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I Algemeen kader

I

ALGEMEEN KADER

1

Opdracht
Het RUP Gierlebaan wordt opgemaakt in uitvoering van bindende bepaling 29 van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan van Kasterlee (BD d.d. 26/01/2006): ‘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:
– Streven naar een intensief ruimtegebruik
– Maximale kavelgrootte van 5.000 m²
– Maatregelen met betrekking tot integraal waterbeheer (buffering van hemelwater ...)’
Het richtinggevend deel van het GRS Kasterlee beschouwt het bestaande bedrijventerrein
Gierlebaan (deel Ijsboerke) als een 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:
– Binnen de contouren van de huidige gewestplanbestemming bedrijvenzone kan het bedrijf zich
verder ontwikkelen, 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.
Hierop
zou
een
gedeelte van de endogene groei
kunnen opgevangen worden. De
zone ten oosten hiervan (ter
plaatse van het RUP) wordt in
het GRS dan ook aangeduid als
een zoekzone voor een lokaal
bedrijventerrein
voor
het
opvangen van de behoeften
binnen de planperiode. De zone
voldoet
zowel
ruimtelijk
(locatiecriteria)
als
inzake
beschikbare oppervlakte.

plangebied

Prijstraat

Gierlebaan

In het GRS Kasterlee werden concreet verschillende locaties voor de inplanting van een lokaal
bedrijventerrein afgetoetst op basis van de ontwikkelingsperspectieven voor lokale bedrijventerreinen
vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie
Antwerpen. De zone van het RUP Gierlebaan werd na afweging aangeduid voor het opvangen van
de behoeften binnen de planperiode. De afweging gebeurde, rekening houdend met volgende
criteria:
– Het gebied sluit aan op een bestaand bedrijventerrein en is nabij de woonkern Tielen gelegen (dit
is evenwel niet het hoofddorp)
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– 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
– 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.

2

Voorgeschiedenis
– Een eerste plenaire vergadering werd georganiseerd op 28 mei 2008, waar (o.a.) een verfijning
van de toen opgemaakt aanbod-behoefteanalyse werd gevraagd.
– Een verzoek tot raadpleging werd opgemaakt en werd tegelijk met het voorontwerp in functie van
de 2de plenaire vergadering d.d. 21/01/2010 aan de bevoegde instanties bezorgd.

3

Hoogdringendheid van de opmaak van het RUP Gierlebaan
Op het bedrijventerrein van RUP Gierlebaan wordt ook ruimte voorzien voor herlokalisatie van
zonevreemde bedrijven. Voor één van deze bedrijven, Gitrax, wordt in het RUP Zonevreemde
Bedrijven aangegeven dat ‘er mogelijk op korte termijn een oplossing voor dit bedrijf kan gevonden
worden, omdat er ruimte beschikbaar zal komen op een lokaal bedrijventerrein in de gemeente (i.c.
Gierlebaan)’. In die zin melden de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Zonevreemde
Bedrijven (BD d.d. 31/07/2008) dat het bedrijf een gepaste herlokalisatieplaats dient te hebben, ten
laatste 5 jaar na de inwerkingtreding van het RUP Zonevreemde Bedrijven.

2
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II

RUIMTELIJKE SITUERING

1

Ligging plangebied
Ligging op macro/mesoniveau
Het RUP ligt in het westen van Kasterlee, aansluitend op de kern van deelgemeente Tielen. Op
macroniveau ligt Kasterlee ligt tussen de steden Turnhout en Geel, in het gebied tussen de E34 en
de E313. Het RUP sluit aan bij de lintbebouwing rond de deelgemeente Tielen. Het ligt achter een
bestaande KMO-zone waarop IJsboerke Ice Cream International gevestigd is (bedrijf met regionale
uitstraling). Het RUP en IJsboerke liggen aan de verbindingsweg (Gierlebaan) tussen Lichtaart en
Gierle (zie Figuur 1).
Figuur 1: Ligging RUP Gierlebaan

RUP Gierlebaan

Het RUP ligt in het gebied tussen de straten Gierlebaan, Prijstraat, Kleinheiken, Pleintje, Hofdreef en
een fiets/voetverbinding tussen de Gierlebaan en Hofdreef (zie Figuur 2 op blz.4).
Afbakening plangebied
Het plangebied (ongeveer 15,90 ha) wordt als volgt afgebakend (zie Figuur 10 op blz.11):
– In het noorden en het oosten wordt de grens gevormd door de gewestplangrens met het
omliggende woongebied met landelijk karakter
– In het zuiden wordt (vanaf de Gierlebaan) de grens van het BPA ‘Ambachtelijke zone Prijstraat’
(MB d.d. 05/10/1978) gevolgd (waarop IJsboerke gevestigd is), de grens met aanliggende
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natuurgebied en de perceelsgrens met Hofdreef. Het perceel met de vergunde zonevreemde
woning in het zuiden werd uitgespaard zodat voor deze woning de ontwikkelingsperspectieven
volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mogelijk blijven. Voor de toegangsweg tot het
bedrijventerrein werd een zone van 20 m voorzien.
– Ten westen wordt de grens met het BPA ‘Ambachtelijke zone Prijstraat’ (MB d.d. 05/10/1978)
gevolgd.
Figuur 2: Situering RUP t.o.v. omliggende straten

RUP Gierlebaan

De ontsluiting van het bedrijventerrein gaat via Gierlebaan.

4
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2

Bestaande ruimtelijke structuur

2.1

Bestaande toestand
Figuur 3: Orthofoto RUP Gierlebaan (2007)

fiets/voetverbinding

achtertuinen

zonevreemde
onvergunde
loods
Kemelbeek

leegstaande
boerderij/woning

Kasteelpark
Tielenhof

Huidig ruimtegebruik, functies en activiteiten
Zie Figuur 3 op blz. 5.
Het gebied bestaat grotendeels uit grasland met een zekere landschappelijke kwaliteit
(boscomplexjes, bijv. in de noordelijke hoek) en dreefjes. Een deel van de achtertuinen langs de
Prijstraat en Klein Heiken/Pleintje loopt door tot in het RUP. Binnen het RUP liggen een leegstaande
boerderij/woning1 en een onvergunde zonevreemde loods. Centraal door het gebied loopt de
Kemelbeek (waterloop van derde categorie).

