ingebouwd zodanig dat het openbaar
vervoer een voorrangfunctie krijgt (stimuleren van de doorgangsfunctie voor auto’s
op de rondweg).
De stamlijnen 304 Turnhout-Kasterlee-Lichtaart-Herentals-Aarschot-Leuven en
29a/1 Turnhout-Tielen-Lichtaart-Herentals blijven behouden en zullen een interlokale
functie blijven opnemen.
Vanuit het mobiliteitsplan wordt voorgesteld om twee nieuwe vervoerrelaties uit bouwen. De eerste lijn dient een relatie met hoge frequentie mogelijk te maken tussen
Tielen station en het hoofddorp Kasterlee. De tweede lijn dient een relatie met hoge
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frequentie mogelijk te maken tussen Lichtaart en het hoofddorp Kasterlee. Op die
manier wordt de lokale openbaar vervoersconnectie tussen de woonkernen en het
hoofddorp versterkt en wordt er een rechtstreekse verbinding tussen Tielen en Kasterlee mogelijk gemaakt. Bovendien kan er daardoor ook een rechtstreekse connectie worden voorzien tussen het hoofddorp en het station van Tielen.
Het project ‘basismobiliteit regio Turnhout’ heeft deze wensen reeds vertaald in een
nieuw aanbod van twee lijnen. Stamlijn 5 Turnhout-Vosselaar-Gierle-TielenKasterlee-Retie maakt een connectie met uurfrequentie mogelijk tussen Turnhoutcentrum, Tielen-station, het domein Hoge Rielen, Kasterlee en Retie. Stamlijn 121
Herentals-Lichtaart-Kasterlee-Turnhout maakt een connectie met uurfrequentie mogelijk tussen Herentals-centrum, pretpark Bobbejaanland en Lichtaart, Kasterlee en
Turnhout.
Verder wordt een vraagafhankelijke openbaarvervoerssysteem ingevoerd: een belbussysteem (gericht op Kasterlee en het station van Tielen) om de vervoersarmoede
in de linten en de verspreide bebouwing tegen te gaan.

6.2.13 Spoorweg met knooppunten
De spoorweg door Kasterlee (Tielen) wordt in het RSPA geselecteerd als spoorlijn
van verbindend provinciaal vervoer (niveau B). Het station van Tielen wordt geselecteerd als knooppunt van intergemeentelijk/voorstedelijk niveau. De spoorweg zal
daardoor een verbindende functie blijven opnemen. Voor Kasterlee zal de spoorweg
daardoor vooral belangrijk blijven voor het woon-werkverkeer en in mindere mate
voor het woon - schoolverkeer.
Het stimuleren van de multimodale relatie spoorvervoer - busvervoer, onder meer
door het verleggen van stamlijn 29 (versterking relatie station - hoofddorp), draagt bij
tot deze visie. De inbedding van het station in het woonweefsel van Tielen en de
verknoping tussen spoor en bus moeten echter verder worden uitgewerkt. Aandacht
moet hierbij gaan naar het stellen van strenge eisen inzake aansluiting tussen bus en
trein, de verhoging van het wachtcomfort door verbetering van de halteaccommodatie en de verbetering van de fietsstallingen (zowel capaciteit als kwaliteit). De uitbouw
van parkeergelegenheid dient zorgvuldig te worden afgewogen. Een te grote capaciteit verhoogt het aanzuigeffect vanuit Turnhout en verhoogt het autogebruik in het
voor- en natransport. Een te lage capaciteit verhoogt het wildparkeren en leidt tot een
verlies aan ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving rond het station. Tielen als
knooppunt uitbouwen met een hoge ruimtelijke dynamiek is niet aangewezen aangezien Tielen geen hoofddorp is. Tielen zal daardoor eerder moeten blijven functioneren als opstapplaats voor een verbindende spoorlijn.
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Gewenste toeristisch - recreatieve structuur

Kaart 33: Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

7.1

Doelstellingen

hypothekeren moet met grote omzichtigheid benaderd worden, waarbij steeds een
grondige afweging gebeurt t.o.v. randvoorwaarden natuur, landschap, landbouw en
mobiliteit. Waar de hoogdynamische infrastructuur het gemeentelijk niveau overstijgt,
kan de gemeente enkel suggesties doen, zoals bijvoorbeeld m.b.t. Bobbejaanland26
en een eventuele oplossing voor de mobiliteitsproblematiek die hiervoor moet gevonden worden.
Horeca en openlucht verblijfsrecreatieve infrastructuur zo veel mogelijk bundelen

Invulling geven aan de bovenlokale rol van Kasterlee binnen de toeristisch
recreatieve structuur in de regio
De gemeente beoogt vanuit het lokale niveau een kwalitatief hoogstaande en ruimtelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan de invulling van de toeristisch – recreatieve
rol van Kasterlee in de regio. Kasterlee heeft op toeristisch-recreatief vlak immers
een bovengemeentelijke uitstraling en wenst binnen het toeristisch-recreatief netwerk
Kempen25 ook een voortrekkersrol te blijven vervullen. Dit vereist een voldoende ruim
en kwalitatief hoogstaand voorzieningenniveau op dit vlak.
Duurzaam “gebruik” van natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten door recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht
De toeristisch recreatieve infrastructuur in Kasterlee is voor een groot deel ontstaan
vanuit en ook in belangrijke mate geënt op natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. De aantrekkingskracht die de natuur- en landschapswaarden van Kasterlee
uitoefenen op toerisme en recreatie, wordt erkend als één van de fundamenten van
de toeristisch-recreatieve structuur. Recreatief medegebruik met respect voor de
draagkracht van natuur- en landschapswaarden moet dan ook één van de pijlers
blijven bij een verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Dit impliceert een gebiedsgerichte afstemming van de dynamiek van de activiteiten op de
draagkracht van de omgeving.

In functie van een duurzame uitbouw van de toeristisch-recreatieve structuur dient
ruimte geboden te worden aan ondersteunende voorzieningen, die echter de kwaliteiten van de open ruimte en tegelijk ook de troeven van het toerisme niet ondergraven. Dit vereist het strategisch bundelen van horeca en verblijfsreactie in bundels
aansluitend op de woonkernen van Kasterlee centrum en Lichtaart centrum.
Andere verblijfsrecreatieve voorzieningen aansluiten op harde infrastructuur
Het inrichten van verblijfsparken conform de wetgeving stelt belangrijke eisen inzake
nutsvoorzieningen en brandveiligheid. Het aanleggen van dergelijke voorzieningen
heeft niet enkel impact op de zone zelf maar ook op het omgevende gebied waarin
ze ingebed zijn, door onder meer de verhoogde toegankelijkheid, het doortrekken
van nutsleidingen enz. waardoor de dynamiek in het ganse gebied verhoogt. De
ontwikkeling in geïsoleerde zones ingebed in grote eenheden van de natuurlijke
structuur is daarom niet aangewezen. Verblijfsrecreatieve zones sluiten bij voorkeur
aan op bestaande verstedelijkte zones en infrastructuur en worden qua schaal afgestemd op de behoeften. Waar de bestaande infrastructuur een hypotheek legt op de
gewenste ontwikkeling van het gebied, zal gestreefd worden naar een geleidelijke
afbouw – uitdoving (o.m. weekendverblijven op de heuvelrug en valleidelen buiten de
knooppunten).

Hoogdynamische infrastructuur afwegen t.o.v. de omgeving

Horeca in de open ruimte als essentieel onderdeel van de toeristisch recreatieve structuur, maar met duidelijke grenzen

Uitbreiding van bestaande of nieuwe hoogdynamische infrastructuur is mogelijk binnen een gebied van primair toeristisch recreatief belang maar moet gebundeld blijven
in af te bakenen gebieden. In een aantal kwetsbare gebieden is de grens van de
draagkracht van de omgeving (inzake natuur, landschap of mobiliteit) bereikt. Uitbreiding van bestaande hoogdynamische infrastructuur die deze waarden verder kan

Horecabedrijven zijn essentiële schakels in de toeristisch recreatieve structuur in
Kasterlee en moeten in de eerste plaats ontwikkelingsmogelijkheden krijgen binnen
hoger genoemde concentratiebundels, kernen en nederzettingen. Daarbuiten, in
gebieden met hoofdfunctie natuur of landbouw, moet gericht ruimte geboden worden,
uitgaande van de bestaande voorzieningen, maar moet een ongecontroleerde ver-

25

Kasterlee wordt in het RSPA aangeduid als onderdeel van het toeristisch recreatief netwerk van provinciaal
belang “Kempen” en maakt binnen dit netwerk deel uit van een gebied van primair toeristisch recreatief
belang.
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In het RSPA wordt Bobbejaanland geselecteerd als toeristisch recreatief knooppunt (van provinciaal niveau)
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spreide inplanting in ecologisch waardevolle of agrarisch sterke gebieden vermeden
worden en is een gebiedsgerichte afweging noodzakelijk.

7.2

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

Centrumgerichte voorzieningen op maat inbedden in de woonweefsels

7.2.1

Toeristisch-recreatief knooppunt van Vlaams niveau

In tegenstelling tot recreatief medegebruik in de open ruimte, vertonen jeugd- en
socioculturele voorzieningen, alsook de meeste sportvoorzieningen geen directe link
met de natuurlijke en landschappelijke structuur, maar hangen ze sterker samen met
het woonweefsel. Ze worden daarom maximaal ingebed in of aansluitend op de respectievelijke woonweefsels waarin ze maatschappelijk verankerd zijn27. Rechtszekerheid, functionaliteit, bereikbaarheid (veiligheid) zijn hierbij belangrijke principes.
Zonodig moet ruimte voorzien worden om bestaande infrastructuur die niet aan deze
voorwaarden voldoet, op termijn te kunnen herlokaliseren.

Bobbejaanland wordt is een toeristisch recreatief knooppunt ter ondersteuning van
het Netwerk Kempen, cf. RSV en RSPA. Het al dan niet bestendigen of het eventueel creëren van uitbreidingsmogelijkheden is een bovenlokale (gewestelijke) aangelegenheid. Bijzonder aandachtspunt op dit vlak is de reeds bereikte draagkracht van
de omgeving op het vlak van mobiliteit. Ook de landschapsecologische integratie in
de vallei van de Kleine Nete blijft een aandachtspunt.

Gebiedsgericht ruimte voor aan landbouw gerelateerde recreatieve activiteiten

De gemeente dringt bij de hogere overheden aan op het effectief aanreiken van een
oplossing voor de mobiliteitsproblematiek veroorzaakt door Bobbejaanland, als bindende voorwaarde voor het bestendigen of eventueel uitbreiden van het pretpark.

Toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten kunnen een verruiming vormen voor de
professionele landbouw binnen de agrarische structuur. Voor aan landbouw gerelateerde bedrijven28 die niet een agrarische maar een toeristisch-recreatieve hoofdactiviteit kennen, is een gebiedsgerichte afweging nodig.

7.2.2

Geen permanente bewoning binnen de toeristisch-recreatieve structuur

Het Jeugdcentrum Hoge Rielen wordt aangeduid als zone voor dag- en verblijfsrecreatie van bovenlokaal belang (suggestie).

Infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf moet beantwoorden aan het oorspronkelijk opzet, i.c. het voorzien van een tijdelijk en recreatief verblijf. Permanente
bewoning ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en is ruimtelijk niet aanvaardbaar.
Oplossing zoeken voor parkeerproblematiek (cf. gewenste ruimtelijke verkeersen vervoersstructuur)
Een oplossing moet gezocht worden voor de parkeerproblematiek in relatie tot toeristisch Kasterlee. Het verspreid parkeren van auto’s op landbouw- en boswegen e.a.
moet vermeden worden; de aanleg van parkings op de heuvelrug of uitlopers ervan
is niet gewenst.

27

Dit kan zijn op het niveau van de gemeente, een deelgemeente, een parochie, wijk of gehucht
Aan landbouw gerelateerde bedrijven zijn bedrijven die dierlijke of plantaardige producten voorbrengen die
evenwel niet bestemd zijn voor de markt en die dus een hoofdactiviteit kennen in de eerste plaats verzorgend
ten aanzien van toerisme en recreatie. Voorbeelden zijn kinderboerderijen, maneges, plattelandstoerisme, …
.

Recreatie gericht op rust en natuurbeleving in de Hoge Rielen
Het Vlaamse Gewest is bezig met de opmaak van een masterplan voor het gebied.
De gemeente suggereert inzake de voorschriften, inrichting en beheer voor Jeugdcentrum Hoge Rielen:
–

Behoud en uitbouw van de (verblijf)recreatieve mogelijkheden zonder afbreuk te
doen van het groene karakter van het gebied

–

gebiedsgericht differentiëren van de recreatieve mogelijkheden: concentratie van
verblijven en activiteiten op de bestaande assen; afremmen of geleiden van recreatie in de delen waar natuur en rust primeren (Goorkens, ....) en die tevens
schakels zijn binnen de natuurlijke structuur.

–

aandacht voor natuurgerichte recreatie; natuurbeheer met aandacht voor natuureducatie

–

ruimte voor jeugdwerking

–

behoud van de verbindingsweg Kasterlee – Tielen doorheen het gebied voor
zachte weggebruikers

28
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Delen van dit gebied hebben een rol in de natuurlijke structuur en kunnen in aanmerking komen voor verweving met natuur.

7.2.3

Aandachtsgebieden verweving recreatie – natuur

Aandachtsgebieden verweving zijn gebieden waarvan de gemeente aanneemt of
suggereert dat het Vlaamse gewest ze zal aanduiden als verwevinggebied natuur –
recreatie. Van volgend gebied wordt aangenomen dat het verwevingsgebied is:
–

Samenvloeiing van Broekloop en Grote Kaliebeek (Broek)

NVG 6

–
–

Kempense Heuvelrug oost (Hoge Mauw – Kabouterberg - Rulheide)
Kempense Heuvelrug west (Witte Bergen – Hoge heide) – randzone

NVG 7
NVG 8

–

Kasterlee Grootgoor

NVG 9

–

Reties Heike noord

NVG 10

–
–

Bosdellen-gedeeltelijk (t.h.v. bestaande infrastructuur)
(Delen van Jeugdcentrum Hoge Rielen

NVG 11
NVG 12)

Recreatieve mogelijkheden afgestemd op het fysisch systeem in Grootgoor en
Broek
Gelet op de ligging is een bestendiging van de visvijver Grootgoor mogelijk, evenwel
onder randvoorwaarden. Omwille van de natuurwaarde en cultuurhistorische waarde
van dit relictgebied, moet gestreefd worden naar een verweving van de recreatieve
functie en de natuurfunctie. De opmaak van een inrichtingsplan voor heraanleg van
de vijver waarin beide functies met elkaar worden “verzoend” biedt hier een interessant alternatief. Gedeeltelijke inrichting van de oevers als natuurlijke oever met zachte glooiing, rietkragen e.d. vergroot niet alleen de natuurwaarde, maar komt ook de
visser ten goede (paaiplaatsen). Andere randvoorwaarden zijn het minimaliseren van
verharding e.d.

7.2.4

Woonkern / kernverweving

Binnen de kernen Kasterlee – Lichtaart en Tielen moet een multifunctionele verweving nagestreefd worden van alle activiteiten die een rechtstreekse of onrechtstreekse binding hebben met de woonfunctie, op voorwaarde dat deze activiteiten verweefbaar zijn. Activiteiten die in het kader van recreatie het woonweefsel ondersteunen
zijn: speelpleinen, jeugdvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, parken, …. De voorzieningen zijn bijvoorkeur gesitueerd op goed bereikbare
plaatsen.
Binnen de woonkern dient ook ruimte voorzien worden ter ondersteuning van een
aangepaste groenvoorziening (o.m. voor speelmogelijkheden) door onder meer het
behoud van bosfragmenten en parkelementen.
Ruimte voor sportactiviteiten
Sportinfrastructuur die gericht is op het lokale verenigingsleven en inwoners is mogelijk te verweven in de kernen, voor zover de schaal en dynamiek die ermee samenhangt verenigbaar is met de woonfunctie.
Zulke verweefbare sportinfrastructuren zijn ruimtelijk aanvaardbaar in de verschillende kernen van de gemeente en kunnen daar bestendigd worden. Aandachtspunten
daarbij zijn echter onder meer mobiliteitsaspecten (veiligheid, bereikbaarheid voor
verschillende verkeerstypes,…) en de parkeerproblematiek. Activiteiten en infrastructuren met een grotere dynamiek die niet verzoenbaar blijken met de woonfunctie
worden doorverwezen naar de knooppunten voor sportinfrastructuur.
Ruimte voor jeugdinfrastructuur ingebed in de dorpscentra

Lichtaart broek leent zich tot verweving van functies als landbouw, recreatie en natuur. Dit wordt noodzakelijkerwijs uitgewerkt binnen de fysische randvoorwaarden
van het gebied. Beplantingen kunnen enkel met streekeigen soorten aangepast aan
de valleikenmerken. Verhardingen en vaste constructies moeten tot een minimum
beperkt worden.

Voorzieningen voor de jeugd zijn verweefbaar in de woonkern. Jeugdverenigingen
zijn parochiaal verankerd. De jeugdlokalen liggen ingebed in het betreffende woonweefsel of sluiten er op aan. Het effectief afbakenen van de bestaande locaties en
het voorzien van aangepaste voorschriften kan bijdragen tot meer rechtszekerheid.
Dit belet echter niet dat ook buiten deze afgebakende zones binnen de woonkern
verweefbare nieuwe jeugdinfrastructuur kan worden opgericht. De uitvoering kan
onderwerp zijn van een RUP waarin ook gebiedsgericht de speelmogelijkheden in
functie van specifieke omgevingsvoorwaarden en een eventuele nabestemming
kunnen worden vastgelegd.

Ontwikkelingsperspectieven voor de overige gebieden

Ruimte voor speelpleinen in woonkernen en wijken

cf. gewenste natuurlijke structuur

Naast lokalen en speelruimten in gebruik door jeugdverenigingen, dienen ook openbare speelruimten verweven te worden in woonkernen, wijken, gehuchten en dergelijke. De afbakening van zulke zones met daaraan gekoppelde gebiedsgerichte voor-
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schriften ter inrichting en beheer kan bijdragen tot een vrijwaring van openbare
speelruimten. Dit kan onderwerp zijn van een RUP. Belangrijke aandachtspunten
hierbij zijn onder meer autonome bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duidelijkheid
betreffende de toegankelijkheid, interne veiligheid en aangepast materiaalgebruik.

7.2.5

Centrumzones voor sportinfrastructuur

Indoorinfrastructuur bundelen in S1 en S2

De woonkernen (Kasterlee – Lichtaart – Tielen) en de nederzettingen (gehuchten)
vormen de dragers van de sportvoorzieningen op niveau van gemeente of deelgemeente. De schaal van de voorzieningen moet afgestemd zijn op de grootte van de
woonkern, deelkern of nederzetting. De sterkst dynamiserende infrastructuren horen
bij voorkeur in het hoofddorp. Gehuchten in de open ruimte vereisen het laagste
voorzieningenniveau op dit vlak, hoewel ook hier ruimte moet kunnen voorzien blijven
voor sport en socioculturele activiteiten, in de mate hiervoor een sublokale behoefte
bestaat.
Aansluitend op de woonkernen worden specifieke knooppunten voor sportinfrastructuur aangeduid.
–

S1 Prijstraat Tielen

–
–

S2 Duineneind Kasterlee
S3 Molenstraat – Dressenstraat Lichtaart

–

S4 Kattenhagenstraat Lichtaart

–

S5 Boekweitbaan Kasterlee

De behoefte aan bijkomende indoorinfrastructuur (sporthallen) dient gebundeld in of
aansluitend op de zones S1 en S2. Eventuele uitbreiding van deze zones in functie
van deze behoeften is mogelijk rekening houdende met de (grensstellende) randvoorwaarden vanuit de open ruimte. Voor de zone Duineneind zijn de beboste uitlopers van de Heuvelrug ten zuiden van de zone grensstellend voor uitbreiding.
Geen uitbreidingsmogelijkheden voor zone S4
De zone Kattenhagenstraat kan worden bestendigd binnen de huidige contouren. Er
is geen uitbreiding van de zone mogelijk vanwege de ligging aansluitend op de Kempense Heuvelrug.
Behoefte aan bijkomende openluchtinfrastructuur opvangen binnen zones S3
en S5
De behoefte aan openluchtinfrastructuur kan worden opgevangen in zones Molenstraat-Dressenstraat en een nieuw te creëren zone Boekweitbaan, rekening houdend
met een tal (grensstellende) randvoorwaarden vanuit de open ruimte:

Afstemmen van sportinfrastructuur op de lokale behoeften in de knooppunten
voor sportinfrastructuur
De knooppunten moeten de nodige voorzieningen bieden ter ondersteuning van het
verenigingsleven als drager van de sociale structuur.
De sportvoorzieningen in deze knooppunten (S) worden afgestemd op het niveau
van de gemeente of deelgemeente. De grenzen van de respectievelijke zones worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarbij wordt uitgegaan van de
ruimtebehoefte enerzijds (de bestaande behoefte, de te verwachten nieuwe behoeften en de herlokalisatiebehoefte) en natuurlijke en landschappelijke randvoorwaarden anderzijds.
Uit de kwantitatieve analyse blijkt een behoefte (nieuwe + herlokalisatie bestaande)
te bestaan voor sportvoorzieningen, ordegrootte 11 – 12 ha. Er bestaat zowel een
behoefte voor voorzieningen in open lucht als voorzieningen voor binnensporten.
Deze behoeften op het vlak van sportvoorzieningen, voor zover ze gemeentelijk zijn,
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moeten gebundeld worden in zones sportinfrastructuur. De draagkracht van de gewestplanzone Diestweg is beperkt door de “eilandligging” ervan binnen de reliëfrijke
bossen van de Kempische Heuvelrug, waardoor de toelaatbare dynamiek van eventuele recreatieve voorzieningen beperkt wordt. Planologische ruil is daarom aangewezen.
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Vallei van de Rulloop en reliëf grensstellend voor zone S3
In dit gebied bevinden zich reeds een aantal voorzieningen, enerzijds de voorzieningen binnen het domein van de Hoge Rielen en anderzijds een aantal zonevreemde
voorzieningen in de Dressenstraat (voetbal, ruiters). Aansluitend op de bestaande
voorzieningen kan uitbreiding gerealiseerd worden rekening houdend met volgende
grensstellende elementen( Figuur 17):
–

de alluviale gronden en het landschappelijk waardevol kleinschalig beemdlandschap van de vallei van de Rulloop (= grensstellend in functie van de watertoets)

–

de structureel sterke landbouw in het noordwesten

–
–

de nog gave bossen en heuvels meer oostwaarts (Rulheide...)
de bebouwing in het zuiden. Tevens leggen de natte gronden van een locale
depressie randvoorwaarden op
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Figuur 18 conceptschets voor zoekzone Molenstraat - Dressenstraat

nieuwe of herlokalisatie van zonevreemde openluchtterreinen. De nadruk moet liggen op openlucht infrastructuur met ruimte voor aanhorige randinfrastructuur. Het
voorzien van een nieuwe sporthal is bijvoorbeeld niet mogelijk. Randvoorwaarden
vanuit de open ruimte zijn:
–

vallei –rug structuur (bebost) in het westen

–

open agrarisch landschap in het oosten, met de weg als harde grens

Binnen deze grenzen en rekening houdend met het te reserveren woonuitbreidingsgebied, bedraagt de maximaal beschikbare ruimte 8 h.
Figuur 19 situatieschets voor zone Boekweitbaan

Molenstraat

ruiterterrein
voetbalterrein

Hondenterrein
Ruiterterrein
Sportterrein
Bos
Grensstellende vallei

bebouwing
zoekzone uitbreiding
grensstellende landbouw
te reserveren WUG

De bijkomende ruimte is in de eerste plaats gericht voor het opvangen van de behoefte aan open lucht infrastructuur en de hiermee samenhangende randinfrastructuur zoals kleedruimten e.a.
Gave open ruimte in het noorden grensstellend voor zone S5

harde grenzen t.o.v. open ruimte

Deze zone, WUG cf. het gewestplan (waar momenteel een ruiterterrein met aanhorigheden gevestigd is) beschikt over een eerder beperkte draagkracht vanwege de
ligging aansluitend op gave open ruimte met een belangrijke landschappelijke waarde en de beperkte ontsluitingsmogelijkheden.

grens woongebied
waterloop

De ontwikkeling van deze zone is gericht op een beperkt aantal voorzieningen met
beperkte dynamiek (geen grote bezoekersaantallen), bijvoorbeeld in functie van
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–

Watertoets
Voor het precies vastleggen van de contouren van nieuwe locaties of uitbreidingen
gebeurt een toetsing het watersysteem. Verder worden in de stedenbouwkundige
voorschriften voorwaarden opgelegd m.b.t. een integraal waterbeheer conform de
doelstellingen van de watertoets. Deze voorschriften hebben betrekking op scheiding
van hemelwater en afvalwater, maximaal hergebruik, buffering en/of infiltratie van
hemelwater.

TR5 Lichtaart Nete - Aabroek

Knooppunten als uiting van een taakstelling binnen het gebied van primair
toeristisch-recreatief belang van provinciaal niveau

Fasering zone S5

Toeristisch-recreatieve knooppunten geven invulling aan het gebied van primair
toeristisch belang waartoe Kasterlee behoort en zorgen op die manier tevens voor
een kanalisatie van de recreatiedruk. De knooppunten (TR) hebben ook een bovengemeentelijke toeristische uitstraling. Het realiseren van deze taakstelling vereist de
aanduiding van zones waarbinnen ontwikkelingen en activiteiten kunnen gestimuleerd worden.

Het waken over de dynamiek van deze zone is, gelet op de ligging, een belangrijk
aandachtspunt. Daarom is het aangewezen om bij de ontwikkeling van de zone gefaseerd te werk te gaan:

Concentreren van horeca en verblijfrecreatie en afstemmen van de knooppunten op randvoorwaarden open ruimte

–

in een eerste fase kan via een RUP maximaal 60 % van de beschikbare ruimte
(en in geen geval meer dan de reële nader te bepalen behoefte) ingevuld worden.

–

vóór een eventuele tweede fase ontwikkeld wordt, verbindt de gemeente er zich
toe om opnieuw in overleg te treden met de provinciale overheid.

7.2.6

Zone voor jeugdwerking

De TR knooppunten vertonen een sterke functionele en ruimtelijke relatie met de
Kempense heuvelrug of de Netevallei. Deze historisch gegroeide relatie vereist een
nauwe afstemming van de voorzieningen op deze elementen van de natuurlijke
structuur, waarbij nabijheid en bereikbaarheid, maar ook het vastleggen van harde
grenzen uitgangspunten zijn.
TR1 Kasterlee Bergen

De basisvoorzieningen voor de jeugd (clublokalen) worden ingebed in de respectievelijke woonweefsels (cf hoger). De bestaande voorzieningen bieden vormen hiervoor een goede basis maar ook daarbuiten kunnen nieuwe voorzieningen gecreëerd
worden. Naast de voorzieningen voor de jeugd in de dorpscentra dient eveneens
ruimte voorzien te worden voor sport en spel. Hiervoor bestaat ruimte in de toeristisch recreatieve aandachtsgebieden, zij het met beperkingen voor infrastructuur.
Specifiek wordt volgende zone aangeduid voor jeugdwerking:

Volgende toeristisch recreatieve knooppunten worden aangeduid:

de zone bevindt zich aan weerszijden van de N19 op een smalle uitloper van de
Heuvelrug . Het beboste en reliëfrijke karakter van het westelijk deel (Kabouterkesberg) moet behouden blijven. Binnen deze randvoorwaarde is deze zone geschikt
voor intensievere vormen van recreatief medegebruik die elders op de heuvelrug
geweerd worden; ook de plaatsing van infrastructuur is mogelijk, voor zover er een
duidelijke relatie is met natuurgerichte recreatie en voor zover het materiaalgebruik
aangepast is aan de omgeving. De Pater Damiaanstraat geldt als harde westelijke
grens. Aan de oostzijde van de N19 (Waaiberg) moet de visuele herkenbaarheid van
de heuvelrug versterkt worden. De inrichting van de Geelsebaan zelf moet ruimte
blijven bieden aan horeca waarbij de nabijheid van de beboste Heuvelrug visueel
moet versterkt worden. Dit knooppunt komt ook in aanmerking voor de aanleg van
een randparking (omgeving Doornboom) vanwege de nabijheid van de toeristisch
recreatieve knooppunten, terwijl de afstand tot het centrum relatief beperkt blijft. Bij
de aanleg dient gestreefd naar minimale verharding.

–

TR1 Kasterlee Bergen

TR2 Kasterlee Rulheide

–

TR2 Kasterlee Rulheide

–

TR3 Kasterlee Houtum

–

TR4 Lichtaart Langenberg

–

J1 Ossengoor

7.2.7
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Toeristisch-recreatieve knooppunten van gemeentelijk
belang

De zone Rulheide is een zone voor openluchtrecreatieve verblijven en dagrecreatieve voorzieningen. De huidige voorzieningen kunnen bestendigd worden binnen een
aantal randvoorwaarden gesteld door de bosrijke omgeving met veel microreliëf. Dit
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impliceert een inrichting met respect voor de natuur- en reliëfrijke omgeving, terwijl
aan de straatzijde (N123) de infrastructuur door aangepaste streekeigen groenvoorziening geïntegreerd moet worden in het landschapsbeeld. De mogelijkheden en
beperkingen inzake uitbreiding dienen in een RUP vastgelegd te worden. Alleszins
zal het RUP ook een harde grens vastleggen voor uitbreiding in noordelijke richting.
Gelet op de ligging van dit knooppunt, zijn bijkomende campings niet gewenst.

breiding van bestaande en voor nieuwe infrastructuur dienen in een RUP vastgelegd
te worden.

TR3 Kasterlee Houtum

–
–

Het voormalige landbouwgehucht Houtum biedt ruimte voor diverse vormen van
toeristisch recreatieve activiteiten. Nieuwe voorzieningen en activiteiten zijn mogelijk
voor zover ze een ruimtelijk – functionele relatie vertonen met landelijk toerisme. Het
knooppunt wordt in het zuiden hard begrensd door de Kleine Nete, waarlangs een
buffering, vrij van infrastructuur, voorzien wordt. Een uitzondering hierop vormt de
watermolen die een historische functionele binding met de Kleine Nete heeft. In oostelijke en zuidoostelijke richting leggen de structureel sterke landbouw en het open
landschap de grenzen vast van dit knooppunt. Dit knooppunt komt in aanmerking als
zoekzone voor toeristische voorzieningen van bovengemeentelijk belang (zie 7.2.11)
TR4 Lichtaart Langenberg
Dit knooppunt vormt een verzameling van voorzieningen op de zuidflank van de
Kempense Heuvelrug aan de poort van Lichtaart centrum. Het komt in aanmerking
voor behoud en uitbreiding van bestaande infrastructuur binnen de draagkracht van
de omgeving. Gelet op de ligging van dit gebied in de overgang van Kempische Heuvelrug naar Netevallei, wordt de draagkracht ervan in belangrijke mate bepaald door
de landschappelijke en natuurlijke structuur. De randvoorwaarden hierdoor gesteld
zullen in belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden verder bepalen. Als zuidelijke poort van Lichtaart moeten de zones aan de straatzijde visueel geïntegreerd
worden met streekeigen groen. De mogelijkheden en beperkingen inzake uitbreiding
dienen in een RUP vastgelegd te worden.
TR5 Lichtaart Nete – Aabroek
Dit knooppunt sluit onmiddellijk aan op het knooppunt van provinciaal niveau Bobbejaanland (dat hoger besproken werd). Het is geënt op de vallei van de Kleine Nete en
bevat in hoofdzaak verblijfsrecreatieve voorzieningen. Nieuwe of uitbreiding van
bestaande voorzieningen zijn mogelijk voor zover gelegen buiten de winterbedding
van de vallei van de Kleine Nete. Bijzondere aandacht moet gaan naar visuele integratie in het landschap. Gelet op de hydro-ecologische kwetsbaarheid van de vallei
worden hoge eisen gesteld aan de lozing van afvalwater en moet maximale infiltratie
van hemelwater nagestreefd worden. De mogelijkheden en beperkingen inzake uit-
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Toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden

Volgende aandachtsgebieden worden aangeduid:
Kempense Heuvelrug
Vallei van de Kleine Nete

Stimuleren maar ook sturen van recreatief medegebruik
Toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden zijn gebieden die enerzijds een belangrijke aantrekkingskracht uitoefenen op de recreatieve gebruiker (vaak met een lange
historiek) maar die anderzijds een beperkte draagkracht kennen. Recreatief medegebruik moet in deze gebieden blijven gestimuleerd worden, maar de aard van inrichting van de gebieden moet massatoerisme en overrecreatie vermijden. Infrastructurele voorzieningen moeten beperkt blijven. Geluidsproducerende activiteiten worden
geweerd. De meest kwetsbare zones binnen de aandachtsgebieden kunnen aangeduid worden als strategisch rustgebied.
Specifiek aandacht voor de verschillende bosfuncties en de erosieproblematiek op de Kempense Heuvelrug
Voor de Kempense Heuvelrug moet het recreatief medegebruik gestuurd worden met
het oog op het voorkomen van erosie, het bewaren van voldoende rust en het afstemmen van de recreatie op de andere bosfuncties. Speelbosvoorzieningen op
nader af te bakenen locaties zijn mogelijk. Hardere vormen van recreatie zoals
mountainbike zijn mogelijk mits een zeer goede geleiding waarbij verstoringsgevoelige gebieden ontzien worden (cfr. bestaande parcours). Verblijfsrecreatieve infrastructuur is niet gewenst, tenzij in de daarvoor te voorziene zones.
Afstemmen van toerisme en recreatie op het waternetwerk Kleine Nete
De vallei van de Kleine Nete staat de recreatie in het teken van het recreatief waternetwerk. Aandachtsgebied zijn die delen van de vallei die niet behoren tot een toeristisch-recreatief knooppunt of strategisch rustgebied. Recreatieve infrastructuur is
binnen een aandachtsgebied mogelijk maar aan strikte randvoorwaarden onderworpen: er moet steeds een functionele link zijn met het waternetwerk, het hydrologisch
milieu mag niet verstoord worden en de dynamiek die de infrastructuur teweegbrengt,
moet beperkt blijven.
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7.2.9

Strategische rustgebieden

–

Snepkenshof, op korte afstand van de infrastructuur en voorzieningen van het
woonpark op de grens met Herentals

–

Reties Heike: de zone sluit aan op verblijfsrecreatieve voorzieningen in Retie en
op de N123.

– delen van de Kempense Heuvelrug: Zwart Water, Hoge Bergen – Witte Heide,
Snepkensvijver (noordelijke deel)
– delen van de vallei van de Kleine Nete: Zaarden - Breeven, Snepkensvijver
(zuidelijke deel), Bosdellen
– eilanden binnen andere elementen van de toeristisch-recreatieve structuur

–

eventueel: zoekzone voor opvang van eventuele herlokalisatiebehoefte (met
gelimiteerde oppervlakte, buffering). Het al dan niet voorzien van een dergelijke
zone moet geëvalueerd worden in functie van te onderzoeken behoeften en de
reeds aanwezige herlokalisatiemogelijkheden ter hoogte van Reties Heike.

– Delen van Hoge Rielen (met belangrijke natuurwaarden)
– overige:

De inrichting van de zones dient te gebeuren in afstemming op de omgeving (Kempense Heuvelrug):

Volgende strategische rustgebieden worden aangeduid:
–

eilanden binnen aandachtsgebieden van de toeristisch-recreatieve structuur:

– Kasterlee Grootrees – Tikkebroeken – Hoeven:
– Balderij – Rielenbroek - valleigebied Lage Rielen
– Tielenheide (militair domein)

Snepkenshof inrichten met respect voor de omgeving

–

beperking van de verharde oppervlakte + lokale infiltratie van hemelwater

–

maximaal behoud van het reliëf – microreliëf

–

Sturen en waar nodig afremmen van recreatief medegebruik
Vanwege bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten oefenen deze gebieden een
sterke aantrekking uit op de recreant. Deze kwaliteiten maken dat ze vaak ook structuurbepalend zijn binnen de natuurlijke of de agrarische structuur. Strategische rustgebieden vervullen een dubbele functie in toeristisch recreatieve gebieden van primair toeristisch belang: enerzijds vormen ze een tegenpool voor de TR knooppunten
en anderzijds vormen ze mede de attractieve basis voor recreatief medegebruik.
Recreatief medegebruik is er in principe overal mogelijk mits de beperkingen opgelegd vanuit de overige deelstructuren. Dit houdt in dat in de meest verstoringgevoelige zones medegebruik afgeremd kan worden of vooral gestuurd wordt vanuit geleide
bezoeken. De inrichting van de gebieden moet hierop afgestemd worden.
Geen ruimte voor hoogdynamische vormen van recreatie en toerisme

behoud van het beboste karakter van de omgeving + enkel aanplantingen met
streekeigen beplanting
– randvoorwaarden voor integraal waterbeheer (gescheiden watersysteem, afvalwaterzuivering of aansluiten op riolering)
Reties Heike: reservezone met randvoorwaarden infiltratie
Deze zone geldt in de eerste plaats als een reservezone voor verblijfsrecreatieve
infrastructuur. Andere toeristisch-recreatieve voorzieningen in functie van (nieuwe)
behoeften zijn mogelijk voor zover deze afgestemd kunnen worden op de draagkracht van de omgeving. Verder dient aandacht besteed aan het behoud van de
ecologische relatie tussen de hogere bosgronden in het noorden (infiltratie) en het
zuidelijke kwelgebied (NE 3). Dit betekent onder meer:
–

beperking van de verharde oppervlakte + lokale infiltratie van hemelwater

–

In strategische rustgebieden worden meer dynamische vormen van toerisme en
recreatie geweerd. Horeca en andere infrastructuur die een belangrijke dynamiek
teweegbrengen zijn hier niet op hun plaats. Vormen van plattelandstoerisme zijn wel
mogelijk.

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

–

randvoorwaarden voor integraal waterbeheer (gescheiden watersysteem, afvalwaterzuivering of aansluiten op riolering)

7.2.10 Zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur

7.2.11 Zoekzone voor toeristische infrastructuur van bovenlokaal belang (suggestie)

Het aantal zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur buiten de toeristisch recreatieve knooppunten wordt beperkt in functie van de aansluitbaarheid op bestaande
voorzieningen en infrastructuur. Volgende zones worden aangeduid:

Gelet op de rol van Kasterlee binnen de bovenlokale toeristisch recreatieve structuur,
komt Kasterlee in aanmerking voor nieuwe hoogdynamische infrastructuur met een
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bovenlokaal karakter. De gemeente acht het wenselijk om hiervoor pro-actief een
aantal zones aan te duiden als mogelijke zoekzone, waarvan de invulling en de manier waarop verder dienen onderzocht te worden door de bevoegde overheid in samenspraak met de gemeente.
Volgende zoekzones worden aangeduid:
–
–

Zoekzone Houtum oost
Zoekzone Dressenstaat oost

–

Zoekzone Ossengoor - west

Zoekzone Houtum oost: ruimte zoeken buiten de Netevallei en met aandacht
voor de ontsluiting
Het gebied ten oosten van de bestaande voorzieningen in het knooppunt Houtum
komt in aanmerking als zoekzone (agrarisch gebied volgens het gewestplan) mits
afweging t.o.v. de agrarische structuur (de zoekzone behoort tot een gebied dat
geruilverkaveld werd). Grensstellend voor een definitieve afbakening zijn:
–

Het structureel sterke agrarisch gebied: zandweg in verlengde van Netestraat
richting Kleine Nete (toeristenbrug) als oostelijke grens.
– De Netevallei met winterbedding als indicatieve grens: grensstellend in functie
van de watertoets
Verder dienen infrastructuur en activiteiten afgestemd op de draagkracht van de
woonomgeving, met bijzondere aandacht voor ontsluiting en mobiliteit. Ook het functioneren van de aansluitende gebieden van de agrarische structuur mag niet in het
gedrang komen.

In de Dressenstraat is reeds een zoekzone gelegen voor uitbreiding gemeentelijke
sportinfrastructuur. Aansluitend hierop kan een bijkomende zoekzone voor bovenlokale toeristische infrastructuur voorzien worden. Hierbij dient een afweging gemaakt
te worden t.o.v. de natuurlijke structuur gelet op het feit dat de zoekzone gelegen is
in een groter bebost duinengebied met lokaal sterk microreliëf.
De bestaande zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur Fauwater geldt daarbij als
uiterste oostelijke grens en de winterbedding / depressie van de Rulloop als uiterste
noordelijke grens. Bij de inrichting van het gebied is het aangewezen om de bestaande natuurlijke elementen en reliëf maximaal te behouden. Geluidsintensieve
recreatievormen dienen geweerd te worden.
Tenslotte dient ook aandacht besteed aan de ontsluiting en de verkeersleefbaarheid
omdat de bestaande ontsluiting via Dressenstraat – Molenstraat mogelijk onvoldoende is. Ook een rechtstreekse aansluiting op de N123 kan onderzocht worden.
Watertoets
Voor het vastleggen van de contouren op perceelsniveau van een nieuwe locatie
dient een toetsing te gebeuren aan het watersysteem. Verder dienen in de stedenbouwkundige voorschriften voorwaarden opgelegd m.b.t. een integraal waterbeheer
conform de doelstellingen van de watertoets. Deze voorschriften hebben betrekking
op scheiding van hemelwater en afvalwater, zuivering van afvalwater, maximaal
hergebruik, buffering en/of infiltratie van hemelwater.

7.2.12 Netwerken van de toeristisch-recreatieve structuur

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:

Op grondgebied Kasterlee bevinden zich volgende netwerken:
–

Toeristisch recreatief fietsnetwerk (zie DEEL 2VI6.2.11)

–

waternetwerk Kleine Nete

Netwerken met een gemeentegrensoverschrijdend karakter

–
–

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

GRS Kasterlee

Zoekzone Dressenstraat oost: afweging t.o.v. elementen van de natuurlijke
structuur
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Netwerken maken in hoofdzaak gebruik van bestaande infrastructuur, waarbij missing links opgevuld moeten worden. Andere infrastructuur wordt tot een minimum
beperkt maar specifieke voorzieningen die wezenlijk onderdeel zijn van een netwerk
zijn mogelijk (vb aanlegsteigers voor kajaks Kleine Nete). Verspreide inplanting van
horeca in de open ruimte is niet gewenst; wel bestaat hiervoor gekoppeld aan een
netwerk in beperkte mate ruimte, voor zover een functionele link bestaat met het
netwerk, de schaal en dynamiek van de voorzieningen afgestemd is op de draag-
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kracht van de omgeving (o.m. gelegen buiten strategisch rustgebied). Hiervoor wordt
voornamelijk uitgegaan van bestaande voorzieningen (o.a. Ark van Noë). Specifieke
voorschriften worden uitgewerkt in een RUP.

7.2.13 Verspreide toeristisch recreatieve structuur
Nieuwe infrastructuur wordt niet toegelaten. Functiewijziging van bestaande gebouwen naar horeca, maneges, e.d. is in een aantal gevallen wel mogelijk. In dit verband
wordt tevens verwezen naar de gewenste agrarische structuur.
Het uitgangspunt is dat deze activiteiten maximaal geënt worden op de woonkernen
en de (agrarische) gehuchten. Het aanduiden van deze gebieden (binnen de agrarische structuur) biedt geen vrijgeleide voor elk initiatief: een bepalend element voor
de individuele afweging is de draagkracht van de omgeving t.o.v. de dynamiek die de
inplanting met zich mee brengt. Een te sterk aanzuigeffect (van autoverkeer bijvoorbeeld) die de draagkracht van de omgeving overstijgt, moet vermeden worden.
Bestaande (zonevreemde) infrastructuur wordt individueel aan dit principe getoetst in
een RUP.
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Containerpark

8

Visie op andere functies zoals gemeenschapsvoorzieningen

Het aanbod aan gemeenschaps- en nutsvoorzieningen dient zowel kwantitatief als
kwalitatief afgestemd op de lokale behoeften en dit op niveau van gemeente of deelgemeente.

Het bestaande containerpark sluit niet aan op een woonkern maar kent wel een centrale ligging t.o.v. de drie deelgemeenten. De ontsluiting is echter niet optimaal doordat de locatie niet onmiddellijk aansluit op een secundaire weg en door mogelijke
conflicten met toeristisch recreatief (fiets)verkeer.
Mits de nodige aandacht voor de ontsluiting en verkeersveiligheid (zie ook gewenste
verkeers- en vervoersstructuur) kan deze locatie gehandhaafd blijven. Op langere
termijn kan een verplaatsing naar een (nieuw) bedrijventerrein overwogen worden.