1

Voor deze boerderij/woning werd recent een sloopvergunning aangevraagd.
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Mobiliteit - ontsluiting
Autonetwerk
Zie Figuur 4 op blz.6.
– De Gierlebaan wordt aangeduid als een lokale weg type 1 (interlokale/lokale verbinding - conform
het mobiliteitsplan (Gedas, 2000)), een interlokale verbinding met Gierle en de hoofdweg E34.
Fietsroutenetwerk
Zie Figuur 5 op blz.7.
– Aan de zuidelijk grens van het RUP loopt een fiets- en wandelweg tussen de Gierlebaan en
Hofdreef. Vanop de Prijstraat en Pleintje zijn fiets/wandeldoorsteken voorzien naar het
binnengebied.
– Langs de Gierlebaan loopt een provinciale functionele fietsroute
– Langs
de
Prijstraat
en
Hofdreef/Pleintje
loopt
een
recreatieve
fietsroute
(fietsrouteknooppuntennetwerk van de provincie)
Wandelroutes
Zie Figuur 6 op blz.7.
– Langs de Prijstraat, Hofsdreef en Pleintje, en langs de zandweg die Gierlebaan met Hofdreef
verbindt (zuidelijke grens van het plangebeid) lopen gemeentelijke wandelroutes
openbaar vervoer
Zie Figuur 7 op blz.8.
– Aan het kruispunt Gierlebaan-Prijstraat (400 m van de nieuwe toegang)) en 250 m meer zuidelijk
van de nieuwe toegang bevinden zich bushaltes.
– Langs de Gierlebaan loopt een buslijn (Geel-Gierle en Herentals-Turnhout)
– Het NMBS-station Tielen ligt op ongeveer 1 km van het bedrijventerrein. Tielen ligt op de lijn
tussen de stations Herentals en Turnhout. Vanuit Herentals zijn verbindingen met Antwerpen en
Brussel mogelijk.
Figuur 4: Autonetwerk

6
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Figuur 5: Fietsroutenetwerk

Figuur 6: Wandelroutenetwerk
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Figuur 7: Busroute

NMBS-station

Omgeving
Op de ambachtelijke zone ten oosten ligt het bedrijf Ijsboerke. Ten zuiden van het plangebied ligt het
kasteelpark Tielenhof. Het kasteelpark vormt een groene structuur tussen de kern van Tielen, de
bestaande KMO-zone en het te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein.

2.2

Fysische kenmerken
Bodem en water
Het merendeel van de zone wordt ingenomen door ‘plaggenbodems’. Deze plaggenbodems met een
dikke organische bovenlaag getuigen van een langdurig agrarisch gebruik op basis van het
potstalsysteem (middeleeuwse akkerontginningen):
–
–
–
–

Zbm: droge zandbodem met diepe antropogene humus A horizont
Zcm: matig droge zandbodem met diepe antropogene humus A horizont
Zdm matig natte zandbodem met diepe antropogene humus A horizont
Centraal ligt een natte lemige zandbodem met verbrokkelde textuur B horizont, m.a.w. een natte
podzolachtige bodem (Sec)
Binnen het plangebied zijn geen alluviale gronden aanwezig.
Het plangebied is gelegen tussen de alluviale valleien van de Aa in het westen en de Grote
Kaliebeek in het oosten.
Doorheen het plangebied loopt de Kemelbeek, gecategoriseerd als waterloop van 3e categorie. De
Kemelbeek heeft het brongebied net ten oosten van plangebied. Vanaf het plangebied passeert ze
stroomafwaarts in zuidwestelijke richting nog woonzone en agrarisch gebied alvorens ze mondt in de
Aa. De Kemelbeek vertoont de kenmerken van een typische Kempense winterbeek die gevoed wordt
door oppervlakkige afstroom en ondiepe grondwaterstromen. Het is heel waarschijnlijk dat deze
waterloop gegraven werd voor de ontwatering van nattere depressies (zoals ter hoogte van
plangebied en stroomopwaarts).
Langsheen de Kemelbeek zijn geen alluviale gronden of mogelijk overstromingsgevoelige gebieden
gelegen. Slechts op één locatie stroomafwaarts het plangebied werd een effectief

8
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overstromingsgevoelige zone aangeduid ter hoogte van een kleine depressie in het landbouwgebied
Kemelbeek tussen Rozenwijk en Hoek.
Figuur 8: Vereenvoudigde bodemkaart (Bodemkaart van Vlaanderen, uitgave 2001, IWT, OC-GIS
Vlaanderen

Zbm
Zdm
Zcm
Sdm

Sec

Zcm

Zdm

Landbouw
Figuur 9: Landbouwgebruikspercelen, VLM, mestbank december 2006

Het projectgebied is een ingesloten openruimtekamer die omgeven wordt door woonlinten die
uitlopers vormen van de woonkern van Tielen die ten oosten van het plangebied gelegen is. Het
gebied bestaat grotendeels uit graslanden met een zekere landschappelijke kwaliteit, boscomplexjes
(bijv. in de noordelijke hoek) en bomenrijen.

Kasterlee – RUP “Gierlebaan” – toelichting – juni ‘10

IOK

Plangroep

9

De resterende open ruimte is in beperkt agrarisch gebruik. De gevoerde teelten (Mestbankgegevens
2006) zijn permanent grasland, tijdelijk grasland, silomaïs en graszaad. De oorspronkelijke
perceleringstructuur is nog aanwezig, alsook de perceelsrandbegroeiingen. Het gebied is nooit op
grootschalige wijze in landbouwgebruik genomen.
Aan de Prijstraat 19 situeert zich een landbouwbedrijf. Het betreft een melkveebedrijf (15,5ha)
zonder opvolging (enquête GRS 2000). Niets lijkt er op te wijzen dat betrokken landbouwbedrijf een
substantieel deel van het plangebied in gebruik heeft (gemeente Kasterlee). Langsheen Pleintje is
ook nog een voormalig/uitbollend landbouwbedrijf gesitueerd.