Volgende algemene richtlijn wordt vooropgesteld:
–

De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de
kern.
– Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moet
de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang de
structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten.
De gemeente ondersteunt hiermee de richtlijnen van het RSV.
Volgende types van gemeenschaps- en nutsvoorzieningen met specifieke ontwikkelingsperspectieven zijn relevant voor Kasterlee:
Gemeentehuis en politie

Culturele voorzieningen
De meeste culturele voorzieningen (bibliotheken, culturele centra, Masereelcentrum)
zijn ingebed binnen of sluiten onmiddellijk aan op een woonkern. Vanuit de verenigingen blijkt een behoefte te bestaan aan bijkomende socio-culturele voorzieningen
met een polyvalente functie. Nieuwe voorzieningen dienen tevens binnen de kernen
voorzien te worden. Binnenpad in Kasterlee vormt hiervoor een mogelijke locatie.
Onderwijsinstellingen
Groot Kasterlee kent een breed aanbod aan scholen, zeker wat betreft kleuter- en
lager onderwijs. Op enkele na zijn alle scholen (gegroepeerd) ingebed in de respectieve woonkernen van de deelgemeenten. Betreffende ontwikkelingsperspectieven
zijn vooral bereikbaarheid en veiligheid van de schoolomgevingen aandachtspunten.
Aspecten van zonevreemdheid dienen nader onderzocht in een RUP:

Zowel de ligging in het centrum van Kasterlee als de uitrusting van het gemeentehuis
voldoet aan hoger gestelde criteria en de behoeften.

–

Zonevreemde uitbreidingen van de Mast: grensstellend is het aanpalende reliëf
van de Kempense Heuvelrug

De intergemeentelijke politieschietstand voldoet qua ligging en integratie in de omgeving aan de gestelde criteria.

–

Ontwikkelingsperspectieven van het zonevreemd gelegen schooltje ter hoogte
van Westreties Heike kaderen binnen een visie voor de omgeving: natuurverweving en reservezone voor verblijfsrecreatie.

Gemeentelijke werkplaatsen en brandweer
De huidige locatie bij het gemeentehuis in Kasterlee met gezamenlijke vestiging van
brandweer en gemeentelijke werkplaatsen voldoet niet langer aan de behoeften. Als
nieuwe locatie voor de gemeentelijke werkplaatsen komen de gemeentelijke eigendommen op het lokaal bedrijventerrein Biezenveld in aanmerking. Een nieuwe locatie
voor de brandweer sluit bij voorkeur aan bij een bestaande kern, conform de bepalingen van het RSV. Tweede aandachtspunt daarbij is de bereikbaarheid vanuit en
naar de 3 deelgemeenten. Dit dient verder onderzocht in een specifieke studie. Uit
voorlopig studiewerk kwam een locatie langs de noordelijke omleiding van de N19
nabij de kruising van de N123 als geschikte locatie naar voor.
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Sociale voorzieningen
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.
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Kerkhoven
De behoefte aan een bijkomende locatie die in deelgemeente Kasterlee op korte of
middellange termijn mag verwacht worden, dient opgevangen te worden in of in de
onmiddellijke nabijheid van de woonkern. De bestaande zone voor gemeenschapsvoorzieningen ter hoogte van Ossegoor komt hiervoor in aanmerking.
Waterzuivering
Een waterzuiveringsstation vertoont uiteraard een sterke functionele link met de
ontvangende waterloop en kan daarom eventueel ingeplant worden op plaatsen waar
in principe infrastructuur maximaal wordt geweerd (vallei). Hierbij dient echter aandacht besteed aan een maximale (visuele) integratie in de omgeving en dient de
schaal aangepast op de schaal van de omgeving.
Militaire voorzieningen
De militaire voorzieningen in Kasterlee hebben een bovenlokale rol. Aspecten van
zonevreemdheid dienen met de bevoegde overheden geëvalueerd te worden. Met
betrekking tot de oefenterreinen stelt de gemeente een feitelijke verweving met natuur en landschap (conform bestaande toestand) als suggestie voorop.
Overige diensten
Voor de overige diensten zoals post, station gelden de algemene ontwikkelingsperspectieven.
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9

Het verkeersleefbaarheidsprobleem in Kasterlee dat samenhangt met de verbindende gewestwegen en vooral de N19 vraagt een oplossing op hoger beleidsniveau.
Hierbij is ook een evenwichtige afstemming vereist van elke mogelijke oplossing op
de troeven van Kasterlee inzake natuur en toerisme.

Synthese gewenste ruimtelijke structuur

Kaart 34: Synthese gewenste ruimtelijke structuur

Toetsing veiligheid in het kader van de SEVESO II richtlijn

De gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Kasterlee moeten de landschappelijke hoofdstructuur, die in belangrijke mate gedragen wordt door de structurerende valleien (met als belangrijkste Kleine Nete, Aa, Wamp, Rode Loop en Kaliebeek) en de hogere ruggen (met als meest markante de Kempense Heuvelrug) respecteren.

In Kasterlee wordt enkel ruimte voorzien voor lokale bedrijvigheid. Omdat op een
lokaal bedrijventerrein geen SEVESO II bedrijven toegelaten zijn (cf. 5.2.2) en zich in
Kasterlee geen historisch gegroeide risicobedrijven bevinden, zijn op dit vlak geen
randvoorwaarden te weerhouden voor de ruimtelijke planning.

Dit vertaalt zich in het compact ontwikkelen van de woonkernen op de ruggen. De
voorzieningen worden in deze woonkernen gebundeld, met aandacht voor kernenhierarchie Kasterlee – Lichtaart – Tielen. In principe wordt er gestreefd naar een kwaliteitsvolle verdichting, d.i. met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en groenvoorziening.
Buiten de kernen (nederzettingen en linten) wordt een groei van woningen en voorzieningen ontmoedigd. Centrumgerichte functies zoals sportvoorzieningen en lokale
bedrijvigheid worden maximaal gebundeld bij de woonkernen met de nodige aandacht voor ontsluiting en bereikbaarheid.
Het respecteren van de landschappelijke hoofdstructuur betekent ook het zorgvuldig
afstemmen van toerisme en recreatie op de kwaliteiten van open ruimte en natuur,
die sterk samenhangen met de valleien, heuvels en bossen. Vooral waar de Kempense Heuvelrug de kernen van Kasterlee en Lichtaart raakt vraagt dit bijzondere
aandachten en kan de afstemming gebeuren door het expliciet voorzien van ontwikkelingsmogelijkheden in knooppunten en snoeren met daaraan gekoppeld specifieke
randvoorwaarden en harde grenzen. Op andere plaatsen, zoals in de Hoge Rielen,
moet verweving van natuur en diverse recreatievormen hiervoor het uitgangspunt
zijn.
De sterke agrarische infrastructuur die Kasterlee vandaag kent met de uitgestrekte
ruilverkavelingsgebieden, moet ook in de toekomst de basis blijven voor een duurzame uitbouw van de landbouw, met een sterke oriëntatie op de grondgebonden
landbouw. Anderzijds kan door differentiatie van de gebieden van de agrarische
structuur opnieuw meer uiting gegeven worden aan het structurerende karakter van
de waterlopen die deze gebieden doorkruisen, vooral waar deze een natuurverbindingsfunctie hebben. Overeenkomsten met de landbouw in functie van een aangepast beheer is hierbij het uitgangspunt. Het verder aangrijpen van de mogelijkheden
van plattelandstoerisme kan de landbouw in toeristisch Kasterlee een extra dimensie
geven. Voor aan de landbouw gerelateerde (toeristische) activiteiten en hobbylandbouw worden de mogelijkheden verruimd in structureel minder sterke agrarische
gebieden rondom de kernen.
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Groeimogelijkheden van centrumondersteunende functies (sport – toerisme –
publieke voorzieningen) in de rand met harde grenzen naar de open ruimte

10

Gewenste ruimtelijke microstructuur

10.1

Gewenste ruimtelijke structuur van de kern Kasterlee

Kaart 35: Gewenste ruimtelijke microstructuur – kern Kasterlee
Behoud en gerichte uitbouw van het voorzieningenniveau in de kern
Kasterlee is van oudsher de grootste kern met een goed uitgebouwd gemeentelijk
voorzieningenniveau en een bovenlokale recreatieve functie. Behoud en verdere
uitbouw van het voorzieningenniveau gelden als toekomstige richtlijnen.
–

–

De publieke voorzieningen en het winkelapparaat worden geconcentreerd in de
centrumzone ter hoogte van de Markt met beperkte uitlopers langs de Turnhoutsebaan-Geelsebaan en de N123. Zodoende kunnen handel en diensten op loopafstand van elkaar worden voorzien. De nog onbebouwde zone “Binnenpad” biedt
mogelijk ruimte voor nieuwe publieke voorzieningen. De omgeving van het Ossengoor, waar momenteel de intercommunale schietstand gevestigd is, biedt nog
ruimte voor nieuwe publieke voorzieningen voor zover ze geïntegreerd kunnen
worden in de groene omgeving.
Bij de verdere uitbouw is bijzondere aandacht nodig voor de doortocht van de
N19 door het dorpscentrum. Een omleiding van het doorgaand verkeer langs de
geplande ringweg, gekoppeld aan een stedenbouwkundige herinrichting van het
publieke domein langs de N19 is wenselijk. Hiertoe kunnen verkeerspoorten en
een systeem van verkeersmenging worden voorzien. Op die manier kan gestreefd worden naar een coherent en compact centrum dat voetgangers –en
fietsvriendelijk is. Wel moet bij de herinrichting een goede doorstroming van het
openbaar vervoer worden gegarandeerd.

–

Buiten de centrumzone is de inplanting van nieuwe supermarkten voor dagelijkse
behoeften niet aangewezen om uitholling van het commerciële centrum te vermijden. De uitbreiding van winkels met grote verkoopsoppervlakte en ruime parkeermogelijkheden moet beperkt worden.
– De aanwezigheid van kleinhandelsactiviteiten buiten de afgelijnde kern moet zelfs
afgebouwd worden.

De sport- en recreatieve voorzieningen worden geclusterd in het zuiden van de kern.
Het cluster bestaat uit 3 knooppunten: een centrum voor sport aan Duineneind, een
knooppunt in de omgeving van Kabouterkesberg en een knooppunt aan de rand van
Houtum. De onderlinge relatie tussen de knopen (of parels van het parelsnoer) kan
worden versterkt zonder evenwel de afzonderlijke concentraties met elkaar te laten
versmelten.
Eventuele uitbreiding van de sportzone mag geen indringing van de zuidelijk gelegen
uitloper van de Kempense Heuvelrug met zich meebrengen. Voor uitbreiding van de
sportinfrastructuur komt een zoekzone in Hulst net buiten de noordelijke rand van de
kern in aanmerking.
De Pater Damiaanstraat vormt de uiterst westelijke begrenzing van het recreatief
knooppunt Kabouterkesberg. Verder westwaarts is enkeI zachte recreatie toelaatbaar
op de Heuvelrug.
In Houtum moeten de toeristisch-recreatieve voorzieningen een duidelijke en harde
begrenzing krijgen ten opzichte van de Kleine Netevallei. Verder oprukkende bebouwing in de richting van de Netevallei is niet toegestaan. In oostelijke richting vormt de
aarden weg in het verlengde van Netestraat richting Kleine Nete een harde grens
voor uitbreiding van centrumondersteunende functies (toeristisch-recreatieve of andere voorzieningen).
Bestaande en nieuwe gemeenschapsvoorzieningen gericht op het lokale niveau
krijgen ontwikkelingsmogelijkheden binnen de grenzen van de structuurbepalende
openruimte-elementen.
Lokale bedrijvigheid ondersteunt het functioneren van de kern.
–

Kleinschalige, lokale bedrijvigheid kan verweven worden in het kernweefsel voor
zover ze verenigbaar is met de woonfunctie en een beperkte verkeersdynamiek
heeft. Dit gebeurt bij voorkeur langs de invalswegen van de kern die als economische dragers geselecteerd worden en zodoende een hogere dynamiek toelaten.
De woonwijken met een overwegend residentieel karakter en/of groene verschijningsvorm blijven best bedrijfsluw.
– De bedrijvenzone Rode Akkers aan de westrand van de kern wordt behouden
voor lokale, kleinschalige bedrijven. Een aangepaste buffering wordt voorzien aan
de randen ten opzichte van de aangrenzende woonomgeving.
–

164

IOK

plangroep

In het noorden van kern wordt het lokaal bedrijventerrein Biezenveld ontwikkeld
met een oppervlakte van 5,6 ha voor lokale, kleinschalige ambachtelijke bedrijven
die niet of moeilijk verweefbaar zijn. Louter commerciële activiteiten horen hier
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niet thuis. Gekoppelde bebouwing maakt een efficiënt ruimtegebruik mogelijk.
Een groene buffer met streekeigen beplanting zorgt voor de inpassing in het
landschap. Een zuidelijke uitbreiding van Biezenveld wordt in de weg gestaan
door de waardevolle Rulloopdepressie die als aandachtsgebied voor verweving
tussen natuur en recreatie is aangeduid.
Open ruimte en stedelijke structuren bepalen de contouren van de kern waarbinnen
een verdichtingsbeleid wordt gevoerd. De ringweg en de Kempense Heuvelrug in het
westen, de Kleine Netevallei in het zuiden, het landschappelijk waardevol agrarisch
gebied in het oosten en de stuifduinruggen in het noorden vormen de begrenzing van
de kern Kasterlee. De groei van Kasterlee wordt daardoor niet gehypothekeerd aangezien er voldoende woonuitbreidingsgebieden en niet uitgeruste woongebieden in
het bebouwde weefsel gelegen zijn.
De toekomstige ontwikkeling van deze gebieden moet gekoppeld zijn aan de andere
kernen via onderlinge fasering. Bovendien wordt gestreefd naar een hogere dichtheid
in de kern via compactere bouwtypes.
–

In de zones met overwegend halfopen en in mindere mate open of gesloten bebouwing moeten meer combinaties worden gemaakt met halfopen en gesloten
bebouwing.

–

In de randen van de kern en de meer recente wijken waar de open bebouwing
domineert, moeten meer combinaties met halfopen en open bebouwing voorzien
worden.

–

De lage dichtheden in de verkavelde bossen (Kattenberg/Grootreesdijk, Baron
Van Der Grachtlaan) worden ook in de toekomst nagestreefd. De groene verschijningsvorm moet behouden blijven. Op die manier blijft een geleidelijke overgang naar de open ruimte met beboste duinenruggen behouden. Ook in het westelijke deel van de kern moet erop worden toegezien dat het groene karakter als
zachte overgang naar de beboste Kempische Heuvelrug behouden blijft.

–

De ontwikkeling van niet uitgeruste woonzones moet worden gestimuleerd aan
dichtheden van minimum 15 woningen/ha.

–

De woonuitbreidingsgebieden, die in aanmerking komen voor huisvesting, worden gereserveerd tot een nieuwe woningbehoeftestudie de behoefte kan aantonen.

op openbaar vervoer, fietsen en bestemmingsverkeer. De N123 blijft een interlokale verbindingsfunctie tussen Lichtaart en Retie behouden. Verkeerspoorten en
aangepaste ruimtelijke dimensionering op de invalswegen dragen bij tot verkeersmenging, lagere verkeerssnelheden en een aantrekkelijk verblijfsgebied.
–

In functie van de ontsluiting van het containerpark en de Hoge Rielen wordt de
Pellemansstraat-Beukendreef als lokale ontsluitingsweg geselecteerd. Om te
verhinderen dat deze weg als sluipweg naar Lichtaart zou worden gebruikt kunnen op diverse plaatsen buiten de kern filters worden ingebouwd die een vlotte
verkeersdoorstroming bemoeilijken. Voor alle overige straten wordt de functie beperkt tot toegang geven aan de bewoners. Aangepaste maatregelen moeten
worden getroffen om te verhinderen dat bepaalde centrumstraten als sluipwegen
worden gebruikt.
– De schoolomgeving langs de Mgr. Cardijnstraat en de Mgr. Heylenstraat moet
worden heringericht ter verhoging van de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen.
– Bovendien worden in de kern een aantal functionele fietsverbindingen geselecteerd die de basis moeten vormen voor de uitbouw van een vlot en veilig fietsnetwerk.
De uitlopers van de Kempense Heuvelrug moeten in het kernweefsel morfologisch
zichtbaar blijven door de bebouwing hier tot een minimum te beperken. Hetzelfde
geldt voor de duinenrug tussen de Baron Van Der Grachtlaan en de Bremstraat. Het
tegengaan van verdere bebouwing in het park- en boscluster aan de oostzijde van
kern versterkt het morfologisch onderscheid tussen het kernweefsel en het landelijk
gehucht Terlo. Bovenstaande bosfragmenten en duinenrelicten vormen belangrijke
schakels in een groene corridor die van zuidwest naar oost de kern Kasterlee doorsnijdt.

Het wegennet wordt duidelijk gestructureerd via functietoewijzing en inrichting. De
radiale structuur wordt in globo behouden maar een verfijning moet de nadelen ervan
beperken.
–

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de doortrekking van de westelijke
ringweg met een ondertunneling ter hoogte van de Kempische Heuvelrug. Het
functioneren van de invalswegen Turnhoutsebaan-Geelsebaan wordt afgestemd
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Lichtaart blijft een zelfvoorzienende kern met een bovenlokale recreatieve functie

ontwikkeld volgens de geldende verdichtingsrichtlijnen (zie gewenste ruimtelijk
economische structuur). Louter commerciële activiteiten horen er niet thuis. Binnen een nader af te bakenen gebied kan ruimte worden geboden voor nieuwe lokale bedrijven en voor te herlokaliseren bestaande bedrijven. Bij de opmaak van
een uitvoeringsplan moet de bestaande zone mee worden heringericht in functie
van ontsluiting, grondintensivering en uitsluiting van zonevreemde functies. Aan
de kant van de dorpskern moet een voldoende grote groene buffer worden voorzien.

Het winkelapparaat met een lokaal profiel kan zich ontwikkelen in de centrumzone.
Deze omvat de Leistraat en het aansluitende deel van de Tielensteenweg.

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

Het heringerichte kerkplein en omgeving kan model staan voor een verdere herinrichting van het centrum. Hierbij kan gestreefd worden naar een aantrekkelijk woon -en
winkelklimaat.

–

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.

10.2

Gewenste ruimtelijke structuur van de kern Lichtaart

Kaart 36: Gewenste ruimtelijke microstructuur – kern Lichtaart

Buiten het centrum moet de inplanting van grootschalige, autogerichte commerciële
activiteiten beperkt worden.
Concentraties van sportvoorzieningen worden bij voorkeur op 2 plaatsen nabij de
kern uitgebouwd: een kleine westelijke sportzone aan de Herentalseweg en een
grotere noordelijke zone aan de Molenstraat aansluitend bij de Hoge Rielen. Daarnaast komt aan de Poederleesteenweg een eventuele reservezone voor sportinfrastructuur in aanmerking. De toeristisch-recreatieve voorzieningen worden gebundeld
in het zuidwesten van de kern waar de Kempische Heuvelrug de Herentalsesteenweg kruist. Dit knooppunt wordt als poort geënt op de N123 waarbij een verdere
uitwaaiering in de richting van de Kempische Heuvelrug niet is toegestaan. De uitlopers langs de Herentalsesteenweg zorgen voor een verbinding met de toeristischrecreatieve knooppunten in de Netevallei die eveneens een duidelijke begrenzing ten
opzichte van de open ruimte moeten krijgen.
Bestaande en nieuwe gemeenschapsvoorzieningen gericht op het lokale niveau
moeten in ontwikkelingsmogelijkheden binnen de grenzen van de structuurbepalende
openruimte elementen.

Dit vormt geen beperking op de groei van de kern Lichtaart die voorzien is van voldoende woonuitbreidingsgebieden en niet uitgeruste woongebieden.
Een onderlinge fasering tussen de verschillende kernen zal de toekomstige ontwikkeling van deze gebieden sturen. Bovendien wordt gestreefd naar een hogere dichtheid
in de kern via compactere bouwtypes.
–

In de zones met overwegend halfopen en in mindere mate open of gesloten bebouwing moeten meer combinaties worden gemaakt met halfopen en gesloten
bebouwing.
– In de randen van de kern en de meer recente wijken waar de open bebouwing
domineert, moeten meer combinaties met halfopen en open bebouwing voorzien
worden.
–

De lage dichtheden in het verkavelde bos Klein Hoge Berg Heide worden ook in
de toekomst nagestreefd. De groene verschijningsvorm moet behouden blijven.
Op die manier blijft het beboste karakter van de Kempische heuvelrug in zekere
zin behouden. Bovendien moet een duidelijke en harde begrenzing worden voorzien ten opzichte van de heuvelrand die als openruimtecorridor is gecategoriseerd. Het vrijwaren van de groene verschijningsvorm geldt eveneens als richtlijn
voor de woonwijk buiten de afgelijnde kern m.n. Grote Heide. Aangezien deze
woonwijk te decentraal is ingeplant ten opzichte van het dorpscentrum wordt hier
geen verdichtingsbeleid toegepast.

–

De ontwikkeling van niet uitgeruste woonzones moet worden gestimuleerd aan
dichtheden van minimum 15 woningen/ha.

Ook hier ondersteunen lokale bedrijven het functioneren van de kern.
–

Kleine, lokale ambachtelijke bedrijven kunnen zich inpassen in de kern voor zover
ze verweefbaar zijn met het wonen en hun verkeersdynamiek beperkt is. De economische dragers kunnen hierbij een hogere dynamiek aan dan de overige
woonwijken die best bedrijfsluw worden gehouden. Te grote of te dynamische
bedrijven worden doorverwezen naar een bedrijventerrein.

–

Het gebied dat in het noorden aansluit op de bestaande bedrijvenzone Hoebenschot én de kern komt in aanmerking om als lokaal bedrijventerrein te worden
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–

De woonuitbreidingsgebieden, die in aanmerking komen voor huisvesting, worden gereserveerd tot een nieuwe woningbehoeftestudie de behoefte kan aantonen.

De categorisering van het wegennet zorgt voor een functionele hiërarchie met specifieke maatregelen. Zo krijgen de belangrijkste radiale invalswegen een lokale en
interlokale verbindingsfunctie toegewezen. De andere wegen krijgen de functie van
woonstraat, met uitzondering van de Molenstraat die voorziet in de ontsluiting van de
noordelijke sportzone en de Hoge Rielen. Verder kan de Schoolstraat worden heringericht ten behoeve van het schoolverkeer. De ontsluiting van Bobbejaanland moet
op bovenlokaal niveau worden opgelost.