10
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JURIDISCH KADER

1

Gewestplan en bijzonder plan van aanleg
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).
Het plangebied is grotendeels bestemd als agrarisch gebied en wordt begrensd door woongebied
met landelijk karakter ten noorden en ten oosten. In het westen wordt het plangebied begrensd door
een zone voor KMO’s en ambachtelijke bedrijven (waar het bedrijf Ijsboerke ligt), in het zuiden door
natuurgebied en een stukje woonuitbreidingsgebied. Deeltjes van het plangebied liggen in zone voor
KMO’s en ambachtelijke bedrijven en in woongebied met landelijke karakter.
Figuur 10: Ligging op het gewestplan

Opmerking: De begrenzing werd geïnterpreteerd op basis van het analoge gewestplan (bijv. voor woongebieden werd er van
uitgegaan dat deze tot 50 m diep vanaf de weg liggen. De hieruit volgende begrenzing werd in bovenstaande figuur vervolgens
op het gedigitaliseerde gewestplan gelegd, zodat restzones in woongebied met landelijk karakter lijken te ontstaan.

De ontsluiting van het lokale bedrijventerrein zal gebeuren over een zone met als
gewestplanbestemming ‘ambachtelijke bedrijven en KMO’s’ en ‘woongebied met landelijk karakter’
(ter plaatse van een bestaande, onverharde wegverbinding).
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2

Buurtwegen
Zie plan feitelijke en juridische toestand. Binnen het plangebied ligt geen buurtwegen, wel een
voetweg nr.45 en nr.44.

3

Waterlopen
In het plangebied bevindt zich een waterloop van derde categorie (Kemelbeek). Langs de Prijstraat
(buiten het plangebied) ligt de Prijstraatloop, een waterloop van tweede categorie. Beide waterlopen
zijn vertakkingen van de Aa welke deel uitmaakt van het bekken van de Kleine Nete. De Kemelbeek
ten oosten van het plangebied, stroomt in zuidwestelijke richting, richting de Aa en flankeert hierdoor
het plangebied in het zuiden. De Prijstraatloop ontspringt ten noorden van het plangebied, en stroomt
ook in zuidwestelijke richting naar de Aa.

4

Beschermde monumenten en landschappen, archeologisch
erfgoed
Er ligt geen beschermd landschap, dorpsgezicht of monument binnen of in de omgeving van het
plangebied. Het plangebied omvat zelf geen bouwkundig erfgoed. In de omgeving van het
plangebied is wel bouwkundig erfgoed terug te vinden:
–
–
–
–

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Prijstraat
Gerestaureerd molenhuis, Prijstraat 33
Gerenoveerde langgestrekte hoeve, Gierlebaan 99
Tielenhof, middeleeuws kasteel, Hofdreef 27

Afgaande op de ligging van het plangebied, de bodemkundige en topografische omstandigheden is
de kans groot dat zich archeologisch erfgoed op de percelen bevindt. De aanwezige plaggenbodems
wijzen op een lange menselijke inname van het terrein en door hun dikte vormen ze ook een goede
afdekking van eventueel archeologisch erfgoed.
In de Centrale Archeologische Inventaris blijken volgens advies2 geen archeologische gegevens
beschikbaar te zijn voor het gebied. Dit betekent niet zozeer de afwezigheid van archeologisch
erfgoed als wel dat de regio nooit het onderwerp is geweest van grondige prospectie.
Het is bijgevolg aangewezen het terrein voor de aanvang van de werken te evalueren. Om de
archeologische potentie van het gebied in beeld te brengen wordt een archeologisch voorbereidend
onderzoek uitgevoerd in het plangebied, en mogelijk dient opgraving te volgen in geval van
vondsten. Volgende regelgeving dient gevolgd te worden:
– Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd
bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006 (BS 08/06/1999, 24/03/2003
en 07/06/2006).
– Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni
1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 (BS 15/07/1994, 09/06/2004
en 22/08/2006).
– Europees verdrag van Malta ter bescherming van het archeologisch erfgoed (La Valetta
16/01/1992), ondertekend door België op 30 januari 2002.
De landschapsatlas duidt ter hoogte van het kasteelpark en kasteel Tielenhof de relictzone
‘Bosgebied Leiseinde en De Waal’ aan. Relictzones zijn landschappen die typische structuren van de
traditionele landschappen nog in zekere mate bewaard hebben. Aan de relictzone Bosgebied
Leiseinde en De Waal wordt niet geraakt. Tussen het plangebied en de relictzone blijft open ruimte
aanwezig, zodat de relictzone niet volledig ingesloten wordt. Bovendien wordt het bedrijventerrein zo
2
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visueel gebufferd dat ook de landschapsbeleving binnen de relictzone niet aangetast wordt door de
ontwikkelingen.

5

Ruilverkavelingen
Binnen het plangebied komen geen ruilverkavelingen voor.