10.3

Openruimtestructuren worden gebruikt om grenzen te stellen aan de kern en de
contour ervan te bepalen. Tielen ligt ingeklemd in de vork gevormd door de vallei van
de Aa en de Grote Kaliebeek. In het noordwesten wordt de kern begrensd door Tielenheide en in het oosten behoort de winterbedding van de Kemelbeek tot een openruimtevinger tussen de kern en de gehuchtengordel met bedrijventerrein. De spoorweg Herentals-Turnhout doorsnijdt de kern in ZW-NO richting. Dit vormt geen beperking op de groei van de kern Tielen die voorzien is van voldoende niet uitgeruste
woongebieden.
Een onderlinge fasering tussen de verschillende kernen zal de toekomstige ontwikkeling van deze gebieden sturen. Bovendien wordt gestreefd naar een hogere dichtheid
in de kern via compactere bouwtypes.
–

Gewenste ruimtelijke structuur van de kern Tielen

Kaart 37: Gewenste ruimtelijke microstructuur – kern Tielen
Tielen blijft een zelfvoorzienend kleine kern in de open ruimte met een multimodaal overstappunt.
–

Het winkelapparaat blijft afgestemd op het voorzieningenniveau van de eigen
kern. Het wordt geconcentreerd in Tielendorp.

–

De inrichting van de kerkomgeving met inbegrip van het stationsplein moet bijdragen tot een verblijfsvriendelijke en samenhangende woon- en winkelomgeving.

In de zones met overwegend halfopen en in mindere mate open of gesloten bebouwing moeten meer combinaties worden gemaakt met halfopen en gesloten
bebouwing.
– In de randen van de kern en de meer recente wijken waar de open bebouwing
domineert, moeten meer combinaties met halfopen en open bebouwing voorzien
worden.
– De ontwikkeling van niet uitgeruste woonzones moet worden gestimuleerd aan
dichtheden van minimum 15 woningen/ha.
De radiale invalswegen van de kern worden gecategoriseerd als lokale en interlokale
verbindingsweg en het station en omgeving als intermodale verknoping.

De sportvoorzieningen aan de noordelijke rand van de kern worden kleinschalig en lokaal gehouden.
Bestaande en nieuwe gemeenschapsvoorzieningen gericht op het lokale niveau
moeten ontwikkelingsmogelijkheden binnen de grenzen van de structuurbepalende
openruimte elementen.
Bedrijvigheid kan ondersteunend zijn aan de woonfunctie.
–

Kleine ambachtelijke bedrijven met een lokaal karakter zijn inpasbaar in het
kernweefsel voor zover ze verenigbaar zijn met de woonfunctie en laagdynamisch zijn.

–

De bedrijvenzone ten noordwesten van de kern wordt behouden als bedrijventerrein voor historisch gegroeide bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat bij vervanging van
de bestaande activiteit ter plaatse kleinschalige, lokale bedrijven moeten worden
ingeplant. Aansluitend op de bestaande zone ligt een zoekzone voor de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein.
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11
11.1

Afwegingskader zonevreemde infrastructuur

perspectieven die volgen uit de eerste stap. Een eventuele bijkomende laatste stap
in een beleidsmatige afweging naast de strikt ruimtelijke afweging is de evaluatie
t.o.v. sociale en/of economische aspecten. Hierin komen onder meer (cultuur)historische en sociaal maatschappelijke binding aan bod.

Algemene methodiek

Confrontatie - afweging

ACTIVITEIT
aard
dynamiek

Juridisch is sprake van zonevreemdheid als in een bestemmingszone functies en
activiteiten plaatsvinden die niet verenigbaar zijn met de voorschriften van deze bestemmingszone. Infrastructuur gekoppeld aan deze activiteiten is zonevreemde infrastructuur.
Een ruimtelijk structuurplan schept via een gewenste ruimtelijke structuur een kader
voor de opmaak van nieuwe bestemmings- en inrichtingsplannen. Dit nieuwe kader
zal aanleiding geven tot wijzigingen of verfijningen van de huidige voorschriften. In
die zin is het mogelijk dat infrastructuur die op dit moment juridisch zonevreemd is,
niet langer onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, of omgekeerd. In
dit verband zou men kunnen spreken van “planologische zonevreemdheid” als tegenhanger van de juridische zonevreemdheid.

OMGEVING
draagkracht
kwetsbaarheid

KLASSEN

hoogdynamisch

De afweging van zonevreemde infrastructuur zal daarom niet enkel onderhevig zijn
aan een juridische toetsing maar zal ook moeten getoetst worden aan de gewenste
ruimtelijke structuur. In een aantal gevallen kan het ook aangewezen zijn om bestaande infrastructuur die niet juridisch zonevreemd is maar mogelijk wel onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een verenigbaarheidstoetsing te
onderwerpen.

laagdynamisch

0

1

2

…

specifieke ontwikkelingsperspectieven
per klasse
uit te werken in thematische RUP’s

Afbakenings –
RUP s
+ voorschriften

Draagkracht van omgeving versus dynamiek van de activiteit
De verenigbaarheidstoets is voor het formuleren van specifieke ontwikkelingsperspectieven per infrastructuur. De basis voor de verenigbaarheidstoets van zonevreemde infrastructuur is de planologische toets. dit is de confrontatie van de dynamiek van de infrastructuur en de eraan verbonden activiteiten versus de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving (gewenste structuur). Beide aspecten moeten samen
bekeken worden omdat een activiteit in functie van de aard van de omgeving in het
ene gebied als hoogdynamisch en in het andere als laagdynamisch moet beschouwd
worden. Een individuele afweging in een diepgaand onderzoek is hiervoor aangewezen.
De planologische toets maakt in eerste instantie abstractie van de huidige juridische
toestand. De juridische toestand behelst de bestemming volgens plan van aanleg
van de zone waarin de infrastructuur gelegen is en de vergunningtoestand. De juridische toets kan wel teruggekoppeld worden voor het bijsturen van de ontwikkelings-
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RSV- RSPA - GRS
Gewenste ruimtelijke
structuur

juridische toets (vergunningen…)

juridische procedure
(waar relevant)

socio – economische toets

Figuur 20 verenigbaarheidstoets zonevreemde infrastructuur, schematisch
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Gewenste ruimtelijke structuur als referentiekader voor de toetsing

–

Zolang de gewenste structuur via functies en bestemmingen niet hard vastgelegd is
via RUP’s, is de verenigbaarheidstoets mogelijk maar kan de dubbele toetsing aanleiding geven tot dubbelzinnigheid als huidige bestemming en gewenste structuur
niet overeenkomen. Een eenduidige toetsing is pas mogelijk nadat ruimtelijke uitvoeringsplannen de gewenste ruimtelijke structuur hard vastleggen via bestemmingen
met specifieke voorschriften en duidelijke grenzen.

De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in
deze klasse evenwel nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde van
een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting
of schadeloosstelling.

–

In de afweging brengt de socio-economische toets onvoldoende argumentatie om
tot een minder strenge klasse over te gaan.

Daarna kan via thematische (sectorale) ruimtelijke uitvoeringsplannen per deelsector
en individueel de zonevreemde infrastructuur aan een verenigbaarheidstoets onderworpen worden. Deze thematische aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijkaardige” infrastructuur gelijktijdig wordt aangepakt. Volgende deelsectoren kunnen
daarbij onderscheiden worden:

Klasse 1: uitdoving met nabestemming

–

Zonevreemde woningen

–

Zonevreemde infrastructuur m.b.t. handel en bedrijvigheid

– Zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur
Voor elk van deze deelsectoren zal een afwegingsschema uitgewerkt worden. Voor
zonevreemde woningen ligt het afwegingskader grotendeels vast via decretale bepalingen.

In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisatieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is.

Deze categorie heeft betrekking op infrastructuur die:
–

Hetzij onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) maar waar enerzijds de socioeconomische afweging een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun acht (bijvoorbeeld vanuit de historische context) en waar anderzijds het opleggen van beperkende voorschriften niet kan leiden tot verenigbaarheid;

–

Hetzij activiteiten die samenhangen met een specifieke locale en eventueel tijdsgebonden behoefte en die precies om die reden op die plaats aanvaardbaar zijn.
Wanneer de maatschappelijke behoefte verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van
de infrastructuur en verdient een nieuwe bestemming de voorkeur.

Specifieke ontwikkelingsperspectieven per klasse

Klasse 2: bevriezing

De verenigbaarheidstoets resulteert in een aantal klassen waarvoor specifieke ontwikkelingsperspectieven gelden, die als basis moeten dienen bij het beoordelen van
vergunningsaanvragen.

Tot deze categorie behoren de infrastructuur en activiteiten waarbij de grens van
verenigbaarheid bereikt of (licht) overschreden is.

Hoewel het aantal klassen en de ontwikkelingsperspectieven per klasse sectoraal
verruimd of verfijnd kunnen worden, kan volgende onderverdeling als algemene
leidraad gelden (gebaseerd op de IOK - methodiek van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven).

De grens van verenigbaarheid is licht overschreden maar mits bijsturing van de activiteiten in functie van een aantal beperkende voorschriften, kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare grenzen gehouden worden.

–

–
Klasse 0: Verdwijnen
Een dergelijke verregaand ontwikkelingsperspectief impliceert dat de toetsing negatief is over de ganse lijn:
–

De planologische toets is negatief. de infrastructuur en gerelateerde activiteiten
zijn onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan
legt een hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het
betreft meestal kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht (cfr. de definitie
van kwetsbaar gebied m.b.t. zonevreemde woningen).

GRS Kasterlee

IOK

Klasse 2a: bevriezing met beperkingen t.o.v. de bestaande toestand

Klasse 2b: bevriezing conform de bestaande toestand

De grens van verenigbaarheid is bereikt of licht overschreden, maar de socioeconomische afweging maakt een strenger ontwikkelingsperspectief weinig aanvaardbaar. Dit is van toepassing in gevallen waar het opleggen van beperkende
voorschriften cfr. klasse 2a geen reële toekomstperspectieven kan garanderen en
dus de facto tot verdwijning zou lijden.
Klasse 3: behoud met beperkte mogelijkheid tot uitbreiding
Dit is de categorie waarbij zich een gunstige evaluatie van de verenigbaarheidstoets
voordoet. De infrastructuur en gerelateerde activiteit brengt geen belangrijke dyna-
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miek teweeg gelet op de specifieke kenmerken van de omgeving. De draagkracht
van de omgeving is nog niet bereikt zodat een beperkte uitbreiding nog mogelijk is.

–

– beschermde landschappen
– gave landschappen of gebieden met elementen van gaaf landschap, waarbij
het homogene onbebouwde karakter een structuurbepalende component is.

Klasse 4 :behoud met mogelijkheid tot ruime uitbreiding
Tot deze categorie behoort de infrastructuur waarvan de activiteiten de draagkracht
van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen gaat het om
een gebied waar reeds een sterke dynamiek aanwezig is. De mogelijkheid tot uitbreiden van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdragen tot een goede ruimtelijke
ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare gebieden kan verlaagd worden. Een voorbeeld is een crossterrein op braakgronden nabij een drukke verkeersweg.
Kwetsbare gebieden
Gebieden die vanuit hun intrinsieke aard een beperkte draagkracht vertonen ten
opzichte van de meeste infrastructuur en activiteiten, zouden kunnen aangeduid
worden als kwetsbare gebieden. Dit betekent echter niet dat voor kwetsbare gebieden algemeen geldende ontwikkelingsperspectieven kunnen gegeven worden voor
elke vorm van zonevreemdheid. Voor infrastructuur die vrij homogeen is in haar
dynamiek ongeacht het individueel geval (bijvoorbeeld ééngezinswoningen) kan dit
wel en is een a priori gebiedsgerichte koppeling van de klassen in principe mogelijk.
Verder bouwend op de definitie zoals decretaal bepaald, worden kwetsbare gebieden
als volgt gedefinieerd:
–

kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de landschappelijke structuur

Merkwaardige gebouwen
Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, beschermde monumenten en bouwkundig erfgoed uit de inventarissen van Monumenten en
Landschappen worden aangeduid in een RUP.
Voor deze gebouwen kan afgeweken worden van de geldende regelgeving inzake
verbouwen en uitbreiden, mits motivering. Functiewijziging van deze gebouwen is
mogelijk indien de verderzetting van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een
duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen. De verbouwingen
en de functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het architectonisch karakter
van het gebouw ongeschonden laten of versterken. Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving en mag het de draagkracht van het ruimtelijk
geheel niet overschrijden.
Voor de merkwaardige gebouwen wordt indicatief verwezen naar de lijst in bijlage
(inventaris cultuurbezit).

kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van natuurlijke structuur.

– Gebieden met hoofdfunctie natuur volgens het gewestplan (in afwachting van
definitieve afbakeningen in RUP ‘s): natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met wetenschappelijke waarde.
– Agrarisch gebied met ecologisch belang cf. gewestplan
– GEN of GENO (hoofdfunctie natuur cfr. gewestelijk RUP)
– Natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr. gemeentelijk RUP)
– winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen en brondepressies
– Habitatrichtlijngebieden
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van agrarische structuur
– bouwvrije zones van de agrarische structuur
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11.2

omvorming tot meergezinswoning in principe mogelijk. Het is tevens niet mogelijk om
via deze weg bijkomend woongebied te creëren.

Sectorale uitwerking: zonevreemde woningen

Woningen die aansluiten bij de kern maar een structurele begrenzing van de kern
tegenwerken, worden niet meegenomen in de woonzone. (b.v. één geïsoleerde woning aan de overkant van een weg waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet
tussen de kern en de open ruimte).

11.2.1 Toepassingsgebied
De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke
ordening, wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren op basis van een ruimtelijk uitvoeringsplan. In een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen ook de niet (volledig) vergunde woningen aan een verenigbaarheidstoets onderworpen worden. De verenigbaarheidstoets
kan analoog uitgevoerd worden. Deze toets doet echter geen afbreuk van een eventuele rechtsgang die onafhankelijk zijn weg moet vinden.

Aan de woningen die gelegen zijn in de woonuitbreidingsgebieden kunnen instandhoudingswerken uitgevoerd worden (inclusief het vervangen van dragende elementen) binnen het bestaand volume. Omvorming tot woonzone kan alleen indien de
verdere ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden niet wordt gehypothekeerd.
Indien dit wel zo is, kunnen de woningen worden onteigend i.f.v. het te realiseren
huisvestingsproject.

Onderstaande ontwikkelingsperspectieven moeten doorwerken in het uitvoeringsplan.

Woningen in open ruimte of bedrijventerreinen, niet in kwetsbaar gebied =
woonfunctie toelaten, hoofdfunctie behouden

11.2.2 Ontwikkelingsperspectieven
Geen nieuwe, bijkomende woningen in de open ruimte
Een verdere toename van de bebouwing in de open ruimte moet niet worden gestimuleerd. Nieuwe woningen kunnen er dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij ze in
overeenstemming zijn met de (gewenste) hoofdfunctie van het gebied (b.v. een woning gekoppeld aan een landbouwbedrijf in een gebied met een agrarische hoofdfunctie). Dit wil echter ook zeggen dat het aantal woongelegenheden binnen de bestaande woningen steeds wordt beperkt tot één. De recente decreetswijziging waarbij
meerdere woningen mogelijk worden in één zonevreemd gebouw (uitgezonderd
herbouwen) leidt tot speculatie en is in het kader van de kernversterking niet te verdedigen.
Woningen die aansluiten op de kern = omvorming tot woonzone
Behoorlijk vergunde woningen die direct aansluiten op de kernbebouwing kunnen
worden omgevormd tot woonzone voor zover ze geen nadelige beperkingen inzake
afstands- en andere milieuwetgevingregels met zich meebrengen ten aanzien van de
structuurbepalende hoofdfuncties (b.v. landbouw) van de omgeving. Het betreft hier
voornamelijk gewestplanverfijningen: tijdens de opmaak van de gewestplannen werden deze woningen duidelijk ‘over het hoofd gezien’. De woningen kunnen verbouwd,
uitgebreid of herbouwd worden conform de plaatselijke toestand of de stedenbouwkundige voorschriften die geldig zijn op het ruimtelijk geheel waar deze woningen
deel van uitmaken. Aangezien de woningen tot het woongebied zullen behoren, is
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Ten tijde van het gewestplan werden heel wat woningen (alhoewel ze vergund waren
en nog steeds vergund zijn) ingekleurd bij de agrarische gebieden en KMO gebieden. Binnen deze gebieden wordt gestreefd naar een versterking van de betreffende
functies, maar de bestaande woningen hebben niet echt een storende impact op
deze gebieden. Vanuit planologisch standpunt is het echter niet onzinnig om de
hoofdfunctie (landbouw, bedrijvigheid) te laten bestaan voor deze woningen. Momenteel zal deze hoofdfunctie niet worden gekoppeld aan de woningen: het mestdecreet
voorziet bv. geen toename van bijkomende agrarische bedrijven maar het is niet
ondenkbaar dat dit in de toekomst wel zo kan zijn (schaalverkleining landbouw, woningen op bedrijvenzones invullen met bedrijfs- of conciërgefunctie).
Voor deze behoorlijk vergunde woningen kan de woonfunctie worden toegelaten, de
hoofdfunctie van het gebied blijft echter behouden zodat de eigenheid van de gebieden niet wordt gehypothekeerd. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid en/of
herbouwd worden conform de bepalingen van het decreet op de ruimtelijke ordening
(artikel 145 bis van het decreet RO). De voorziene volumes zijn maximaal29 en mogen in principe niet verhoogd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is niet
aangewezen om de open ruimte in te vullen met grote residentiële villa’s. Bovendien
moet er op worden toegezien dat landbouwgronden niet ‘vertuinen’, ook een verdere
inname van landbouwgronden kan de eigenheid van de gebieden hypothekeren. Er
moeten dus niet alleen maximale bouwvolumes worden opgelegd, ook op de inname
van tuinen moet een grens worden vastgesteld.

29

Een ruime ééngezinswoning met drie slaapkamers en ingebouwde garage heeft een netto volume van 650
à 700 m³, de huidige volumenormen volgens artikel 145 bis DRO zijn dan ook voldoende.
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11.2.3 Gebiedsgerichte vertaling

Woningen in kwetsbare gebieden = verbouwen binnen bestaande volume
In zogenaamde kwetsbare gebieden gelden de strengste (meest beperkende) ontwikkelingsmogelijkheden. De kwetsbaarheid van een gebied is afhankelijk van de
ligging in de gewenste ruimtelijke structuur van Kasterlee (en niet louter op basis van
gewestplanzonering). Gebieden kunnen als kwetsbaar gebied worden aangeduid op
basis van de definiëring onder 11.1.
Voor de ontwikkelingsperspectieven voor woningen gelegen in kwetsbaar gebied
wordt verwezen naar de geldende regelgeving volgens het decreet RO (artikel 145
e.v.). In geval de woningen gelegen zijn in kwetsbaar gebied van bovenlokaal belang
zal de hogere overheid nadere regels en randvoorwaarden vastleggen.
Figuur 21 Indicatieve weergave zonevreemde woningen t.o.v kwetsbare gebieden30

De meeste clusters van zonevreemde woningen in Kasterlee zijn gesitueerd in en
rond de gehuchten, die van traditioneel een uitsluitend agrarische functie geëvolueerd zijn naar een meer gemengd agrarisch-residentiële functie. Verder komen ook
nogal wat zonevreemde woningen voor in de bestaande KMO zone Hoebenschot.
Voor het overige betreft het voornamelijk verspreide zonevreemde infrastructuur.
Het aandeel zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied is eerder beperkt. Het
betreft vaak permanente bewoning gegroeid vanuit een recreatief verblijf.
Figuur 21 en Tabel 45 geven een overzicht van de ontwikkelingsperspectieven voor
zonevreemde woningen aan de hand van een eerste ruwe telling31.
Tabel 45 : eerste voorlopige weergave zonevreemde woningen naar aantal en
ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente Kasterlee
ontwikkelingsperspectief

Omvorming tot woonzone (ruime uitbreiding)
Verbouwen, uitbreiden, herbouwen (beperkte uitbreiding)
instandhouding afh. van verdere ontwikkeling WUG
instandhouding, niet herbouwen, schadevergoeding
instandhouding afh. van voorschriften hogere overheid
Totaal

aantal zonevreemde woningen

procentuele
verdeling

12
467
9
35
71
594

2%
79%
2%
6%
12%
100%

30

tevens indicatief = kwetsbaar o.b.v. groen/bosgebied gewestplan, VEN 1e fase, habitatrichtlijngebied, NOG
Deze telling is gebaseerd op de digitale kadscan van 1999 en een voorlopige aanname van kwetsbare
gebieden conform het hoger beschreven kader. Er is echter geen onderscheid gemaakt m.b.t. de vergunningstoestand van de gebouwen. De aanduiding van kwetsbare gebieden is eveneens indicatief omdat een
definitieve aanduiding pas kan gebeuren na afbakening van onder meer GEN / GENO en vertaling in RUP
van de relevante gemeentelijke beleidscategorieën (zoals natuureiland, gaaf landschap, …)
31
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11.3

Sectorale uitwerking: zonevreemde handel en bedrijvigheid

Kaart 38 Zonevreemde infrastructuur

11.3.1 Beleidskader
De wijziging dd. 19 juli 2002 van het decreet R.O. bepaalt dat hoofdzakelijk vergunde, niet verkrotte zonevreemde gebouwen (met inbegrip van bedrijven) kunnen worden instandgehouden en verbouwd in alle bestemmingsgebieden. Herbouwen kan in
de niet kwetsbare gebieden indien de oprichting van de activiteiten dateert van voor
17 juli 1984 en de milieuvergunning nog minstens 10 jaar geldig blijft. In de kwetsbare gebieden kan herbouwen in principe enkel in geval van heirkracht (bij een plotse
ramp). Uitbreiden en herbouwen· kan enkel op basis van een positief planologisch
attest of op basis van een goedgekeurd BPA/RUP zonevreemde bedrijven.

11.3.2 Toepassingsgebied
In een RUP kunnen alle bedrijven aan bod komen; het toepassingsgebied is dus
ruimer dan wat op dit moment conform omzendbrief RO 97/01) gekend is als zonevreemd bedrijvigheid. Het betreft de ganse waaier van bedrijfsactiviteiten, dus inclusief handel, para-agrarische activiteiten,…die mogelijk niet verenigbaar zijn met de
omgeving. Naast economische activiteiten in de open ruimte komen dus ook handels- en bedrijfsactiviteiten die niet of moeilijk verweefbaar zijn in de woonzone in
aanmerking. Ook de niet (behoorlijk) vergunde bedrijven worden mee getoetst. Deze
toets doet echter geen afbreuk van een eventuele rechtsgang die onafhankelijk zijn
weg moet vinden.

de achtergrond van gewenste structuren. Dit wil zeggen dat de gehanteerde criteria
bij de planologische toets beïnvloed worden door de gewenste ruimtelijke structuur.
Bij de planologische toetsing wordt zowel uitgegaan van de ruimtelijke impact van de
economische activiteit in casu als van de ruimtelijke kenmerken van de omgeving.
Beide karakteristieken worden ten opzichte van elkaar afgewogen. Uit deze evaluatie
kan de mate van (on)verenigbaarheid van de economische activiteit met de omgeving worden nagegaan. Bijkomend wordt rekening gehouden met juridische, sociale
en/of economische elementen.
Concreet wordt een vierstappenmethode aangereikt om de verenigbaarheid van
economische activiteiten met de omgeving na te gaan, hetzij in een RUP zonevreemde handel en bedrijvigheid, hetzij als toetskader bij een vergunningsaanvraag.
–

In de eerste stap is de omgeving zélf het uitgangspunt: hiervoor zoomen we
vooral in op de gebiedsgerichte visie op de omgeving waarin de desbetreffende
economische activiteit gesitueerd is en bepalen we de kwetsbaarheid van het gebied of de ruimtelijke draagkracht.

–

In de tweede stap wordt de economische activiteit zelf geanalyseerd, met haar
impact op de omgeving: dit resulteert in een opdeling in hoog-, matig- of laagdynamische economische activiteiten.

–

In de derde stap worden bedrijf en visie met elkaar geconfronteerd: via de zogenaamde ‘classificatiematrix’ wordt een toekomstperspectief bepaald voor de economische activiteit.

–

In de vierde stap worden de niet-ruimtelijke argumenten aangehaald die de voorgestelde toekomstige ontwikkeling enigszins kunnen bijsturen mits uitvoerige argumentatie.

11.3.3 Planologische toetsing in vier stappen
De gehanteerde methodiek, een planologische toetsing in 4 stappen, kan gehanteerd
worden als basis. De methodiek laat naast de gebiedsgerichte toetsing van bestaande (zonevreemde) economische activiteiten eveneens de gebiedsgerichte afweging
van de toelaatbaarheid van nieuwe handel en bedrijvigheid toe. Via planologische
toetsing op basis van ‘de draagkracht van de ruimte’ en ‘goed nabuurschap’ kan de
bestaanbaarheid van bestaande economische activiteiten en de toelaatbaarheid van
nieuwe vestigingen onderzocht worden. De planologische toets gebeurt steeds tegen
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Vier-stappen-methode voor de planologische toetsing en classificatie van economische activiteiten

1.1.1

STAP I

KWETSBARE OPEN RUIMTE
GEBIEDEN

MINDER KWETSBARE OPEN
RUIMTE GEBIEDEN

WOONZONES IN DE OPEN
RUIMTE

WOONKERNEN

1.1.2

STAP II

STAP III *

1

0

3

1

2

3

3

2

4

4

3

geen nieuwe activiteiten (openruimtebeleid)

STAP IV

LEGENDE
LEGENDE

AFWEGING TEN OPZICHTE VAN ANDERE DAN RUIMTELIJKE ELEMENTEN

*

De aangegeven klasse is een bovengrens die kan worden verstrengd

Laagdynamische economische activiteit
Matigdynamische economische activiteit

0

Herlokaliseren

1

Uitdoven binnen bepaalde termijn

2

Bevriezen

3

Beperkte uitbreiding

4

Ruime uitbreiding

Hoogdynamische economische activiteit
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11.3.3.2 Stap II: dynamiserend effect van de economische activiteit
11.3.3.1 Stap I: draagkracht van de omgeving van de economische activiteit
De omgeving waarin de economische activiteit gesitueerd is en de visie die over dat
gebied geformuleerd wordt door verschillende beleidsniveaus, vormen het uitgangspunt voor de beoordeling. Per economische activiteit wordt in de beoordelingsfiche
een uitgebreid overzicht gegeven van de visie op de deelstructuren op de verschillende planniveaus.
In principe gebeurt de toetsing aan gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. In de mate dat deze ontbreken, gebeurt in eerste orde een
toetsing aan volgende beleidsdocumenten:
–

visie van het RSV

–

visie van het RSPA

–

visie van het GRS - deelruimte en wensstructuren

en vervolgens:
–

monumenten en landschappen

–

Europese richtlijnen

–
–

huidige bestemming cfr. plannen van aanleg
GNOP

–
–

mobiliteitsplan
land- en natuurinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen

Uitgangspunt bij de beoordeling of specifieke economische activiteiten gecombineerd
kunnen worden met de andere functies van het buitengebied, is de ruimtelijke impact
van een economische activiteit, die voortvloeit uit de aard, het type en de omvang
van de activiteiten zelf: er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-, matig en
laagdynamische activiteiten.
Hoogdynamische economische activiteiten worden gekenmerkt door activiteiten die
door hun eigenheid een sterke dynamiek en veranderingen teweeg brengen in de
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur. In een omgeving met een specifieke bestemming, wordt het ruimtegebruik dus
in belangrijke mate door de economische activiteit beïnvloed of gewijzigd. Voor deze
economische activiteiten dienen strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden aangehouden te worden, om de essentiële kwaliteiten van het buitengebied te garanderen.
De versnippering van de niet-bebouwde ruimte door bebouwing en economische
activiteiten wordt zo voorkomen.
Laagdynamische economische activiteiten daarentegen betreffen activiteiten die door
hun eigenheid geen of een eerder beperkte verandering teweeg brengen in de wijze
van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur.

De eerste stap resulteert in een typering van de omgeving waarin de economische activiteit zich bevindt als zwart, grijs of wit:
kwetsbare openruimtegebieden:

zwart

minder kwetsbare openruimtegebieden:

donkergrijs

woonzones in de open ruimte:

lichtgrijs

woonkernen:

wit

Aan de basis voor deze opdeling liggen de gegevens uit de enquête, opmetingsplannen en databanken. Via vier criteria wordt de impact van de activiteit op de omgeving
nagegaan: ze verwijzen naar ruimtelijke en/of milieuhygiënische componenten van
verschillende orde. Per deelaspect wordt nagegaan of de bewuste economische
activiteit een eerder grote of kleine ruimtelijke impact heeft. Uiteindelijk resulteren de
vier subtotaalscores samen in een totaalscore, die toelaat een opdeling te maken in
hoog-, matig- of laagdynamische activiteit.
Ruimtegebruik van de economische activiteit
Ruimtebehoefte van de economische activiteit:

GRS Kasterlee

Hoe meer ruimte een economische activiteit nodig heeft voor de activiteit (gebouwen
en terreinen), des te groter de impact op de omgeving. Hierbij worden zowel de bestaande toestand als de gewenste uitbreiding bekeken en beoordeeld volgens een
voorgestelde categorisering. Wat de economische activiteitsgebouwen betreft, wordt
er vergeleken met andere bebouwing in de directe omgeving. Ook voor de terreinen
worden bekeken: het uitzwermen van de economische activiteit over de ruimte wordt
nagegaan a.d.h.v. de totale door de bedrijvigheid benutte terreinoppervlakte (excl.
braakliggende gronden, woningen, …) en a.d.h.v. een toetsing aan de gemiddelde
perceelsgrootte in de directe omgeving.
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Aard van het ruimtegebruik:

Generatie van verkeers- en vervoersstromen

Bepaalde types van activiteiten hebben een grotere impact op de omgeving dan
andere, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types: opslag, verwerking
en productie. Opslag is veel minder dynamiserend dan verwerking, terwijl productie
meestal juist zeer dynamiserend werkt. Verder wordt nagegaan of er een verweving
van functies is binnen de economische activiteit: indien de economische activiteitsfunctie met een woonfunctie verweven is (vb. directiewoning), wordt dit als positief
beoordeeld cfr. doelstelling RSV. Bovendien kan deze vermenging een meer aanvaardbare ruimtelijke inpassing in de sociaal-ruimtelijke context bevorderen.
Omkeerbaarheid van het ruimtegebruik:
Is de bestaande infrastructuur van de economische activiteit bij eventuele stopzetting
van de activiteit nog bruikbaar voor een andere (niet-) activiteit of niet? Wat zijn de
toekomstverwachtingen voor het gebouw en het perceel? De mate van polyvalentie/
herbruikbaarheid van de aanwezige gebouwen. Is er concreet gevaar voor reeds
aanwezige bodemverontreiniging?
Uiterlijke verschijningsvorm van de economische activiteit
Schaal en compactheid:

Grootte en aard eigen wagenpark van de economische activiteit:
Een belangrijk deel van de bewegingen rond de economische activiteit worden gegenereerd vanuit de economische activiteit zelf; de impact ervan weegt door op de
leefbaarheid t.o.v. de omgeving.
Mobiliteit van de werknemers:
Een tweede type bewegingen rond de economische activiteit wordt gegenereerd
door de woon-werkpendel van de werknemers van de economische activiteit. Individueel vervoer met de auto wordt hierbij als sterkst dynamiserend beschouwd en krijgt
de meest negatieve beoordeling. Personeel dat met het openbaar vervoer, te voet of
met de fiets komt, wordt gewaardeerd.
Mobiliteit van de leveranciers:
Ten derde hebben de aard en de frequentie van de leveringen een impact op de
directe omgeving: hierbij wordt de frequentie van de bewegingen bekeken, maar ook
de manier waarop. Leveringen met grote vrachtwagens hebben vaak een grotere
impact dan leveringen met kleine bestelwagens.

De ruimtelijke impact van het gebouw kan afgeleid worden door het volume, het
aantal bouwlagen en de totale bouwhoogte te gaan vergelijken met de directe omgeving (straal +/- 250m).

Mobiliteit van de klanten:

Inplanting hoofdgebouw:

Parkeercapaciteit:

De plaats van het gebouw op het terrein en de afstand t.o.v. de perceelsgrens van de
dichtstbijgelegen buren wordt onderzocht.

Degelijk onderhoud en een aangepaste materiaalkeuze van de gebouwen dragen bij
tot een meer aanvaardbare inpassing in de omgeving.

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het terrein voorzien; zijn deze voldoende om
plaats te bieden aan 1) eigen wagenpark, 2) werknemers, 3) leveranciers,
4) klanten/bezoekers? De resultaten van de bovenliggende onderzoekspunten worden vergeleken met de effectief beschikbare parkeerplaatsen op het terrein: er wordt
gecheckt – bij een tekort - of er nog uitbreiding van deze parkeerplaatsen mogelijk is
op het terrein.

Groene buffers:

Bereikbaarheidsprofiel:

Hagen, bomen, struiken, aarden wallen onttrekken een groot deel van het gebouw
aan het zicht en worden goed onderhouden, ze dragen bij tot een goede inpassing
van de economische activiteitsbebouwing in de omgeving. Bedrijven die hieraan zorg
besteden dienen beloond te worden voor hun inspanningen.

De afstanden tot haltes van openbaar vervoer: de mogelijkheid om de economische
activiteit via ‘zachte’ vervoersvormen te kunnen bereiken is zeker positief te waarderen. Anderzijds wordt de afstand tot de dichtstbijgelegen gewestweg nagegaan, wat
mee bepaalt of gemotoriseerd verkeer (belang voor vrachtverkeer) via hoofdwegen
de economische activiteit kan bereiken, of via kleinere (woon)straten moet manoeuvreren.

Fysische toestand en materiaalgebruik gebouwen:
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Fysische hinder en afval
Een activiteit die lawaai, stank, reuk of stof veroorzaakt, zal als hoog dynamiserend
beschouwd worden: voor de omgeving brengt de activiteit immers hinder voort. De
waarden zoals in Vlarem 1 en 2 opgesteld, zijn hierbij richtinggevend. ook de indeling
in klassen kan hierbij gehanteerd worden: klasse 1 en 2 zijn eerder hoog dynamiserend, terwijl klasse 3 als eerder laag dynamiserend beschouwd kan worden.
De mate waarin een activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen genereert en de mate
waarin dit afval als gevaarlijk wordt beschouwd (cfr. Vlarem), zal het als hoog-, matigdan wel laagdynamisch gecategoriseerd worden. Indien er binnen de economische
activiteit echter , een actief afvalzuiverings- of recyclagebeleid gevoerd wordt, heeft
dit een duidelijk positief effect, vermits zo kleinere hoeveelheden en/of minder afvalstoffen door het omliggende gebied vervoerd moeten worden.

Confrontatie tss. planologische context en dynamiek van de economische
activiteit

kwetsbare openruimtegebieden
ZWART
minder kwetsbare openruimtegebieden

LAAG

MATIG

HOOG

uitdoven binnen
bepaalde termijn

uitdoven binnen
bepaalde termijn

herlokaliseren

beperkt uitbreiden

bevriezen

uitdoven

ruim uitbreiden

beperkt uitbreiden

bevriezen

ruim uitbreiden

ruim uitbreiden

beperkt uitbreiden

DONKERGRIJS

De tweede stap resulteert in een typering van de economische activiteiten als hoog-,
matig- of laagdynamisch:

woonzones in de open
ruimte
LICHTGRIJS

hoogdynamisch economische activiteit:

woonkernen

scoort op de 4 criteria vooral hoog(en/of matig)

WIT

Matig dynamische activiteit:

11.3.3.4 Stap IV: niet-ruimtelijke afwegingsfactoren

scoort op de 4 criteria vooral matig

Laag dynamisch economische activiteit:
scoort op de 4 criteria vooral laag (en/of matig)

11.3.3.3 Stap III: de classificatiematrix
In de derde stap worden de conclusies uit de twee vorige stappen met elkaar geconfronteerd. Onderstaand schema geeft de relatie aan tussen de planologische context
en de dynamiek van de economische activiteit. Voor een verdere invulling en omschrijving van de klassen: zie verder. De aangegeven klasse per confrontatie is een
bovengrens die kan worden verstrengd. In de open ruimte geldt een beleid dat uiteindelijk gericht is op uitdoving van de activiteiten. Enkel in de woonkernen kunnen
nieuwe economische activiteiten worden toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

De eerste drie stappen van de beoordeling van de economische activiteiten betreffen
duidelijk ruimtelijke aspecten: zowel de manier waarop de economische activiteit met
de ruimte omspringt als de directe impact op de omgeving (= zgn. verenigbaarheidsvereiste). In deze derde stap worden een aantal andere dan strikt ruimtelijke aspecten in de beoordeling betrokken, die de link leggen tussen de maatschappelijke realiteit en de ruimte: zij toetsen de bestaanbaarheidsvereiste. Deze elementen zijn belangrijk maar kunnen echter niet doorslaggevend zijn: enkel wanneer eerder gebleken is dat een economische activiteit geen al te grote problemen schept, kunnen
deze aspecten een rol gaan spelen in de beslissing rond de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de economische activiteit. Ze blijven m.a.w. ondergeschikt aan de
conclusies uit de vorige stappen.
Historiek van de economische activiteit
Leeftijd van de vestiging:
Hierbij worden enerzijds economische activiteiten bekeken die reeds bestonden op
dezelfde plaats voor de goedkeuring van het gewestplan: vermits ze toen in feite
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zonevreemd gemaakt werden, kunnen ze nu niet bestraft worden. Anders is het
gesteld met economische activiteiten die later werden opgestart: hoe recenter de
vestiging, hoe meer dynamiek verondersteld wordt, cfr. economische activiteit in volle
expansie,… Bovendien wisten deze economische activiteiten dat ze niet thuishoorden op de vestigingsplaats.
Ontstaan van de economische activiteit:
Ook wordt de ouderdom van de verschillende delen van het gebouwenpatrimonium
van de economische activiteit geanalyseerd: een oud economische activiteit met
vooral nieuwe gebouwen zal op die manier ook nog als zeer dynamisch beoordeeld
worden.
Juridische aspecten
Een ander belangrijk facet is de juridische context waarbinnen de economische activiteit zich bevindt: voldoet de economische activiteit in kwestie aan alle wettelijke
verplichtingen? Welke elementen moeten nog in overeenstemming gebracht worden
met de van toepassing zijnde regelgeving?

Socio-economische aspecten
Economische activiteitsstructuur en familiebanden:
Een familie-economische activiteit dat reeds lang aanwezig is en waarvoor een opvolging in het gezin gegarandeerd is, zal moeilijker te verplaatsen zijn dan een nader
economische activiteit.
De toekomstperspectieven van de economische activiteit:
recente investeringen in machines, gebouwen en technologie, een groeiend klantenbestand, tewerkstellingsgroei, stijgende omzet,… zijn elementen die erop wijzen dat
het om een gezond economische activiteit gaat, dat naar alle waarschijnlijkheid nog
zal blijven groeien. Eventuele opvolging (bv. binnen de familie) kan ook hierbij weer
een indicator van continuïteit van bedrijvigheid zijn. Al deze elementen wijzen erop
dat de bedrijvigheid op deze plaats naar alle waarschijnlijkheid nog voor een (zeer)
lange periode aanwezig zal zijn.
Lokale binding met toeleverings- en afzetmarkt:

is de infrastructuur gekoppeld aan de economische activiteit volledig zonevreemd of
slechts gedeeltelijk?

een economische activiteit die een afhankelijk is van de directe omgeving is moeilijker te herlokaliseren dan een economische activiteit die een eerder regionaal karakter heeft, en niet zo sterk verweven is met de directe omgeving. De sociaaleconomische link met de gemeente moet onderzocht worden.

Goedgekeurde verkavelingen – B.P.A. ‘s:

Economische aspecten

Graad zonevreemdheid:

ligt de economische activiteit binnen een goedgekeurde verkaveling?

Aard van de sector van de bedrijvigheid:

beschikt de economische activiteit over alle milieuvergunningen, die van toepassing
zijn op het type activiteit(en) van de economische activiteit? Zo neen, welke ontbreken?

met eigen plannen en een eigen dynamiek bevindt elk economische activiteit zich
tevens binnen een bepaald deel van de markt, die op hoger niveau een verdere groei
kan beïnvloeden. Een groeikanssector geeft hierbij meer impulsen inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde dan een verouderde sector.

Bouwvergunningen:

Investeringen:

bezit de economische activiteit alle bouwvergunningen voor haar gebouwen? Welke
delen zijn niet vergund?

een economische activiteit dat de laatste jaren nog veel geïnvesteerd heeft op de
huidige plek, zal moeilijker kunnen verhuizen dan een economische activiteit dat
deze kosten nog moet doorvoeren.

Milieuvergunningen:

Bouwmisdrijven:

Praktische problemen en sunk-costs bij een eventuele herlocatie:

werden er bouwmisdrijven geregistreerd? Zo ja, welke?
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het begrip ‘sunk costs’ slaat op wat de economische activiteit aan investeringen verliest indien het niet op dezelfde locatie kan verder groeien. Verder kunnen het al dan
niet aanwezig zijn van elementen als o.a. beschikbare uitwijkmogelijkheden binnen
de gemeente om de bedrijvigheid voort te zetten, verplaatsbaarheid van evt. hoog-
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technologische apparatuur,… de effectieve verhuis van een economische activiteit
beïnvloeden.
De vierde stap laat toe de voorlopige classificatie aan het einde van de derde stap bij
te sturen: een versoepeling of verstrenging is mogelijk.

11.3.4 Classificatie van de economische activiteiten volgens
ontwikkelingsperspectieven
11.3.4.1 Vijf klassen
Uiteindelijk dienen de voorgaande stappen te leiden naar een beleidsuitspraak over
de ontwikkelingsmogelijkheden van economische activiteiten. Hierbij dient de gemeente de toekomstperspectieven voor de economische activiteiten uit te werken,
zowel rekening houdend met de randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling
als met de draagkracht van de ruimte en het functioneren van het aansluitende buitengebied.
Om tot specifieke ontwikkelingsperspectieven te komen voor elk economische activiteit afzonderlijk, werden de vier vorige stappen doorlopen. Als sluitstuk hiervan worden de individuele ontwikkelingsperspectieven voor elke economische activiteit in
een classificatie vastgelegd. Hiertoe dienen alle factoren, zowel kwantificeerbare als
niet-kwantificeerbare gegevens tot een duidelijke visie worden gecombineerd.
Klasse 0: Herlokalisatie
De planologische toets is negatief. De infrastructuur en gerelateerde activiteiten zijn
onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan legt een
hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het betreft meestal
kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht.
De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in
deze klasse evenwel ook nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde
van een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting
of schadeloosstelling.
In de afweging brengt de niet-ruimtelijke afweging onvoldoende argumenten aan om
tot een minder strenge klasse over te gaan.
De activiteit kan niet blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele wijze
een uitbreiding mogelijk. Er kunnen geen nieuwe activiteiten toegelaten worden. In
een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisatieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is.
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Klasse 1: Uitdoving binnen bepaalde termijn
De economische activiteitsactiviteit is onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) van
het gebied. Toch wordt een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun geacht uit de nietruimtelijke afweging, zoals bijvoorbeeld het historisch gegroeid karakter van de bedrijvigheid; toch kan het opleggen van beperkende voorschriften niet leiden tot verenigbaarheid.
Deze klasse kan tevens economische activiteiten omvatten met activiteiten die samenhangen met een specifieke lokale en/of tijdsgebonden behoefte: precies om die
reden zijn ze op die plaats aanvaardbaar. Wanneer de maatschappelijke behoefte
verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van de infrastructuur en verdient een nieuwe
bestemming de voorkeur.
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele wijze een
uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen enkel instandhoudingwerken worden uitgevoerd. Er wordt een termijn vastgelegd binnen de
welke de activiteit moet verdwijnen (bijvoorbeeld 10 jaar).
Klasse 2: Bevriezing
Tot deze categorie behoren activiteiten waarbij de grens van verenigbaarheid bereikt
is of zelfs (licht) overschreden is. Mits bijsturing van de activiteiten d.m.v. een aantal
beperkende voorschriften kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare grenzen
gehouden worden.
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie binnen strikte randvoorwaarden. Er is op geen enkele wijze een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen instandhoudingwerken en beperkte verbouwingen zonder
volume-uitbreiding worden uitgevoerd.
Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In de
woonkernen kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden.
Klasse 3: Bestendiging met mogelijkheid tot beperkte uitbreiding
Het gaat hierbij om economische activiteiten die ruimtelijk gezien verenigbaar zijn
met de omgeving mits ze optimaal worden ingepast d.m.v. de aanleg van de noodzakelijke bufferstroken en een goede invulling van het terrein. Meestal zijn deze economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg).
De draagkracht van de omgeving is nog niet bereikt zodat een beperkte uitbreiding
mogelijk is.
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De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding van
maximum 50% van de bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk.

11.4

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In de
woonkernen kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden.

Kaart 38 Zonevreemde infrastructuur

Klasse 4: Bestendiging met mogelijkheid tot ruime uitbreiding
Tot deze categorie behoren economische activiteiten waarvan de activiteiten de
draagkracht van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen
gaat het om een gebied waar reeds een zekere dynamiek aanwezig is. Meestal zijn
deze economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg).