6

Verkavelingen en stedenbouwkundige vergunningen
Binnen het plangebied (delen van) 2 goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen voor:
– A24/2000: ref. 058/0461, kadastrale percelen 3e afd. sectie C nrs. C60a2 en C60y, de
verkaveling werd door het CBS goedgekeurd op 1/10/2001.
– AT/50(1): ref. 120/058(1), kadastrale percelen 3e afd. sectie C nrs. 90c en 91k, de verkaveling
werd door het CBS goedgekeurd op 6/3/1971.
Deze verkavelingen werden aangeduid op het plan bestaande en juridische toestand.
Binnen het plangebied komen geen
stedenbouwkundige vergunningen voor.
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IV

PLANOLOGISCH KADER

1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op
23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrachtigd. Het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.
Het R.S.V. vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten en –plannen
die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen kunnen vervangen. Intussen
blijven deze van kracht.
Kasterlee behoort tot het buitengebied van Vlaanderen.
Doelstellingen voor het buitengebied
– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het functioneren van
de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw, natuur, bossen, wonen en
werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.
– Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling van de
landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.
– Wonen en werken ontwikkelen zich vanuit de eigen groei in de gemeente en worden ruimtelijk
geconcentreerd in of aansluitend bij de kernen van het buitengebied.
– De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter garantie
van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van ruimtelijke conflicten tussen de
verschillende structuren.
– Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met
betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de landbouw en het
nederzettingspatroon.
– Het afstemmen van het ruimtelijk en milieubeleid op basis van het fysisch systeem.
Lokale bedrijventerreinen in principe aansluitend bij hoofddorpen
– Het behoud van de economische dynamiek is essentieel zowel buiten de stedelijke gebieden, als
in de kernen van het buitengebied. Voor lokale bedrijven moeten uitbreidingsmogelijkheden
gegarandeerd blijven maar moeten deze steeds samen met de ruimtelijke ontwikkeling van de
kern worden bekeken op gemeentelijk niveau.
– Het verweven van lokale bedrijvigheid met andere functies moet maximaal worden nagestreefd.
Aansnijding van onbebouwde ruimte voor lokale bedrijventerreinen en bedrijventerreinen voor
historisch gegroeide bedrijven is vanuit milieu-oogpunt dikwijls minder wenselijk dan aangepaste
milieunormen in de kern van het buitengebied.
– Conform het principe van de gedeconcentreerde bundeling worden lokale bedrijventerreinen in
principe gelokaliseerd in de hoofddorpen.
– Bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven kunnen worden gelokaliseerd in kernen
van het buitengebied.
– Een kwaliteitsvolle aanleg en voldoende uitrusting van lokale bedrijventerreinen en
bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven zijn noodzakelijk.
– De realisatie van een lokaal bedrijventerrein is principieel een taak voor de overheid (i.c. het
gemeentelijk niveau). Dit is onder andere nodig met het oog op de mogelijkheden voor hergebruik
van gebouwen en terreinen en de exclusieve toewijzing aan de lokale bedrijvigheid uit de
gemeente.
– Dit vereist van de gemeente een voldoende economisch en financieel draagvlak voor
ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen.
– Een lokaal bedrijventerrein wordt afgestemd op de plaatselijke behoefte aan lokale bedrijven.
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2

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos: regio
Neteland
De Vlaamse regering nam 21 december 2007 een beslissing over de beleidsmatige herbevestiging
van het bestaande gewestplan voor een aantal gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur
in de regio Neteland.
Het plangebied is opgenomen binnen categorie 2. Voor de gebieden in categorie 2 zal een RUP
opgemaakt worden na verder onderzoek.
Het RUP is een uitvoering van het GRS goedgekeurd dd. 26/01/2006 (omzendbrief 2005/01). De
uitbreiding van de bestaande KMO-zone met een lokaal bedrijventerrein kadert in het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.

3

Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen
De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.). Het 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.
Kasterlee wordt geselecteerd als hoofddorp type II. Een gemeente met een hoofddorp krijgt de
mogelijkheid om een bijkomend bedrijventerrein aan te duiden zowel voor nieuwe bedrijven als voor
de herlokalisatie van zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven.
Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte
– Het gebied van de Kleine Nete blijft volledig gestructureerd door de Kleine Nete en haar zijlopen.
Daardoor is en blijft het een kostbaar, kleinschalig en verweven gebied dat een bijzondere plaats
bekleedt in de provincie. Het systeem van de Kleine Nete met vele rivier- en beekvalleien wordt
gezien als natuurlijke drager. Het bepaalt de verschillende activiteiten in het gebied. Bebouwing
wordt beperkt en is enkel geconcentreerd mogelijk op de zandruggen tussen de rivier- en
beekvalleien.
– Het gebied heeft een recreatieve betekenis voor de provincie. Deze recreatieve rol kan worden
uitgevaat voor zover de natuurlijke draagkracht ten opzichte van bijhorende voorzieningen niet
wordt overschreden.
– Het gebied mag niet verder verstedelijken. Bijkomende druk vanuit wonen of andere
voorzieningen kan niet worden verdragen. Het bestaand evenwicht tussen natuur, beperkt
wonen, recreatie en (verbrede) landbouw in een kleinschalig gebied met beperkte draagkracht en
met hoge landschappelijke kwaliteit moet behouden blijven.
– Infrastructuren worden beschouwd als wegen voor doorgaand verkeer en niet als dragers van
lintvormige ontwikkelingen.
– Kernen als onder meer Lichtaart en Kasterlee worden beschouwd als weinig dominant in de
omgeving. Zij worden niet of nauwelijks gestimuleerd als ontwikkelingspolen voor bijkomende
woningen of bedrijventerreinen. Wel hebben zij een rol in de opvang en organisatie van
toeristisch-recreatieve activiteiten.
De gewone hoofddorpen type II kunnen een bijkomend lokaal bedrijventerrein realiseren. Lokale
bedrijventerreinen sluiten in principe aan bij het hoofddorp. Elke gemeente in het buitengebied heeft
minimaal de mogelijkheid om de herlokalisatie van zonevreemde lokale bedrijven binnen de eigen
gemeente te organiseren.
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4

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
De gemeente Kasterlee beschikt over een definitief goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan dd.2006-01-26. Het is een verfijning van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie
Antwerpen.

4.1

Richtinggevend gedeelte

4.1.1

Visie op de deelruimte Tielen kern
De fysische vork van Aa en Kaliebeek als natuurlijke grens
Het kasteelpark en de omgeving moet als groene vinger in de kern behouden blijven.
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 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).