Sectorale uitwerking: zonevreemde
recreatieve infrastructuur

toeristisch-

11.4.1 Toepassingsgebied
Zonevreemde toeristisch – recreatieve infrastructuur dekt een brede waaier van
infrastructuur en bijhorende activiteiten:
–

De mogelijkheid tot uitbreiden van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdragen
tot een goede ruimtelijke ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare
gebieden kan verlaagd worden.

Sportinfrastructuur: sporthallen, open lucht sportterreinen, visvijvers in met openbaar karakter of voor visclubs in functie van de sportvisserij, crossterreinen…

–

Infrastructuur voor jeugdwerking: jeugdlokalen, speelterreinen, speeltuinen niet
gekoppeld aan horeca…

De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een ruime uitbreiding van de
bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk, afhankelijk van de specifieke situatie
op het terrein.

–
–

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In de
woonkernen kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden.

Horeca – inrichtingen: café‘s, dancings, taveernes (al dan niet met speeltuin)…
Verblijfsrecreatieve infrastructuur: weekendverblijven al dan niet met visvijver,
campings…
– aan de landbouw gerelateerde recreatieve inrichtingen: maneges, kinderboerderijen, kleine dierentuinen, …
– Pretparken
De verenigbaarheidstoets kan analoog uitgevoerd worden voor zowel vergunde als
niet vergunde infrastructuur. Deze toets doet echter geen afbreuk van een eventuele
rechtsgang die onafhankelijk zijn weg moet vinden.

11.4.2 Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven
Gelet op het feit dat de aard en de dynamiek en dus ook de relatie met de draagkracht van de omgeving sterk verschilt naargelang het type, is een te sterk veralgemenend afwegingskader hier niet aangewezen.
In analogie met de regelgeving voor zonevreemde woningen en bedrijven zou opnieuw een opdeling kunnen gemaakt worden tussen kwetsbare gebieden en niet
kwetsbare gebieden als basis voor een gebiedsgerichte uitwerking. Deze opdeling is
hier echter minder voor de hand liggend, omdat de kwetsbaarheid van een gebied
wel eens sterk kan verschillen naargelang de aard van activiteit, die hier zoals hoger
aangegeven erg divers is. Of een activiteit als hoog- of laagdynamisch moet beschouwd worden is immers onmogelijk af te leiden uit de activiteit alleen, maar blijkt
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pas uit de confrontatie tussen de activiteit en de omgeving (cfr. definitie RSV p 555).
Omgekeerd is het dan ook niet mogelijk om gebieden te definiëren waar elke vorm
van toeristisch recreatieve structuur in alle omstandigheden hoogdynamisch is. Een
individuele toetsing, waarbij de specifieke dynamiek van de activiteit getoetst wordt
aan verschillende ruimtelijke omgevingsaspecten, zal daarom steeds nodig zijn om
een evenwichtige afweging te kunnen maken.
Toch blijft de definitie van kwetsbare gebieden zoals hoger gedefinieerd, zinvol: binnen kwetsbare gebieden is de draagkracht t.o.v. de meeste activiteiten beperkt, zodat bij de afweging hier grote omzichtigheid aan de dag moet gelegd worden. Verder
zal in een niet – limitatieve lijst hieronder aangegeven worden in welke gevallen een
strengere of soepelere houding aangewezen kan zijn.
De hieronder geformuleerde ontwikkelingsperspectieven moeten, in zoverre ze betrekking hebben op ruimtelijke beleidscategorieën van bovenlokaal niveau (GEN,
GENO, natuurverbinding enz…), beschouwd worden als suggestie aan het betreffende bovenlokale niveau.
In kwetsbare gebieden geldt in principe steeds het uitdovingsscenario
Zonevreemde toeristisch recreatieve infrastructuur in kwetsbare gebieden moet daar
in principe op termijn verdwijnen, tenzij ze de hoofdfunctie van het gebied ondersteunt. Voor activiteiten waarvoor een onmiskenbare maatschappelijke behoefte
bestaat, kan echter instandhouding toegelaten worden, zolang geen alternatieve
locatiemogelijkheden voorhanden zijn. Indien wel herlokalisatiemogelijkheden voorhanden zijn wordt een individueel uitdovingsscenario opgelegd, rekening houdend
met eventuele socio – economische aspecten. In afwachting kunnen instandhoudingswerken uitgevoerd worden, voor zover de bestaande infrastructuur vergund is.
Uitbreiding van de infrastructuur of een toename van de dynamiek van de activiteiten
is niet mogelijk.
Buiten de kwetsbare gebieden zal op basis van een individuele afweging een indeling gebeuren in klassen met de daaraan gekoppelde ontwikkelingsperspectieven,
conform 11.1.
Uitdoven van verblijfsrecreatie buiten de daartoe voorziene zones
Verblijfsrecreatieve infrastructuur buiten de daartoe voorziene zones moet op termijn
uitdoven. In een RUP moet het uitdovingsscenario verder bepaald worden, waarbij
rekening kan gehouden worden met socio – economische (historische context) en
juridische aspecten (vergunningstoestand, …).
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Geen horeca in de open ruimte, tenzij ze laagdynamisch recreatief medegebruik ondersteunt of gekoppeld is aan een nederzetting
Horeca hoort in principe niet thuis in de open ruimte. Bestaande horeca in de open
ruimte moet in principe uitdoven. Een uitzondering kan gemaakt worden voor horeca
die laagdynamisch recreatief medegebruik ondersteunt, zoals horeca die geënt is op
een fiets- of wandelroutenetwerk. Voorwaarde hierbij is dat er een daadwerkelijke
functionele relatie is tussen het recreatief gebruik en de horeca en dat de schaal en
de dynamiek afgestemd zijn op de omgeving. Te sterke gerichtheid op gemotoriseerd
verkeer kan niet toegelaten worden. Feest- en danszalen zijn in principe niet toegelaten in de open ruimte.
Ook horeca gekoppeld aan een nederzetting kan bestendigd worden, in de mate de
schaal en de dynamiek (o.m.) de mobiliteitsvraag de draagkracht niet overschrijden.
In de toets zal afgewogen worden welke specifieke voorschriften opgelegd de verenigbaarheid blijvend kunnen garanderen, zoals beperking van de aard van de activiteiten, grenzen van infrastructuur, afstemming op niet gemotoriseerd verkeer, e.d.
Ruimere mogelijkheden voor infrastructuur met een sterke maatschappelijke
binding
In de afweging kan het openbare karakter van infrastructuur of het feit dat infrastructuur ter beschikking staat van (lokale) verenigingen leiden tot een verschuiving in de
classificatie (versoepeling als gevolg van socio-economische toets). Voor dergelijke
infrastructuur kan immers nabijheid tot kern of nederzetting waarin de maatschappelijke binding verankerd is, een essentiële rol spelen.
Voor dergelijke infrastructuur gelegen in de open ruimte en/of kwetsbaar gebied kan
een bestendiging (onder voorwaarden) toch verantwoordbaar zijn, op voorwaarde dat
het functioneren van natuurlijke, landschappelijke of agrarische structuur niet gehypothekeerd wordt. De ruimtelijke en maatschappelijke binding met de nederzetting of
kern vormt dan de basis voor de argumentatie en een bindende voorwaarde voor de
bestendiging van de infrastructuur. Een uitbreiding van infrastructuur of een toename
van de dynamiek is echter niet mogelijk.
Een voorbeeld is een voetbalterrein van een lokale wijkvereniging of gehucht, gelegen in de open ruimte nabij een kleine nederzetting. Voor dergelijke sportterreinen
kan dit betekenen dat de activiteiten kunnen bestendigd worden in de mate dat het
(sub)lokale niveau niet overstegen wordt en zolang er een behoefte bestaat. Een
ander voorbeeld is infrastructuur van een lokale jeugdvereniging in de open ruimte
en/of kwetsbaar gebied. Dergelijke infrastructuur kan toch bestendigd worden als
geen realistisch evenwaardig alternatief (evenwaardig op vlak van bereikbaarheid en
veiligheid, …) voorhanden is.
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Specifieke ontwikkelingsperspectieven voor infrastructuur die een functionele
relatie vertoont met het fysisch systeem
Sommige activiteiten vertonen een onlosmakelijk verband met plaatselijke kenmerken van het fysisch systeem. Een voorbeeld is de link die een visvijver vertoont met
gronden die van nature een hoge grondwaterstand hebben. Meestal komen deze
natte gronden voor in valleien of depressies. Het zijn precies die gebieden die vaak
ook het label “kwetsbaar gebied” meedragen, en een beperkte draagkracht ten opzichte van diverse harde functies en infrastructuur vertonen. Toch kan in bepaalde
gevallen een bestendiging van dergelijke infrastructuur onder voorwaarden verantwoordbaar zijn gelet op de onlosmakelijke relatie. Het opleggen van specifieke voorschriften vanuit de landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarden is dan meestal
noodzakelijk voor de verenigbaarheid. Binnen de kwetsbare gebieden is echter uitdoving steeds het ontwikkelingsperspectief, gekoppeld aan een eventuele herlokalisatie in functie van de maatschappelijke behoefte. Voor visclubs kan herlokalisatieruimte gecreëerd worden in de beleidscategorie “zones voor visinfrastructuur”.
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VII

den Natuur, Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, Natuurverwevingsgebieden en
de gebieden van de agrarische structuur.

VAN VISIE NAAR PRAKTIJK

Een ruimtelijk structuurplan geeft als beleidsdocument de gewenste ruimtelijke structuur aan. Het heeft een bindend karakter voor de overheid, maar is niet rechtstreeks
bindend voor de burger. In tegenstelling tot bodembestemmingsplannen (zoals gewestplannen), die een verordenend karakter hebben, vormt een ruimtelijk structuurplan geen beoordelingsgrond voor de afgifte of weigering van vergunningen. Een
ruimtelijk structuurplan kan wel indirect doorwerking hebben naar onder meer het
vergunningenbeleid door toetsing aan de “goede plaatselijke ordening”.
De visie-elementen geformuleerd in het richtinggevend gedeelte moeten juridisch
hard gemaakt worden alvorens ze in de praktijk kunnen vertaald worden. In dit verband kan de gemeente putten uit een juridisch instrumentarium, zoals onder meer de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen32 (bestemming, inrichting en beheer), de
opmaak van stedenbouwkundige verordeningen, verkavelingsverordeningen, enz…
Het zijn deze documenten die het beoordelingskader zullen vormen bij het behandelen van bouw- en verkavelingsvergunningen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de bestaande plannen van aanleg (gewestplan,…).

De gemeente zal daarna binnen haar autonomie en voor zover opportuun via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen verfijningen aanbrengen aan deze afbakening. Aandachtspunten i.v.m. wijziging van hoofdfunctie zijn onder meer:
1. afbakenen van de voorgestelde natuurconcentratiegebieden en natuureilanden,

voor zover niet reeds afgebakend binnen het VEN of IVON.
Hierbij wordt steeds een evaluatie gemaakt van de eventuele consequenties (afstandsregels e.a.) voor landbouwbedrijven in de nabijheid. Uitgangspunt is dat
voor natuureilanden geen afstandsregels (Vlarem…) kunnen gelden. Dit dient juridisch har te worden gemaakt via bijvoorbeeld de stedenbouwkundige voorschriften.
2. creëren van aaneengesloten gebieden met een homogene natuurfunctie in het

natuurconcentratiegebied Kempense Heuvelrug (suggestie aan hogere overheid,
getoetst aan de visie van AMINAL):
Uitgangspunt is om een aantal geïsoleerde “eilandjes” met bestemming recreatiegebied, zonder voorzieningen, te herbestemmen naar natuur (principe van planologische ruil). Niet alleen de zones zelf maar ook de aanleg van de noodzakelijke voorzieningen voor de inrichting van de zones conform de wetgeving kan de
druk op de Heuvelrug sterk verhogen. Verder onderzoek is evenwel vereist i.v.m.
de vergunningstoestand en de staat van de eventueel aanwezige constructies:

Naast dit juridisch instrumentarium kunnen ook andere maatregelen bijdragen tot het
realiseren van de gewenste ruimtelijke structuur. Voorbeelden zijn het voeren van
een strategisch aankoopbeleid, het uitvaardigen van subsidiereglementen, het uitvaardigen van belastingsreglementen en het afsluiten van beheersovereenkomsten.
Onderstaande lijst geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om de belangrijkste visie-elementen te realiseren, maar mag niet als limitatief worden beschouwd.

– 2 gebieden voor verblijfsrecreatie nabij Diestweg (id 8 en id 16) à natuur
(samen 7,6 ha)
– 1 gebied dagrecreatie (Diestweg, oud stort, id 7) à natuur (23,5 ha) met recreatief medegebruik.
Ook het agrarisch gebied met ecologisch belang ter hoogte van Boerven (id 12)
komt in aanmerking voor herbestemming naar natuur.

Kaart 39: Maatregelen

1

Mogelijke maatregelen m.b.t. de gebieden in
de open ruimte

3. veilig stellen van de ecologische processen ter hoogte van Reties Heike:

door herbestemming naar reservezone van het westelijke deel van het gebied
voor verblijfsrecreatie (id 2, grootteorde 15 tot 30 ha); de precieze omvang moet
blijken uit verder onderzoek bij de opmaak van het RUP; het OCMW van Kasterlee heeft gronden in eigendom (id 26); mogelijk is ruil nodig om verblijfsrecreatie
te concentreren in het oostelijke deel aansluitend op Retie.

Structureel vastleggen van de hoofdfuncties natuur en landbouw in de open
ruimte
Het vastleggen van de natuurlijke (en agrarische) structuur gebeurt hoofdzakelijk
d.m.v. Gewestelijke en Provinciale uitvoeringsplannen: afbakening van Grote Eenhe32

4. Onderzoek naar de wenselijkheid van een planologische ruil nabij Tielenheide;

uitgangspunt daarbij is het huidige bodemgebruik en de potenties:
– zone Mazelse Akkers (id 13) à landbouw (13,6 ha)
– zone De Hoge BlokkenTielen (id 14) à natuur (15,3 ha)

Het vooralsnog ontbreken van een uitvoeringsbesluit op de uitvoeringsplannen is evenwel een handicap
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–

Hard aflijnen van de kern en vrijwaren van de open ruimte door een deel van het
woonuitbreidingsgebied Meergoren ten noorden van de Hulst (id:11) te herbestemmen naar een zachte hoofdfunctie (natuur, 18,1 ha), gekoppeld aan het creeren van een nieuw woonreservegebied op een ruimtelijk geschiktere locatie elders in de gemeente, zodanig dat de ruimtebalans in evenwicht blijft.

Maatregelen met het oog op agrarische verbreding
7. Opmaak van een stedenbouwkundige verordening inzake de mogelijkheden en

beperkingen van hoevetoerisme en thuisverkoop van hoeveproducten
8. In een gemeentelijke verordening worden de mogelijkheden en beperkingen van

hoevetoerisme vastgelegd. Als belangrijkste principe staat voorop dat de hoofdinkomsten uit de landbouw moeten blijven voortkomen. Omvorming van landbouwbedrijf naar taverne is niet mogelijk, tenzij in speciaal daartoe af te bakenen zones.

Differentiatie van de gebieden van de agrarische structuur en integratie van
ecologische en landschappelijke randvoorwaarden binnen de gebieden van de
agrarische structuur
Via één of meerdere gemeentelijke RUP ’s worden de gebieden van de agrarische
structuur gedifferentieerd:
5. Afbakening van de bouwvrije zones en vastleggen van de stedenbouwkundige

voorschriften inzake bouwvergunningsplichtige activiteiten. Voor de afbakening
worden de criteria zoals geformuleerd in het richtinggevend gedeelte gehanteerd.
Inzake bouwmogelijkheden kan bijvoorbeeld wel het bouwen van schuilhokken
voor dieren e.d. onder voorwaarden toegelaten worden.
6. Afbakenen van de zones voor multifunctioneel agrarisch gebruik en vertalen van

de visie in stedenbouwkundige voorschriften.
Het instrument om ecologische en landschappelijke doelstellingen te vertalen in
de gebieden van de agrarische structuur zijn de beheersovereenkomsten. In de
eerste plaats wordt hiervoor een kader geboden door de besluiten B.Vl.Ex
13.04.99 en B.Vl.Ex. 04.06.99 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening (EEG) nr 2078/92 van de Raad van
30.06.92.
Het realiseren van de zones van dominant graslandgebruik dient te gebeuren via
sectorale wetgeving en/of stimuleringsmaatregelen
Het is aangewezen dat binnen de zones van dominant graslandgebruik het wijzigen
van historisch permanent grasland vergunningsplichtig wordt analoog aan het Besluit
B.Vl.Ex. 23.07.98 in uitvoering van het Decreet betreffende het Natuurbehoud. Voor
zover het geen historisch permanent grasland betreft kan het graslandgebruik enkel
in natuurverwevingsgebieden afdwingbaar gemaakt worden; voor het overige kan
een actief stimulatiebeleid gevoerd worden door beheersovereenkomsten. Voor
gronden die niet vallen onder permanent historisch grasland, maar die in het kader
van beheersovereenkomsten als grasland gebuikt worden, geldt geen vergunningsplicht.
De gemeente kan ook extra subsidies voorzien in de zones van dominant graslandgebruik via een aanvullend subsidiereglement.

Afstemmen natuur en recreatie
9. Vertalen van de ecologische randvoorwaarden in de voorschriften voor natuur-

verwevingsgebieden met visinfrastructuur; het betreft de zones Grootgoor (id 3)
en Lichtaart Broek (id 30), voor zover ze geen deel uitmaken van een gewestelijk
RUP. Minimaal volgende elementen moeten hierbij aan bod komen:
– Aanduiden van niet te bebouwen delen
– Voorschriften inzake verharding
– Voorschriften voor oeveraanleg en –beheer van de visvijvers : minimale lengte van “natuurlijke” oevers (met zachte glooiing, rietkragen),…
10. Opnemen in een RUP: afbakening van strategische rustgebieden op de Kempense Heuvelrug en de Kleine Netevallei + gebiedsgericht vertalen in de voorschriften. Afstemming is nodig op routes voor mountainbike e.a.
Gebiedsgerichte oplossingen zoeken voor zonevreemde infrastructuur
11. Opmaak van een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde wonin-

gen, conform het algemeen afwegingskader.
12. Opmaak van een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde handel

en bedrijvigheid, conform het algemeen afwegingskader.
13. Opmaak van een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde toeris-

tisch-recreatieve infrastructuur, conform het algemeen afwegingskader.
Landschapstoets inbouwen in de RUP’s
14. Bij de opmaak van RUP’s wordt systematisch een toetsing uitgevoerd t.a.v. de

gewenste landschappelijke structuur. Deze toetsing wordt vertaald in de stedenbouwkundige voorschriften.
Opmaak inventarissen
15. Opmaak inventaris van historisch permanent grasland
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De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van historisch
permanent grasland is in belangrijke mate afhankelijk van de eenduidigheid inzake de locatie van de historisch permanente graslanden. De gemeente zal een inventaris opmaken van de historisch permanente graslanden met het oog op eenduidigheid en rechtszekerheid in dit verband.
16. Opmaak inventaris kleine landschapselementen

De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van de eenduidigheid inzake
de ligging en de actuele toestand ervan. De gemeente zal een inventaris opmaken van de kleine landschapselementen met het oog op eenduidigheid en rechtszekerheid in dit verband.
Aandachtspunt bij nieuwe bestemmingen: eventuele afstandsregels
Bij de aanduiding van nieuwe bestemmingen dient steeds de consequenties ervan
geëvalueerd i.f.v. eventuele afstandsregels voor bestaande (agrarische) bedrijven,
die hierdoor in de problemen zouden komen met vergunningen.. De sectorale wetgeving verwijst immers in een aantal gevallen naar bestemmingen voor het opleggen
van afstandsregels (zoals Vlarem II afstandsregels die o.m. verwijzen naar afstanden
t.o.v. recreatiegebied, reservaatgebied, e.a..).
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21. Opmaak van een belastingreglement inzake verhardingen

2

Mogelijke maatregelen ter ondersteuning van
een integraal waterbeheer

Er wordt een belasting uitgewerkt voor grote, verharde oppervlaktes (parkeerterreinen, loodsen,…) die vervalt bij het effectief afkoppelen van de regenwaterafvoer.
22. Opnemen in een RUP: maatregelen ter ondersteuning van de herintroductie van

Uitvlakken van de piekdebieten

winteroverstromingen in de valleien van Aa en Kleine Nete

De systematische toename van verharde oppervlaktes, de snelle afvoer van regenwater naar oppervlaktewater en de kanalisatie van waterlopen zijn er de oorzaak van
dat sterke debietschommelingen optreden stroomafwaarts, waardoor het risico op
overstromingen groot is. Onderstaande maatregelen zijn een ondersteuning en verfijning op het toepassen van de “code van goede praktijk”.

Deze maatregel heeft betrekking op de aandachtsgebieden voor winteroverstroming en in de eerste plaats op delen van de valleien de Aa en de Kleine Nete.
Voor zover deze gebieden in een GEN, GENO of natuurverbindingsgebied zullen
opgenomen worden, gelden de doelstellingen van deze maatregel als suggestie
voor de bevoegde overheden. In het RUP moet minimaal opgenomen worden:

17. Aanleg van infiltratiegrachten (of infiltratieriolering) voor de regenwaterafvoer

– Afbakenen van de aandachtsgebieden winteroverstroming en herbestemmen
naar hoofdfunctie natuur
– Opleggen van een volledig bouwverbod
– Inrichtings- en beheersmaatregelen zodat natuurlijke, gecontroleerde overstromingen mogelijk worden. Hiervoor is nader onderzoek vereist.
Overleg met het Vlaamse Gewest, de provincie en buurgemeenten is noodzakelijk.

Infiltratiegrachten hebben als doel regenwater (afkomstig van wegen, daken, verhardingen) ter plaatse te laten infiltreren; ze staan dus niet in verbinding met het
oppervlaktewaternet. Waar geen gescheiden riolering ligt of zal gelegd worden,
voorziet de gemeente infiltratiegrachten bij aanleg of heraanleg van wegen. In
nieuwe verkavelingen wordt de mogelijkheid van infiltratiegrachten onderzocht.
Ook bij de aanleg van bedrijventerreinen wordt in de mate van het mogelijke voor
deze werkwijze geopteerd. Het voorzien van infiltratiegrachten wordt ingeschreven in typebestekken.
18. Opmaak stedenbouwkundige verordeningen voor het gebruik van waterdoorla-

Verbeteren van de waterkwaliteit
23. Kleinschalige waterzuivering voorzien vanuit het principe “de vervuiler betaalt”

tende materialen bij verharding

Nog niet op riolering aangesloten linten en verspreide bebouwing worden niet
aangesloten op het rioleringsnetwerk vanwege de hoge maatschappelijke kostprijs. De waterkwaliteit wordt er gegarandeerd via individuele of gegroepeerde
kleinschalige waterzuivering. In overleg met Aquafin moet hierop afstemming gebeuren van het investeringsprogramma van Aquafin, kleine gemeentelijke rioleringswerken (zonder subsidie) en het totaal rioleringsplan op deze beleidsvisie. In
een RUP wordt onderzocht welke linten of groepen van woningen in aanmerking
komen voor gegroepeerde kleinschalige waterzuivering, als alternatief voor de individuele zuivering. De overheid (gemeente) staat in voor aanleg en onderhoud
van de gegroepeerde kleinschalige waterzuivering en verhaalt de kosten op de
bewoners via een belastingreglement.

Deze stedenbouwkundige verordening moet er voor zorgen dat het regenwater
maximaal in de grond kan dringen. De verordening geldt voor woningen en bedrijventerreinen, waar geen infiltratiegrachten voorzien zijn.
19. Opmaak stedenbouwkundige verordening voor aanleg hemelwaterputten, infiltra-

tievoorzieningen en hemelwaterafvoer
Wanneer de nieuwe gewestelijke verordening, die in opmaak is, van kracht wordt,
is deze maatregel overbodig.
20. Opmaak subsidiereglement m.b.t. het opvangen van hemelwater (bij bestaande

woningen)
De stedenbouwkundige verordening waarvan hoger sprake is enkel van toepassing bij (ver)nieuwbouw. Daarom wordt een subsidie voorzien voor het installeren
en in gebruik nemen van een hemelwaterput bij een bestaande woning. Op die
manier wordt de afkoppeling ook gestimuleerd bij de bestaande bebouwing. Door
ondertekenen van optie 10 van het milieuconvenant kan aanvullend een (gewestelijke) afkoppelingspremie voorzien worden.
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24. In een eerste fase wordt minimaal een beheerplan opgesteld voor de waterlopen

van lokaal niveau die een ecologische corridorfunctie vervullen in de natuurlijke
structuur. Hierbij kan verwezen naar de opmaak van het DULO waterplan.
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vermijden dat de ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden gehypothekeerd
wordt. Eventueel kunnen toegangspercelen worden onteigend.

Mogelijke maatregelen m.b.t. de realisatie
van de gewenste nederzettingsstructuur

Zachte groei via een doordachte fasering van te bebouwen percelen
31. Opleggen van een fasering bij grote verkavelingen bij de verkavelingsaanvraag.

Onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen op de markt krijgen

Er kunnen 2 tot 3 opeenvolgende fasen onderscheiden worden waarbij een volgende fase pas kan aangevat worden wanneer 70% van de voorgaande fase is
voltooid (de belasting op onbebouwde percelen houdt uiteraard rekening met deze fasering indien de volledige wegenis werd aangelegd voor alle fases).

25. Belasting heffen op onbebouwde percelen gelegen in goedgekeurde verkavelin-

gen en op uitgeruste percelen bestemd voor het wonen.
Men kan daarbij rekening houden met sociale factoren (geen belasting op gronden voor de kinderen gekocht,…) conform art. 143 § 1, 2 en 3 decreet RO. De
belasting kan op regelmatige basis (bv. bij jaren na een grondprijsstijging) worden
aangepast en wordt enkel toegepast binnen de afgelijnde kernen gelet op de visie
van de ontdichting van linten.
Het register van onbebouwde percelen dient zeer nauwlettend te worden bijgehouden in het kader van deze belasting.

32. Gebruik maken van het register van onbebouwde percelen om op regelmatige

basis een inzicht te verkrijgen in de bouwactiviteit en de evolutie van de immigratiestroom. De resultaten van deze inzichten worden verwerkt in de woningbehoeftestudie die zal worden opgemaakt bij elke herziening van het structuurplan.
Stimuleren van een sociaal huisvestingsbeleid
33. Opzetten van een regelmatig overleg tussen gemeente, OCMW, de betrokken

Streven naar een optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad

huisvestingsmaatschappijen en de particuliere sector (installeren van een “woonraad”). Op die manier kunnen de huisvestingspartners hun aankoopbeleid, realisatieperiodes en huisvestingstypes op mekaar afstemmen.

26. Belasting heffen op leegstand en verkrotting (bevoegdheid ter discussie) waar-

door leegstaande gebouwen sneller op de markt worden gebracht.
De inventaris van leegstand en verkrotting dient zeer nauwlettend te worden bijgehouden in het kader van deze belasting.

34. Voorbehouden van te reserveren en te stimuleren woonuitbreidingsgebieden:

– Te reserveren woonuitbreidingsgebieden worden voorbehouden voor huisvestingsinitiatieven voor lage inkomens al dan niet in combinatie met initiatieven
voor de middenklasse. De voorschriften voor de woonuitbreidingsgebieden
kunnen een verdeelsleutel vastleggen ter realisatie van een sociale mix. De
verdeelsleutels worden besproken in de woonraad. De onderlinge fasering
(fase 1, 2 en 3) wordt vastgelegd in de bindende bepalingen van het GRS.
– Te stimuleren niet uitgeruste woongebieden worden voor de hoge inkomensklasse en de middenklasse al dan niet in combinatie met initiatieven voor de
lage inkomens. De realisatie van een sociale mix kan door de gemeente worden afgedwongen via de goedkeuring van het wegtracé.

27. Informatiebrochure uitgeven waarin alle geldende subsidievormen (op alle ni-

veaus) en regelgevingen voor renovatie en verbouwingen worden verduidelijkt.
Op die manier kan de drempel tot het overgaan van renovatie worden verlaagd.
28. Opmaak van een verordening ‘wonen boven winkels’ om het wonen boven win-

kels te stimuleren. Winkels met een ruimere gevelbreedte worden bij de aanvraag
van een bouwvergunning verplicht minimum één aparte toegang tot de bovenverdiepingen te voorzien.
Stimuleren van verdichting
29. Opmaak van één of meerdere uitvoeringsplannen per kern waardoor minimale en

maximale kavelbreedten en –grootten voor verschillende types van bebouwing
worden vastgelegd (gesloten bebouwing, halfopen bebouwing, open bebouwing
en bebouwing in meerdere lagen). De belasting op onbebouwde percelen kan
pas aanvang nemen na deze uitvoeringsplannen om te vermijden dat teveel grote
kavels worden verkocht.

Herbestemmen van gronden om de kernen beter te structureren
35. Toekennen van een openruimtefunctie van niet uitgeruste woonzones en delen

van woonuitbreidingsgebieden via een ruimtelijk uitvoeringsplan:
– Woongebieden Weygerbergen en Steenfortstraat (rand van de kern)
– Delen van de woonuitbreidingsgebieden Hulst, Kloosterstraat en de Willaert
evenals het volledige woonuitbreidingsgebied Bulingen

30. Vastleggen van de toegangspercelen tot de binnengebieden in ontsluitingsplan-

nen of als zones waar een voorkooprecht geldt (via art. 63 decreet RO), om te
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Ook maatregel – leidt tot een betere structurering van de woonkernen en zorgt
tevens voor het behoud van woonreservegebieden op ruimtelijk beter geschikte
locaties.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de verkavelingen met een groen karakter
36. Opmaak van een uitvoeringsplan voor de verkavelingen met een groen karakter

zodat bepaalde landschappelijke kwaliteiten bewaard kunnen blijven. Delen met
een groen karakter nemen lagere dichtheden op en er worden voorwaarden opgelegd ten aanzien van het bestaande groen en rooilijnbeplantingen.
Beperken van bebouwingstoename in open ruimte
37. Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de linten waarbij normen worden

opgelegd inzake minimale perceelsgrootten, maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes. Op die manier vangen onbebouwde percelen in de linten uitsluitend de woonfunctie op aan zo laag mogelijke dichtheden.
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Mogelijke maatregelen m.b.t. de realisatie
van de toeristisch - recreatieve structuur

Maatregelen m.b.t. sportvoorzieningen
38. De gemeente maakt een RUP voor de realisatie van een nieuwe centrumzone

voor sportinfrastructuur. Aan dit RUP wordt volgend onderzoek gekoppeld:
– Onderzoek naar de ruimtebehoefte uitgaande van herlokalisatiebehoefte (cfr.
sectoraal RUP zonevreemde sportinfrastructuur) en nieuwe behoeften
– grondige toetsing van de 3 zoekzones die als locatie in aanmerking komen.
– Aan dit RUP wordt tevens de herbestemming van de te herbestemmen recreatiegebieden op de Kempense Heuvelrug gekoppeld.
39. De gemeenten maakt één of meerdere RUP’s op voor de Toeristisch Recreatieve
knooppunten (Kasterlee Bergen, Kasterlee Houtum, Kasterlee Rulheide, Lichtaart
Langenberg, Lichtaart Nete – Aabroek) met onder meer volgende doelstellingen:
– Specificatie van de mogelijkheden en beperkingen voor toeristisch recreatieve
infrastructuur en activiteiten
– Uitwerken en vertalen in de voorschriften van de randvoorwaarden gesteld
door hetzij de Kempense Heuvelrug, hetzij de Netevallei, waarop de knooppunten geënt zijn.
– Ruimte creëren voor een randparking (TR knooppunt Kasterlee Bergen)
invulling geven aan regionale rol van toeristisch Kasterlee
40. Overleg met de provincie m.b.t. de uitwerking als gebied van primair toeristisch

recreatief belang, met onder meer als aandachtspunt de invulling van de zoekzones voor regionale toeristisch recreatieve structuur.
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5

Mogelijke maatregelen ter ondersteuning van
diverse centrumvoorzieningen

Maatregelen m.b.t. de jeugdwerking
41. Opnemen in een RUP: bestemmingswijzigingen (regularisatie) in functie van het

behoud van de bestaande jeugdlokalen.
42. Opnemen in een RUP: aanduiding van speelzones voor jeugdverenigingen

Gebiedsgericht worden de mogelijkheden en beperkingen vastgelegd in functie
van de ruimtelijke draagkracht. Hiervoor kan overleg opgestart worden met de
jeugdwerking en de natuurverenigingen.
Maatregelen m.b.t. gemeenschapsvoorzieningen
In de recent goedgekeurde RUP’s m.b.t. openluchtrecreatieve activiteiten werden
zones voor gemeenschapsvoorziening van bestemming gewijzigd, zodat er op dit
moment nagenoeg geen reserve meer is. Bij de RUP’s m.b.t. de woonkernen wordt
hieraan de nodige aandacht besteed, evt. door het aanduiden van specifieke zones.
Een zone die hiervoor in aanmerking komt is bijvoorbeeld ‘Hoek binnenpad – Hofstraat’ (id 45).
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Mogelijke maatregelen m.b.t. de realisatie
van de gewenste ruimtelijk-economische
structuur

47. Opzetten van een regelmatig overleg tussen gemeente, GOM, UNIZO en lokale

ondernemersraden. De basis van dit overleg is de geactualiseerde inventaris van
bedrijfsgronden. Op die manier kunnen er acties worden ondernomen om de
vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen.

Sturen van functionele verweving binnen de kernen
43. Opmaken van één of meerdere uitvoeringsplannen voor de kernen. Kleinschalige,

verweefbare bedrijven worden toelaatbare functies binnen de afgelijnde kernen
indien ze via de planologische toetsing als verweefbaar worden beschouwd. De
planologische toetsing wordt vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften.
Het bouwvolume wordt beperkt gehouden en past zich in de schaal van de omgeving. De uitvoeringsplannen voorzien een duidelijke begrenzing van de handelslocaties, economische dragers en de bedrijfsluwe woonzones. Binnen deze
zones worden de mogelijke handels- en bedrijfsfuncties vastgelegd en worden
voorschriften opgelegd. De mogelijke functies worden omschreven in functie van
het gewenste voorzieningenniveau.
Ruimte vrijmaken voor lokale bedrijven
44. D.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan kan een lokaal bedrijventerrein worden af-

gebakend en ingericht. Hierbij kan een fasering worden vooropgesteld. De gemeente dringt er bij de ontwikkelaar van het bedrijventerrein op aan een terugkoopclausule te voorzien. In de verkoopsakte moet een termijn worden bepaald
waarbinnen het terrein in gebruik moet worden genomen. Bij overschrijding van
deze termijn kan de verkoper het perceel terug aankopen en op de markt brengen.
Streven naar een optimaal gebruik van bedrijfsgronden- en panden
45. Belasting heffen op leegstand en verkrotting inzake bedrijfsgebouwen. Leeg-

staande bedrijfsgebouwen worden hierdoor sneller op de markt gebracht. De inventaris van leegstand en verkrotting is de basis voor deze belasting en moet dan
ook jaarlijks worden geactualiseerd.
46. De gemeente kan een belasting heffen op uitgeruste percelen bestemd voor

bedrijvigheid die niet door de overheid worden ontwikkeld. Men kan daarbij rekening houden met sociale factoren (geen belasting op gronden voor de kinderen
gekocht,…) conform art. 143 § 1, 2 en 3 decreet RO.
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7

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de
gewenste verkeers- en vervoersstructuur

48. Afwerken van het mobiliteitsplan verder uit en afsluiten van de nodige projectbij-

aktes.
49. Aanpassing van de inrichting van de wegen in functie van de wegencategorise-

ring. Het mobiliteitsplan werkt de inrichtingsperspectieven uit. De realisatie gebeurt via de bepalingen van de projectbijaktes of op initiatief van de gemeente
(doorsteekfilters, inrichting lokale wegen II, …).
50. Inrichting van de filter (Kasterlee centrum) en inrichting van de schoolomgevin-

gen. Bij de inrichting van de filter wordt rekening gehouden met de doorstroming
van het openbaar vervoer. Vóór de uitvoering is verder onderzoek vereist om de
concepten te verfijnen.
51. Aandringen bij de Lijn om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren inzake de

verlegging van stamlijn 29/a1.
52. Aandringen bij de Lijn en de NMBS om een optimale verknoping tussen de spoor-

lijn en de stamlijn 29/a1 uit te werken
53. Opnemen van voorschriften in het RUP “linten” inzake de inritkoppeling voor

linten langs de steenwegen.
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Natuur

8

–

Ruimteboekhouding

In de ruimteboekhouding wordt de balans opgemaakt van oude en nieuwe functies /
bestemmingen. Het opmaken van een sluitende ruimtebalans is in deze fase nog niet
mogelijk om de volgende redenen:
–

in een structuurplan worden wel ruimtelijke beleidscategorieën aangeduid maar
worden nog geen bestemmingen met grenzen tot op perceelsniveau aangegeven, hetgeen noodzakelijk is voor het opmaken van een sluitende balans.

–

het gemeentelijk planningsproces wordt doorkruist door planningsprocessen op
gewestelijk en provinciaal beleidsniveau die op hun beurt wijzigingen aanbrengen
in de hoofdfuncties van gebieden.

Verder dient opgemerkt dat het niet altijd eenvoudig is om de nieuwe beleidscategorieën (die nog vertaald moeten worden in bestemmingen en specifieke voorschriften
in RUP’s) van de gewenste ruimtelijke structuur te vergelijken met de “oude” bestemmingen volgens het gewestplan. Voor een aantal beleidscategorieën kan weliswaar een analogieredenering toegepast worden uitgaande van de respectievelijke
hoofdfuncties: bijvoorbeeld de beleidscategorie “natuureiland” heeft natuur als hoofdfunctie en is dus equivalent aan “natuurgebied of reservaatgebied” volgens het gewestplan. Voor een aantal andere beleidscategorieën bestaat er geen equivalente
bestemming in de gewestplannen, bijvoorbeeld de verwevingsgebieden. Voor verwevingsgebied natuur – landbouw zou de bestemming agrarisch gebeid met ecologisch
belang min of meer als equivalent beschouwd kunnen worden. Voor verwevingsgebied natuur – recreatie is er niet onmiddellijk een equivalente bestemming voorhanden. Om vergelijking mogelijk te maken en balansen te kunnen sluiten, kan voor
verwevingsgebieden rekening gehouden worden met een dubbele hoofdfunctie.

– GEN en GENO: natuur en enige hoofdfunctie;
– Natuurverwevingsgebied: hoofdfuncties natuur en landbouw of natuur en recreatie.
– Op gemeentelijk niveau zijn de natuureilanden beleidscategorieën met hoofdfunctie natuur.
–

de vergelijking kan ondubbelzinnig gebeuren. Bovendien zijn de kwantitatieve richtlijnen duidelijk te vertalen op gemeentelijk niveau en is er geen interferentie met hogere taakstellingen (Kasterlee is hoofddorp type II).

de overige beleidscategorieën van de natuurlijke structuur hebben een andere
hoofdfunctie dan natuur en gelden dus als een soort “overdruk”.

Landbouw
–

het aanduiden van de gebieden van de agrarische structuur (contouren van de
gebieden met hoofdfunctie landbouw) is in hoofdzaak een taak voor het Vlaamse
Gewest.
– De gemeente doet binnen deze gebieden enkel een differentiatie, hetgeen geen
afbreuk doet van de hoofdfunctie
–

De gemeente doet tevens suggesties of aannames voor de natuurverwevingsgebieden in overlap met de agrarische structuur.

Recreatie
–

het aanduiden van de gebieden van de toeristisch recreatieve structuur is in belangrijke mate een taak voor het provinciale niveau. De gemeente doet hieromtrent enkel suggesties of aannames.

–

een aantal beleidscategorieën duiden zones aan waarbij de specifieke bestemmingen nog verfijnd moeten worden in een RUP (bijvoorbeeld toeristisch recreatieve knooppunten van gemeentelijk belang).

Een poging tot vergelijking van oude en nieuwe hoofdfuncties kan uitgaan van volgende overwegingen:
Wonen

het aangeven van de contouren van de gebieden met hoofdfunctie natuur is
hoofdzakelijk een taak voor het Vlaamse Gewest; de gemeente doet hieromtrent
enkel suggesties of aannames:

Tabel 46 geeft, uitgaande van deze overwegingen, een overzicht van oude en nieuwe functies / bestemmingen die als equivalent kunnen beschouwd worden.

Handel en bedrijvigheid
de vergelijking kan ondubbelzinnig gebeuren. Bovendien zijn de kwantitatieve richtlijnen duidelijk te vertalen op gemeentelijk niveau en is er geen interferentie met hogere taakstellingen (Kasterlee is geen economisch knooppunt).
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Tabel 46 overzicht van equivalente functies voor de ruimtebalans
Hoofdfunctie

Bestemmingen gewestplan

Equivalente beleidscategorieën

Wonen

Woongebied
Woongebied met landelijk karakter

Woonkern
nederzetting
Lint
woonreservegebied
Zone voor lokale bedrijvigheid

Tabel 47 ruimtebalans voor wonen

Woonreserve
woonuitbreidingsgebied
Handel en bedrijvig- Industriegebied
heid
KMO zone
Natuur
Natuurgebied
GEN
Natuurgebied met wetenschappelij- GENO
ke waarde of natuurreservaat
natuureiland
Gebieden van de agrarische strucLandbouw
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied met landschappe- tuur exclusief de verwevingsgebieden
lijke waarde
Recreatie

Natuur & Landbouw
Natuur & Recreatie

Natuur & Bos

Toeristisch recreatief knooppunt
van provinciaal belang
Centrumzones voor sportinfrastructuur
Zones voor verblijfsrecreatieve
infrastructuur
(agrarisch gebied met ecologisch Natuurverwevingsgebied in overlap
belang)
met de agrarische structuur
--Natuurverwevingsgebied in overlap
met de toeristisch recreatieve
structuur
Bosgebied met wetenschappelijke Natuurverwevingsgebied in overlap
waarde / bosreservaat
met de bosstructuur
Recreatiegebied
Gebied voor dagrecreatie
Gebied voor verblijfsrecreatie
Gebied voor jeugdcamping

Referentiekader voor de ruimtebalans
Uitgaande van deze beschouwingen is het dus enkel mogelijk om voor een beperkt
aantal hoofdfuncties een min of meer sluitende balans op te maken, nl. voor een
aantal harde functies waarvoor een duidelijk referentiekader bestaat voor het gemeentelijke niveau, i.c. wonen en bedrijvigheid. Als vertrekpunt voor de huidige toestand wordt uitgegaan van de juridische bestemmingen op 1 januari 2003 op basis
van gewestplan + goedgekeurde BPA’s en RUP’s of dossiers waarvan de procedure
reeds ver gevorderd is (De Willaert).
Balans voor wonen
Inzake wonen wordt gestreefd naar een status quo ten opzichte van de huidige oppervlakte, gelet op het feit dat uit de woningbehoefteanalyse blijkt dat het aansnijden
van bijkomend woongebied buiten de juridisch voorraad niet vereist is. Verder han-
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teert de gemeente het uitgangspunt dat waar woongebied wordt geschrapt dit elders
gecompenseerd kan worden. In de mate van het mogelijke wordt in het GRS reeds
aangeduid waar deze compensatie ruimtelijk het meest aangewezen is.