4.1.2

Gewenste ruimtelijk economische structuur

4.1.2.1

Doelstellingen
Volgende doelstellingen zijn van toepassing in het plangebied:
–
–
–
–
–

4.1.2.2

Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente
Functionele verweving nastreven
Een lokaal bedrijventerrein voor plaatselijke KMO’s
Geschikte vestigingsplaatsen voor niet verweefbare/verenigbare bedrijven
Streven naar een geïntegreerde, ruimtebesparende bedrijvigheid

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven
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 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
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–

–
–

–
–

–

–

–

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.
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
criteria:
– 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.
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.
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.

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:
– Binnen de contouren van de huidige gewestplanbestemming bedrijvenzone kan het bedrijf zich
verder ontwikkelen, 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
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endogene groei (bvb. het Tielense aandeel) kunnen opgevangen worden. Het gebied ten
noordwesten van de bestaande bedrijvenzone komt hiervoor in aanmerking.
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.
Beschikbare ruimte
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 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
– 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
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.
– Ontsluiting rechtstreeks op de Gierlebaan
– 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.
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).

4.2

Bindende bepalingen
Het kasteelpark Tielenhof wordt aangeduid als structurerend puntbaken.
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:
– Streven naar een intensief ruimtegebruik
– Maximale kavelgrootte van 5000 m²
– Maatregelen met betrekking tot integraal waterbeheer (buffering van hemelwater ...)
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V Behoefteprognose

V

BEHOEFTEPROGNOSE

1

Behoefte aanbodanalyse lokale bedrijvigheid
Het RSP-A categoriseert Kasterlee als gemeente met gewoon hoofddorp type II, wat impliceert dat
een nieuw lokaal bedrijventerrein mag worden aangesneden in functie van de opvang van de
endogene, economische groei en in functie van de herlokalisatie van zonevreemde lokale bedrijven
en historisch gegroeide bedrijven.

1.1

Raming behoefte lokale bedrijvigheid
De behoefteraming bestaat uit:
– De raming van de behoefte endogene groei 1998-2007
– De raming van de herlokalisatiebehoefte van bestaande zonevreemde bedrijven
– De raming van de herlokalisatiebehoefte van juridisch niet zonevreemde bedrijven

1.1.1

Raming behoefte endogene groei 1998-2007
Methodiek
De endogene groei wordt berekend ten opzichte van de referentieperiode 1992-1997 (trendanalyse).
Deze referentieperiode wordt dan geëxtrapoleerd tot de periode 1998-2007. Het gehanteerde
‘kantelmoment’ is dus 1998. Deze methodiek werd ook als dusdanig toegepast in het GRS Kasterlee.
Tijdens de plenaire vergadering werd er door de Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie
Antwerpen op gewezen dat de in het RSV gehanteerde methodiek wordt uitgegaan van een
planperiode 1994-2007 (dus kantelmoment 1994).
De keuze van het kantelmoment 1998 is in dit specifiek geval echter gebeurd vanuit volgende
overwegingen:
– Een zo juist mogelijke verrekening van het bedrijventerrein Biezenveld (welke in de periode 19982007 gerealiseerd werd) in de endogene groei (verrekening beschikbaar aanbod in endogene
groei).
– Des te verder in de tijd een trendanalyse wordt uitgevoerd, des te onnauwkeuriger deze is.
– Het gebruiken van een referentieperiode en planperiode die zo veel mogelijk gelijkend is met de
huidige situatie, en die zo dicht mogelijk aansluit bij de huidige periode.
Om een zo realistisch mogelijk beeld van de huidige behoefte (in 2010) te hebben zou het meest
logische zijn om uit te gaan van een trendanalyse 2002-2007, en deze te extrapoleren tot 2012. Op
basis van overleg op de plenaire vergadering bleek dit echter niet mogelijk te zijn, vermits het huidige
planologische kader een planperiode hanteert tot 2007.
De vraag die vervolgens rees was dan ook een methodiek te vinden die berekeningen maakt tot
2007, maar die toch een zo realistisch mogelijk beeld geeft over de behoefte anno 2010. Daarbij is
de vaststelling van belang dat de KMO-zone Biezenveld3 in de periode 2002-2007 werd gerealiseerd
en ingevuld (tussen april 2002 en december 2002 werden de aktes m.b.t. de grondaankoop door de
verschillende bedrijven ondertekend4, tussen 2002 en 2007 werden de gronden toegewezen en/of
bebouwd5). De keuze van het kantelmoment net voor de realisatie van Biezenveld zorgt er voor dat
de berekende endogene groei ook representatief is voor de huidige situatie:

3

KMO-zone Biezenveld is gerealiseerd op basis van het BPA ‘Ambachtelijke Zone Groot Goor’ (ook BPA Biezenveld genaamd), M.B;
22/06/1994.
4
Bron: Archief IOK Dienst industrie, welke in opdracht van het gemeentebestuur van Kasterlee instond voor de ontwikkeling en
toewijzing van de gronden op KMO-zone Biezenveld.
5
Uit de orthofoto van 2003 kan afgeleid worden dat 6 van de 11 beschikbare percelen op KMO-zone Biezenveld bebouwd zijn of in
aanbouw zijn. Uit de orthofoto van 2007 kan afgeleid worden dat alle percelen bebouwd zijn/in gebruik zijn (10 percelen zijn effectief
bebouwd, 1 perceel is in eigendom van de gemeente Kasterlee).
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– Enerzijds vertoont de referentieperiode (1992-1997), die net voorafgaat aan de realisatie van een
nieuw bedrijventerrein (Biezenveld), gelijkenissen met de huidige situatie (nl. een periode net
voor de realisatie van nieuw bedrijventerrein Gierlebaan). De dynamiek die er nu wellicht is in de
behoefte vermits er zicht is op een nieuw bedrijventerrein, was er ook in de referentieperiode
(1992-1997) waarvan de berekening van de behoefte uitgaat.
– Anderzijds kan ook het beschikbaar aanbod op Biezenveld op een correcte manier verrekend
worden in de endogene groei, vermits deze realisatie volledig binnen de planperiode (2002-2007)
valt.
– De keuze om het kantelpunt dichter bij het ‘nu’ te kiezen (1998 i.p.v. 1994) geeft meer
betrouwbare gegevens vanuit de trendanalyse.
Bovenvermelde argumenten werden besproken met de provincie Antwerpen en er werd afgesproken
dat de keuze van het ‘kantelmoment’ 1998 verdedigd kon worden6.
Berekening endogene groei op basis van bovenvermelde methodiek
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 namelijk 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 toegepast op de periode 1992-1997. Op
deze tijdsspanne werd een lineaire regressie van de oprichtingen binnen voormelde sectoren
uitgevoerd. Dit werd vervolgens 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 worden
volgende zaken in mindering gebracht:
– Faillissementen: extrapolatie van de faillissementen in de betreffende sectoren vanuit de NIS
gegevens, rekening houdend met de verhouding lokaal/regionaal in Kasterlee volgens Belfirst,
geeft volgende raming: circa 16 in de periode 1998-2007.
– Een deel van de startende bedrijven wordt geacht verweefbaar (of tijdelijk verweefbaar) te zijn.
Dit percentage wordt binnen de betrokken sectoren geraamd op 30 %.
Dit resulteert in volgende raming van de behoefte: (54 - 16) * 0,7 = 27 nieuwe bedrijven
Rekening houden met realisatie van extra aanbod op Biezenveld in de periode 1998-2007
KMO-zone Biezenveld werd volledig toegewezen/ingevuld in de planperiode 1998-2007 (tussen april
2002 en december 2002 werden de aktes m.b.t. de grondaankoop door de verschillende bedrijven
ondertekend7, tussen 2002 en 2007 werden de gronden toegewezen en/of bebouwd8; alle gronden
waren reeds verkocht vóór de wegenis was aangelegd), wat wil zeggen dat in de planperiode extra
aanbod aanwezig was. Dit dient verrekend te worden in de behoefte. Op Biezenveld waren 11
percelen beschikbaar. De gronden werden toegewezen aan 11 bedrijven, namelijk:
– 9 reeds bestaande bedrijven uit Kasterlee (die voorheen niet op een bedrijventerrein gevestigd
waren)
– 2 startende bedrijven
– Er diende 5 aanvragen uit Kasterlee en 4 uit de omringende gemeenten geweigerd te worden.
De 2 startende bedrijven dienen verrekend te worden in de raming van de behoefte: 27 – 2 = 25
nieuwe bedrijven worden geraamd voor de planperiode.

6

Telefonisch overleg tussen IOK plangroep en Mevr. Veerle Van Dooren en Dhr. Johan Arnauw van de Dienst Ruimtelijke Planning van
de provincie Antwerpen, eind maart 2010 – begin mei 2010.
7
Bron: Archief IOK Dienst industrie, welke in opdracht van het gemeentebestuur van Kasterlee instond voor de ontwikkeling en
toewijzing van de gronden op KMO-zone Biezenveld.
8
Uit de orthofoto van 2003 kan afgeleid worden dat 6 van de 11 beschikbare percelen op KMO-zone Biezenveld bebouwd zijn of in
aanbouw zijn. Uit de orthofoto van 2007 kan afgeleid worden dat alle percelen bebouwd zijn/in gebruik zijn (10 percelen zijn effectief
bebouwd, 1 perceel is in eigendom van de gemeente Kasterlee).
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Berekening oppervlaktebehoefte in de planperiode 1998-2007
Om de oppervlaktebehoefte te bekomen, dient vermenigvuldigd met het richtcijfer van gemiddeld
2.200 m²9 netto per bedrijf, wat resulteert voor de periode 1998-2007 in een totale bijkomende
nettobehoefte van: 25 * 2.200 m² = 55.000m² of 5,5 ha.
Conclusie
De netto oppervlaktebehoefte voor lokale bedrijven ten gevolge van de endogene groei voor de
periode 1998-2007 bedraagt 5,5 ha.

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.

1.1.2

Raming herlokalisatiebehoefte bestaande zonevreemde bedrijven
Raming herlokalisatiebehoefte
Zonevreemde Bedrijven

bestaande

zonevreemde

bedrijven

vanuit

het

RUP

De regularisatie-, uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften van bestaande bedrijven vormen het 2de
luik van de behoefteraming. Hiertoe behoren naast de ‘juridisch’ zonevreemde bedrijven in de open
ruimte eveneens de economische activiteiten met verwevingsproblemen in de woonzone (of de
‘ruimtelijk’ zonevreemde bedrijvigheid).
In het GRS werd een ruwe indicatie opgenomen van de herlokalisatiebehoefte, op basis van de
confrontatie van bestaande zonevreemde bedrijven met de kwetsbare gebieden. Intussen is, in het
kader van het RUP Zonevreemde Bedrijven (BD d.d. 31/07/2008), een meer gedetailleerd beeld van
deze behoefte bekent.
In het RUP zonevreemde bedrijven worden oplossingen uitgewerkt voor bedrijven die kampen met
zonevreemdheid. Binnen dit RUP werden 3 bedrijven gecategoriseerd in klasse 0, wat betekent dat
deze geherlokaliseerd dienen te worden. Eén van deze bedrijven betreft een kleinhandelszaak (de
Blauwe Reiger) en wordt later besproken. Aan deze bedrijven werd gesteld dat ze op relatief korte
termijn geherlokaliseerd kunnen worden naar een te voorzien lokaal bedrijventerrein
Alucan Interieur (woongebied)
Alucan Interieur is een algemene schrijnwerkerij. Er wordt maatwerk in het atelier vervaardigd en bij
de klanten geplaatst. Het bedrijf kan op de huidige locatie niet verder groeien. De zaakvoerder
diende bij IOK dan ook een aanvraag in om te herlokaliseren naar Gierlebaan.
In het kader van het RUP zonevreemde bedrijven gaf het bedrijf aan dat het een totale
ruimtebehoefte kent van 2 à 3.000 m².
Gitrax (woonuitbreidingsgebied)
Het bedrijf herstelt houten paletten, een activiteit die binnen gebeurt. Een andere activiteit van Gitrax
is de verkoop van auto-onderdelen, toegespitst op 4X4 benodigdheden. Een gedeelte van de
bedrijfsactiviteit is kleinhandel.
De zonevreemde activiteit kan op de huidige locatie niet blijven bestaan. Er wordt aangegeven dat er
mogelijk op korte termijn een oplossing voor dit bedrijf kan gevonden worden, omdat er ruimte
beschikbaar zal komen op een lokaal bedrijventerrein in de gemeente (i.c. Gierlebaan)10.
De totale ruimtebehoefte wordt geraamd op 4.300 m² (dit betreft de huidige oppervlakte die het
bedrijf in gebruik heeft), een gedeelte hiervan is voorzien voor kleinhandel.

9

Gehanteerde cijfer in het GRS Kasterlee.
De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Zonevreemde bedrijven (BD d.d. 31/07/2008) stellen dat het bedrijf een gepaste
herlokalisatieplaats dient te hebben, ten laatste 5 jaar na de inwerkingtreding van het RUP.
10
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Conclusie
Het RUP Zonevreemde Bedrijven resulteert in een herlokalisatiebehoefte van 0,73 ha.

1.1.3

Raming herlokalisatiebehoefte juridisch niet zonevreemde bedrijven
Naast de zonevreemde bedrijven zijn er eveneens bedrijven die wel in de juiste zone gelokaliseerd
zijn, maar toch problemen kennen op deze locatie (bijv. moeilijkheden om een milieuvergunning of
stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen, het ontbreken van ruimte om verder te kunnen
uitbreiden, veroorzaken van hinder voor buren (klachten)… ).
Om deze ondernemingen op te sporen werden volgende stappen ondernomen:
– Bij aanvang van de opdracht werd een enquête verstuurd naar alle bedrijven en handelszaken in
Kasterlee. De gegevens van deze enquête werden verwerkt in een aanbod- behoefteanalyse
naar aanleiding van de eerste plenaire vergadering d.d. 28/05/2008. N.a.v. de plenaire
vergadering werden deze enquêteringen verfijnd: de ingevulde enquêtes werden met de
betrokken bedrijven besproken11 en de enquête werd geüpdatet. Van de 11 respondenten zijn er
6 die potentieel in aanmerking komen voor een herlokalisatie naar Gierlebaan (zie ook VIII 1.1 op
blz. 39).
– Omdat de bovenvermelde enquêtering al dateerde van de aanvang van het proces en omdat het
gemeentebestuur van Kasterlee aan het loket nog regelmatig vragen kreeg van bedrijven die nog
geen enquête hadden ingevuld, werd in het voorjaar van 2009 opnieuw een oproep gelanceerd
naar bedrijven in Kasterlee in functie van een eventuele herlokalisatie. Op basis van deze 2de
oproep reageerden 7 bedrijven. Van deze 7 bedrijven komen potentieel 4 bedrijven in aanmerking
voor een herlokalisatie naar Gierlebaan (zie ook VIII 1.2 op blz.39).
– Tot slot werd een beroep gedaan op de wachtlijsten (eind 2009) van IOK Dienst Industrie12. Er
werd een selectie gemaakt van de bedrijven die zich kandidaat gesteld hebben om te
herlokaliseren naar Kasterlee. IOK Industrie beschikt zo over 8 bedrijven die de vraag hadden om
naar Gierlebaan te herlokaliseren, en 9 bedrijven die de vraag hadden om naar bedrijventerrein
Biezenveld te herlokaliseren. Een aantal van deze bedrijven kwam reeds voor in het kader van de
voorgaande gekende enquêtes. Uit de wachtlijsten van IOK Industrie komen uiteindelijk 2
bedrijven potentieel in aanmerking om te herlokaliseren naar Gierlebaan13 (zie ook VIII 1.3 op
blz.39).
Raming herlokalisatiebehoefte juridisch niet zonevreemde bedrijven n.a.v. de eerste
enquêtering en gesprekken met bedrijven
Zie ook VIII 1.1 op blz. 39.
Tabel 1: Bedrijven met een herlokalisatiebehoefte die potentieel in aanmerking komen
naam

bedrijfsactiviteit

oppervlaktebehoefte (m²)

bestemming

enquête
1

Garage

woongebied met
landelijk karakter

3.200 m² ja

Kastelse Rent
(nv Polderke –
bvba Mees)

Herstelling en
verhuur machines) /
grondwerken

landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied

5.000 m² (tot 2 ha
ja
inclusief grondopslag)

Willy Geerts

Bouw elektriciteitswerken

woongebied

2.500 m² ja
1.600 m² ja

1

Aerts

2

3

14

4

P.S.J.

Metaalbewerking

KMO-Stenehei in
Dessel

5

Geert Van Ballaer

Bouw bezettingswerken

Woongebied/KMOzone (1.281 m²)