IOK

Locatie

Oude hoofdfunctie

Nieuwe hoofdfunctie

Weygerbergen
Te compenseren
TOTAAL

Wonen
X

natuur
wonen

Balans wonen (ha)

-2,6
+2,6
0

Mits een compensatie van ca 5,3 ha op een nog nader te bepalen locatie komt de
balans voor woonreserve op nul. Dit betekent dat bij bestemmingswijziging van Weygerbergen zuid (id 39) ca 2,6 ha elders kan gecompenseerd worden, i.c. door realisatie van bijkomend woongebied. De precieze aanduiding wordt afgewacht in functie
van een concreet dossier.
Balans voor woonreserve
Inzake woonuitbreidingsgebied (WUG) wordt gestreefd naar een status quo ten opzichte van de huidige oppervlakte. Verder hanteert de gemeente het uitgangspunt
dat waar woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt dit elders gecompenseerd wordt
(met woonreservegebied). In het GRS wordt deze compensatie slechts in beperkte
mate ruimtelijk vertaald, maar ze wordt wel meegerekend in de ruimtebalans.
Tabel 48 ruimtebalans voor woonreserve
Locatie

Oude hoofdfunctie

Nieuwe hoofdfunctie

Isschot heide
Kloosterstraat
Bulingen
De Willaert Noord
De Willaert Z. bok
te compenseren*
TOTAAL

WUG
WUG
WUG
WUG
Recreatie
X

Natuur en landbouw
Natuur
Natuur
Landbouw
woonreserve
woonreserve

Balans woonreserve (ha)

-18,1
-5,3
-2,8
-6,6
1,1
31,7
0,0

* voorlopig zonder lokalisatie

Mits een compensatie van ca 32,8 ha op een nog nader te bepalen locatie komt de
balans voor wonen op nul. Dit betekent dat bij bestemmingswijziging van Isschot
Heide (id 11), Kloosterstraat (id 19), Bulingen (id 40) en De Willaert noord (id 41) ca
32,8 ha elders kan gecompenseerd worden, i.c. door realisatie van een equivalente
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oppervlakte woonreservegebied. De precieze aanduiding wordt afgewacht in functie
van een concreet dossier.
Balans voor handel en bedrijvigheid
Inzake handel en bedrijvigheid wordt gestreefd naar een positieve balans a rato van
behoefte die blijkt uit de behoefte – aanbodanalyse.
De zoekzone of zoekzones voor realisatie van bijkomend bedrijventerrein worden
aangeduid in het GRS; de precieze contouren worden vastgelegd via een RUP.
Balans voor recreatie
Deze balans is moeilijker op te maken vanwege de gespreide bevoegdheden inzake
aanduiding van de gebieden van die behoren tot toeristisch - recreatieve structuur
enerzijds en vanwege de nieuwe beleidscategorie natuurverwevingsgebied in overlap met toeristisch - recreatieve structuur anderzijds.
Tabel 49 Indicatieve ruimtebalans voor recreatie
Naam

Andere

Recreatie*

hoofdfunctie

Groot Goor visvijver
Westreties Heike noord
Hoge Rielen
Diestweg (oud stort)
Diestweg (west)
Bosdellen
Grote Heide recreatiegebied
Waaiberg
De Willaert zuidelijke blok
Kempense heuvelrug oost (Hoge Mauw –
Kabouterberg ...)
Kempense heuvelrug west - randzone
Molenstraat- Dressenstraat en Boekweitbaan
Zoekzone recreatieve infrastructuur van bovenlokaal belang
VOORLOPIGE BALANS
TOTAAL binnen Toeristisch Recreatieve struct.

Verweving
natuur + recreatie**

-13,3
31,8
0
23,5
4,3
12,0
3,3
0
1,1
-370,0

0
-31,8
0
-23,5
-4,3
0
-3,3
5,5
-1,1
0

13,3
0
?
0
0
12,0
0
5,5
0
370,0

-120,0
-12,0
X

0
12,0
X

120,0
0
0

-439,3

-46,5-46,5

+520,8
+484,3

Alleszins moet bijkomende ruimte met hoofdfunctie recreatie voorzien worden in
functie van de realisatie van een nieuw recreatief knooppunt voor sportinfrastructuur.
In deze balans wordt voor deze zone uitgegaan van 12 ha cf. de kwantitatieve analyse,. Ook dan nog resulteert de boekhouding in een negatieve balans voor recreatiegebied. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat dit “verlies” elders gecompenseerd zal
worden met het oog op de realisatie van de taakstelling als toeristisch recreatief
knooppunt.
Balans voor gemeenschapsvoorzieningen
Kwantitatief wordt uitgegaan van een behoud van de bestaande juridische voorraad,
waarbij ruimtelijk verschuivingen van de voorraad mogelijk zijn conform de gewenste
ruimtelijke structuur.
Balans voor landbouw en natuur
De aanduiding van de gebieden met hoofdfunctie natuur of landbouw is bij uitstek
een gewestelijke aangelegenheid. De aannames die het GRS hieromtrent doet zijn te
rudimentair en te onvolledig om als basis te dienen voor het opmaken van een ruimtebalans.
Tabel 50 beperkt zich tot die gebieden die naar aard en omvang het lokale niveau
niet overstijgen (natuureilanden e.a.). De functiewijzigingen m.b.t. woongebied en
woonuitbreidingsgebied zijn hierin eveneens niet opgenomen omdat daar een status
quo het uitgangspunt is.
Tabel 50 voorlopige ruimtebalans voor landbouw en natuur
Naam

Mazelse Akkers
De Hoge Blokken
VOORLOPIGE BALANS

Landbouw

natuur

13,58
-15,34
-1,76

-13,58
15,34
1,76

Andere hoofdfunctie

Bron: eigen GIS analyse

* exclusief verweving natuur – recreatie; ** raming op basis van aannames (bevoegdheid Vl. Gewest)

Een groot deel van deze voorgestelde of veronderstelde hoofdfunctiewijzigingen
heeft betrekking op gebieden van bovenlokaal belang. In die zin moet bij deze balans
voorbehoud gemaakt worden.
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De bindende bepalingen bevatten de beleidsbeslissingen die een bindend karakter
krijgen. Ze zijn de spil tussen de visie in het richtinggevende gedeelte en de effectieve realisatie van deze visie binnen de gemeente.
De bindende bepalingen in dit structuurplan zijn bindend voor de gemeentelijke overheid. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren moeten met andere
woorden de bindende bepalingen nakomen en kunnen er niet van afwijken.
De bindende bepalingen omvatten:
–

beslissingen inzake de doorwerking van het structuurplan

–
–

de selectie van beleidscategorieën
acties en maatregelen

De bindende bepalingen van dit structuurplan mogen niet afwijken van de bindende
bepalingen van de hogere structuurplannen (RSV, RSPA). Indien een nieuw gewestelijk of provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt goedgekeurd, zullen hierin de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die afwijken van de
nieuwe bindende bepalingen van het hogere plan worden opgesomd en van rechtswege opgeheven zijn.

1

Doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

1.1

Maatschappelijk draagvlak en integraliteit

1. Met een zekere regelmaat wordt via verschillende kanalen (gemeentelijke info-

krant, website, …) bericht over de uitvoering van het structuurplan en de vorderingen die worden gemaakt bij het oplossen van ruimtelijke problemen.
2. Een loketfunctie betreffende ruimtelijke ordening zorgt voor een verduidelijking

van de ruimtelijke standpunten en de juridische verplichtingen die betrekking
hebben op concrete dossiers die de door de bevolking worden voorgelegd.
3. Het ambtelijke overleg wordt voortgezet op regelmatige basis waarin het voeren

van een integraal ruimtelijk beleid centraal staat evenals de afstemming van adviezen vanuit verschillende gemeentelijke diensten.
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2.2

2

Selectie van beleidscategorieën (BB4 tot
BB20)

2.1

Natuurlijke structuur

4. Voorwaardelijke selectie van natuurconcentratiegebieden (voor zover ze geen

deel uitmaken van GEN, GENO of natuurverwevingsgebied)
– Kempense Heuvelrug west – Snepkensvijver
– Vallei van de Grote Kaliebeek - Balderij – Rielenbroek
– Vallei van de Rode Loop - Tikkebroeken
– Zaarden, deel Bosdellen in de vallei van de Kleine Nete
–
(als uitstulpingen van groter geheel op grondgebied Geel – Retie)
– Vallei van de Kleine Nete ten westen van de Olensteenweg
– Vallei van de Wamp noord – Hazegoorheide
5. Selectie van natuureilanden
– Duinenrug Zandhoef. – Grootrees
– Duinenrug Meergoren
– Westreties Heike - vengebied
6. Selectie van corridors en ecologische infrastructuur
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vallei van de Aa (dwarsrichting) tussen Tielenheide en Grotenhout Bos
Vallei van de Kleine Kaliebeek
Vallei van de Grote Kaliebeek
Vallei van de Roeikensloop
Vallei van de Rulloop tussen Meergoren – Goorkens en Lichtaart Broek
Vallei van de Wamp tussen Hazegoorheide en monding in de Kleine Nete
Vallei van de Rode Loop tussen Tikkebroeken en monding in de Wamp
Vallei van de Mostenloop
Spoorwegberm tussen Grote Kaliebeek Broek en de Kempense Heuvelrug
Uitlopers van de Kempense Heuvelrug ten oosten van de N19
Langenberg die ten zuiden van Lichtaart centrum de verbinding maakt tussen
het westelijk en oostelijk deel van de Kempense Heuvelrug
– omgeving Hof van Loo
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7. Selectie van structurerende hydrografische elementen

– Aa
– Grote Kaliebeek
– Kleine Kaliebeek
– Roeikensloop
– Meergorenloop/Rulloop
– Mostenloop
– Rode Loop
– Wamp
– Looiends Neetje
8. Selectie van structurerende puntbakens
– Windmolens: Keeses Molen Waaiberg (K), Witte Molen Terlo (K), ruïne Zwarte Molen Zandhoef (K)
– Watermolens: Watermolen van Kasterlee (Houtum), vallei van de Kleine Nete,
Watermolen van Tielen (Loozijde), vallei van de Aa
– Kerken: St. Margaretakerk Tielen, St. Wilibrorduskerk Kasterlee,
O.L.Vrouwkerk Lichtaart
– Kastelen en kasteelparken: Tielenhof (T), Kasteel des Bruyères (L)
– Merkwaardige gebouwen/bouwwerken: Rijkscentrum Frans Masereel (K),
Mertenhof (K), Schapershoeve Kluis (K), merkwaardig gebouw met zadeldak
in De Bergen (L), De Muizerd (T), Hofke van Bayot (L), Oude Pastorie
Lichtaart, Oude Pastorij Kasterlee, Oud Gemeentehuis van Tielen
9. Selectie van markante terreinovergangen
– zuidflank Kempense Heuvelrug
– grens winterbeddingen van de structurerende hydrografische elementen
– grens winterbedding Rode Loop aan Tikkebroeken
10. Selectie van gave landschappen
–
–
–
–
–
–

plangroep

Vallei van de Rulloop – Molenstraat
Balderij
Bosdellen
Kaliebeek Broek
Broekbossen Wamp
Snepkensvijver
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– Tielenheide
– Zwart Water (Kempense Heuvelrug)
– Delen van Hoge Rielen
– Hoge Rielheide
– Oud ven Diestweg (Kempense Heuvelrug)
– Meergoren - Biesgoren
11. Selectie van nieuwe landschappen

– WUG De Willaert (gedeeltelijk)
– WUG Bulingen
17. Selectie van de onderlinge fasering van woonuitbreidingsgebieden
– FASE 1: WUG de Willaert (zuidelijke blok), WUG Hulst (gedeeltelijk, ca. 6 ha)
en WUG De Plaats
– FASE 2: WUG Houtum
– FASE 3: WUG Kloosterstraat (gedeeltelijk)
18. Selectie van woonzones met stedenbouwkundige randvoorwaarden

– nieuwe landbouwlandschappen (ruilverkavelingsgebieden)
– Woonpark + Bobbejaanland + camping Lichtaart
– Vallei van Kleine Nete
12. Selectie van openruimteverbindingen

–
–
–
–
–

– Vallei van Grote Kaliebeek en Broekloop

2.3

Agrarische structuur

2.5

Zone Baron Van Der Grachtlaan
Zone Kattenberg/Grootreesdijk
Zone Weygerbergen
Grote Heide
Snepkenshof

Ruimtelijk-economische structuur

13. Selectie van bouwvrije zones op gemeentelijk niveau
19. Selectie van (blijvende) zones voor lokaal bedrijventerrein

– Vallei van de Kleine Kaliebeek ter hoogte van Kleine Winkel en Klein Rees
– Vallei van de Grote Kaliebeek tussen Hoek en Achterlee
– Vallei van de Kleine Nete
– Vallei van de Aa
– Vallei van de Roeikensloop
– Delen van de ruimte ten noordoosten van Vorsel Kluis
14. Selectie van multifunctionele landbouwzones

– Rode Akkers
– Biezenveld
– Hoebenschot

2.6

20. Selectie van lokale wegen 1

– randzone Kasterlee
– Tielen – gehuchtencomplex
– Lichtaart Lammerschot

2.4

– N123 (Herentalsesteenweg/Leistraat tot aan Tielensteenweg):
– N123 (Pastorijstraat/Retiesebaan/Terlo/Reties Heike)
– N134 (Poederleesteenweg/Achterlee)
– Olensteenweg
– Tielensteenweg/Tielendorp/Gierlebaan
– Kerkstraat/Zevendonkseweg
21. Selectie van lokale fietsroutes

Nederzettingsstructuur

15. Selectie van te herbestemmen woongebied

– Zone Weygerbergen zuid
16. Selectie van te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden

– N134
– Pellemanstraat/Beukendreef/HogeRielen/Molenstraat/Plaats
– Lage Rielen/Zandhoef

– WUG Hulst (gedeeltelijk)
– WUG Kloosterstraat (gedeeltelijk)
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–
–
–
–
–
–

2.7

27. selectie van zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur

Ossengoor/Molenstraat/Kaliebaan
Kattenberg/Grootrees
De Maneschijn/Houtum
Pastoor Dergentstraat/Hukkelbergen/Goor/Mgr. Heylenstraat:
Goor/Zaardenstraat
Hofdreef/Pleintje/Mazel-Zwepenstraat/Kraanschot

– Reties Heike, oostelijk deel: aansluitend op verblijfsrecreatieve voorzieningen
in Retie en aansluitend op de N123
– Snepkenshof, op korte afstand van de infrastructuur en voorzieningen van het
woonpark op de grens met Herentals

Toeristisch-recreatieve structuur

22. Selectie van centrumzones voor sport- en jeugdwerking

– Prijstraat Tielen
– Duineneind Kasterlee
– Molenstraat – Dressenstraat Lichtaart
– Boekweitbaan Kasterlee
– Kattenhagenstraat Lichtaart
23. Selectie van een zone voor jeugdwerking van lokaal belang
– Rulheide (voormalige camping)
24. Selectie van toeristisch recreatieve knooppunten van gemeentelijk belang

– Kasterlee Bergen
– Kasterlee Rulheide
– Kasterlee Houtum
– Lichtaart Langenberg
– Lichtaart Nete - Aabroek
25. Selectie van toeristisch recreatieve aandachtsgebieden
– Kempense Heuvelrug
– Vallei van de Kleine Nete
26. selectie van strategische rustgebieden
– delen van de Kempense Heuvelrug: Zwart Water, Hoge Bergen – Witte Heide,
Snepkensvijver (noordelijke deel)
– delen van de vallei van de Kleine Nete: Zaarden - Breeven, Snepkensvijver
(zuidelijke deel), Bosdellen
– Kasterlee Grootrees – Tikkebroeken – Hoeven:
– Balderij – Rielenbroek - valleigebied Lage Rielen
– Tielenheide (militair domein)
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Actie en maatregelen (BB 28 tot 48)

3.1

Opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

3.1.1

Gebiedsgerichte RUP’s

28. De gemeente maakt meerdere RUP’s op voor de 3 woonkernen met minimaal de

volgende doelstellingen:
– De woningdichtheid in het hoofddorp verhogen via kavelbreedte en bouwtype.
– De fasering van de woonuitbreidingsgebieden vastleggen
– Indien een uitvoeringsplan een deel van de grens van het hoofddorp omvat,
moet er bijzondere aandacht gaan naar de begrenzing ten aanzien van de
open ruimte en moet een onderscheid worden gemaakt tussen verdichtingsgebied en ontdichtingsgebied (linten buiten kern).
– Herbestemmen van (delen van) de te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden, gekoppeld aan het afbakenen van nieuwe woonreservegebieden met
een evenredige oppervlakte.
– Opleggen van een voorkooprecht op strategische toegangspercelen van niet
uitgeruste woonzones.
– Een duidelijke begrenzing aangeven voor de handelslocaties. Binnen deze locaties worden mogelijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste voorzieningenniveau (gemeentelijk, buurt).
– Uitwerken van de specifieke voorschriften voor de verschillende lokale bedrijventerreinen
29. De gemeente maakt een RUP op voor de realisatie van nieuwe ruimte voor lokale
bedrijvigheid op één of meerdere locaties. In de stedenbouwkundige voorschriften worden onder meer volgende doelstellingen voor ogen gehouden:

– Gedetailleerd onderzoek naar de ruimtebehoefte uitgaande van herlokalisatiebehoefte (cfr. sectoraal RUP zonevreemde sportinfrastructuur) en nieuwe
behoeften
– Aan dit RUP wordt tevens de herbestemming van te herbestemmen recreatiegebieden op de Kempense Heuvelrug gekoppeld.
– Fasering S5 om te waken over de dynamiek: In een eerste fase kan via een
RUP maximaal 60 % van de beschikbare ruimte (en in geen geval meer dan
de reële nader te bepalen behoefte) ingevuld worden. Vóór een eventuele
tweede fase ontwikkeld wordt, verbindt de gemeente er zich toe om opnieuw
in overleg te treden met de provinciale overheid.
31. De gemeenten maakt één of meerdere RUP’s op voor de Toeristisch Recreatieve
knooppunten (Kasterlee Bergen, Kasterlee Houtum, Kasterlee Rulheide, Lichtaart
Langenberg, Lichtaart Nete – Aabroek) met onder meer volgende doelstellingen:
– Specificatie van de mogelijkheden en beperkingen voor toeristisch recreatieve
infrastructuur en activiteiten
– Uitwerken en vertalen in de voorschriften van de randvoorwaarden gesteld
door hetzij de Kempense Heuvelrug, hetzij de Netevallei, waarop de knooppunten geënt zijn.
– Ruimte creëren voor een randparking (TR knooppunt Kasterlee Bergen)
32. Bij de opmaak van RUP’s wordt een systematische toetsing aan de gewenste
landschappelijke structuur ingebouwd met volgende aandachtspunten:
– Vrijwaren van openruimtecorridors
– Vrijwaren van structuurbepalende elementen en componenten van structurerende reliëfelementen, gave landschappen en markante terreinovergangen
33. De gemeente maakt een RUP om de gebieden van de agrarische structuur (nadat deze zijn afgebakend door het Vlaamse Gewest) te differentiëren cf. de bevoegdheden van het lokale niveau. De volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt:
– De bouwvrije zones van gemeentelijk niveau worden afgebakend en er worden stedenbouwkundige voorschriften opgesteld voor bouwvergunningsplichtige activiteiten (bouwen van schuilhokken voor dieren en dergelijke). Voor de
afbakening worden de criteria gehanteerd zoals geformuleerd in het RSV en
de gewenste agrarische structuur.
– De multifunctionele landbouwzones worden afgebakend en er worden stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd voor agrarische en aan landbouw
gerelateerde bebouwing.
– Het ruimtelijk uitvoeringsplan werkt gebiedsgerichte stedenbouwkundige
voorschriften uit voor andere en aan landbouw gerelateerde functies op basis

– Streven naar een intensief ruimtegebruik
– Maximale kavelgrootte van 5000 m²
– Maatregelen met betrekking tot integraal waterbeheer (buffering van hemelwater ...)
30. De gemeente maakt een RUP voor de realisatie van twee nieuwe centrumzones
voor (open lucht) sportinfrastructuur: zone Molenstraat-Dressenstraat en zone
Boekweitbaan. Aan dit RUP wordt volgend onderzoek gekoppeld:
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van ruimtelijke beleidscategorieën en planologische toetsing van bestaande
activiteiten.

3.1.2

3.2.2

38. Er worden subsidies voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een

Sectorale RUP’s

hemelwaterput bij een bestaande woning, eventueel gecombineerd met een gewestelijke subsidie in het kader van het milieubeleid.

34. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde woningen. De

volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt:

39. De gemeente start overleg op met andere gemeenten in de regio waarin de mo-

– Voorschriften opstellen die de ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen: maximale bouwvolumes, herbouwmogelijkheden, beperking tot ééngezinswoning, grenzen voor vertuining, maximale terreinbezetting en maximale
bouwdieptes.
– Vastleggen welke woninggroepen in aanmerking komen voor gegroepeerde
kleinschalige waterzuivering, als alternatief voor de individuele waterzuivering.
35. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde bedrijven. De
volgende doelstellingen worden hierin onder meer uitgewerkt:
– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing.
– Vastleggen van de mogelijkheden voor lokale waterzuivering.
36. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde toeristischrecreatieve infrastructuur alsook voor de centrumzones voor jeugdinfrastructuur
in functie van het behoud van de huidige jeugdlokalen.

3.2

Financieel regulerende maatregelen

Andere maatregelen

gelijkheden en modaliteiten worden onderzocht voor het gezamenlijk invoeren
van een belasting op onbebouwde percelen, rekening houdend met sociale factoren (cfr. DRO art. 143 §1, 2 en 3).
40. De gemeente voert een belasting in op vrijliggende, uitgeruste percelen bestemd

voor bedrijvigheid die niet door de overheid kunnen worden ontwikkeld, rekening
houdend met sociale factoren.

3.2.3

Andere

41. In deze planperiode wordt een bekenbeheersplan opgesteld voor waterlopen die

een ecologische corridorfunctie vervullen binnen de natuurlijke structuur.
42. De gemeente maakt een inventaris kleine landschapselementen op met het oog

op eenduidigheid betreffende ligging en actuele toestand. De toepasbaarheid van
de vergunningsplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van deze inventaris.
43. De inventaris onbebouwde percelen (IOP) wordt jaarlijks bijgewerkt.
44. De inventaris van leegstand en verkrotting (wonen + bedrijven) wordt jaarlijks

3.2.1

bijgewerkt.

Verordeningen

37. De gemeente maakt een stedenbouwkundige verordening op met het oog op het

“bijhouden” van hemelwater, door onder meer het stimuleren van opvang en hergebruik, het gebruik van waterdoorlatende materialen voor de verhardingen bij
(ver)nieuwbouw. De verordening geldt voor woningen en bedrijventerreinen waar
geen infiltratiegrachten voorzien zijn.

45. De inventaris onbebouwde percelen op bedrijventerreinen wordt jaarlijks bijge-

werkt.
46. De gemeente legt de ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein het voorzien

van een terugkoopclausule in de verkoopsakte op eventueel in combinatie met
een recht van opstal. In de verkoopsakte moet zodoende een termijn worden
vastgelegd waarbinnen het terrein in gebruik moet worden genomen. Bij overschrijding van deze termijn kan de verkoper het perceel terug aankopen en op de
markt brengen.
47. De gemeente zet een regelmatig overleg op tussen gemeente, OCMW, sociale

huisvestingsmaatschappijen en eventueel particuliere sector:
– Een ‘woonraad’ wordt opgericht om het overleg te structureren.
– De woonraad is gericht op de realisatie van de woningprogrammatie.
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– Het aankoopbeleid, de realisatieperiodes en de keuze van huisvestingstypes
worden via het overleg op elkaar afgestemd.
48. De gemeente zet m.b.t. bedrijvigheid een regelmatig overleg op tussen de betrokken actoren en werkgroepen Op die manier kunnen acties worden ondernomen om vraag en aanbod betreffende bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt tevens gestreefd naar de introductie van duurzaamheidsaspecten (rationeel energiegebruik, rationeel watergebruik, afvalpreventie,…) bij de
inrichting en beheer van bedrijventerreinen.
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