6

Nijs

Groothandel in gras-

KMO-zone

400 m² ja

totale behoefte van ja

gesprek
herlokalisatiebehoefte

enquête
2
ja

Herlokalisatiebehoefte
gedeelte
ja
machineopslag,
herstelling en verhuur
herlokalisatiebehoefte
de

behoefte 2

afdeling

/
/

Uitbreidingsbehoefte/
/
herlokalisatiebehoefte
Herlokalisatiebehoefte /

11

Overleg d.d. 19/11/2008 met de betrokken bedrijven in aanwezigheid van de gemeente Kasterlee en IOK.
IOK Dienst Industrie fungeert als ontwikkelaar van bedrijventerreinen binnen haar werkingsgebied en staat, samen met de gemeenten,
mee in voor het toewijzingsbeleid. Vanuit die functie beschikt IOK Dienst Industrie over de kandidaturen van bedrijven die zich binnen het
werkingsgebied willen vestigen.
13
Hierbij wordt opgemerkt dat het werkelijk aantal potentiële bedrijven dat op Gierlebaan gelokaliseerd zou kunnen worden wellicht
hoger ligt. IOK Industrie krijgt immers ook vragen van bedrijven die in de Kempen een locatie zoeken, zonder hiervoor een specifieke
voorkeurgemeente op te geven.
14
Voor dit bedrijf moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds machineverhuur en opslag en grondwerken anderzijds. Dit
laatste vormt de hoofdactiviteit en komt niet in aanmerking voor herlokalisatie op een lokaal bedrijventerrein. Het is dan ook de
machineopslag, herstelling en verhuur waar mogelijks een nieuwe locatie voor gezocht zal worden.
12
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naam

bedrijfsactiviteit
en bloemzaden

oppervlaktebehoefte (m²)

bestemming
Biezenveld

enquête
1

5.000 m²
(momenteel 4.000 m²
in gebruik, 1.000 m²
uitbreiding is
gewenst)

enquête
2

gesprek
(tenzij uitbreiding op
grond gemeente?)

De 6 bedrijven samen geven een potentiële behoefte van 17.700 m². Het bedrijf Nijs zit momenteel al
in de juiste bestemming (KMO-zone Biezenveld). Op Gierlebaan zou Nijs een perceel van 5.000 m²
nodig hebben, gezien de uitbreidingsbehoefte van 1.000 m². Indien Nijs herlokaliseert dan komt er op
Biezenveld een aanbod vrij van 4.000 m². Om die reden wordt in (de rekenkundige berekening van
de behoefte) enkel rekening gehouden met de 1.000 m² die het bedrijf extra nodig heeft. Dit geeft
een effectieve behoefte van 13.700 m² (1,37 ha). Willy Geerts heeft een beperkte
oppervlaktebehoefte, en de vraag kan gesteld worden of deze al dan niet verweefbaar zijn met het
woongebied. Het bedrijf geeft echter zelf te kennen een herlokalisatie naar bedrijventerrein
Gierlebaan te willen, en geeft dus hiermee aan dat dit voor het bedrijf een meerwaarde betekent. Dit
kan gevolgd worden in die zin dat het vinden van een geschikte kavel in woongebied niet evident is,
zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de wenselijkheid om de activiteit te verweven met
woningen. Een eventuele uitbreidingsbehoefte op lange termlijn kan immers gemakkelijker
opgevangen worden op een bedrijventerrein dan op een perceel in woongebied. Anderzijds kan
gediscussieerd worden over de wenselijkheid om de activiteit in te plannen in een woonomgeving
gezien de (weliswaar waarschijnlijk beperkte) hinder. Om die reden wordt de behoefte van dit bedrijf
in eerste instantie meegeteld, maar wordt eveneens vermeld wat het effect op de behoefte is, indien
het bedrijf toch een perceel in woongebied zou vinden. In dat laatste geval zou de
oppervlaktebehoefte dus 1,33 ha bedragen. De effectieve behoefte bedraagt dus 1,33 ha à 1,37 ha.
Raming herlokalisatiebehoefte juridisch niet
enquêtering voorjaar 2009 (update enquête)

zonevreemde

bedrijven

n.a.v.

tweede

Zie ook VIII 1.2 op blz.39.
Tabel 2: Bedrijven met een herlokalisatiebehoefte die potentieel in aanmerking komen
Oppervlaktebehoefte (m²)

Naam

Bedrijfsactiviteit

Bestemming

1

Geerts bvba

Verkoop kachels en
haarden

Woongebied

4.000 m² ja

2

Gebroeders
bvba

woongebied

5.000 m² ja

3

Severeyns Paul

Landschappelijk
Graafwerken/tuinaanwaardevol
leg
agrarisch gebied

4

Steven Gils

Vloer- en tegelwerken woongebied

Loos Algemene
bouwonderneming

Enquête

5.000 m² ja
600 m² ja

Behoefteomschrijvung
Herlokalisatiebehoefte
(te
weinig plaats, verspreid over
verschillende locaties)
Herlokalisatiebehoefte wegens
huidig ruimtegebrek
Betere opslagruimte is nodig
Herlokalisatiebehoefte wegens
ruimtegebrek

De 4 bedrijven samen hebben een effectieve behoefte van 14.600 m² (1,46 ha). Steven Gils heeft
een beperkte oppervlaktebehoefte, en de vraag kan gesteld worden of deze al dan niet verweefbaar
is met het woongebied. Het bedrijf geeft echter zelf te kennen een herlokalisatie naar bedrijventerrein
Gierlebaan te willen, en geeft dus hiermee aan dat dit voor het bedrijf een meerwaarde betekent. Dit
kan gevolgd worden in die zin dat het vinden van een geschikte kavel in woongebied niet evident is,
zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de wenselijkheid om de activiteit te verweven met
woningen. Een eventuele uitbreidingsbehoefte op lange termlijn kan immers gemakkelijker
opgevangen worden op een bedrijventerrein dan op een perceel in woongebied. Anderzijds kan
gediscussieerd worden over de wenselijkheid om de activiteit in te plannen in een woonomgeving
gezien de (weliswaar waarschijnlijk beperkte) hinder. Om die reden wordt de behoefte van dit bedrijf
in eerste instantie meegeteld, maar wordt eveneens vermeld wat het effect op de behoefte is, indien
het bedrijf toch een perceel in woongebied zou vinden. In dat laatste geval zou de
oppervlaktebehoefte dus 1,44 ha bedragen. De effectieve behoefte bedraagt dus 1,44 ha à 1,46 ha.
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Op basis van de kandidaten op wachtlijsten van IOK Dienst Industrie
Zie ook VIII 1.3 op blz.39.
Tabel 3: Bedrijven met een herlokalisatiebehoefte die potentieel in aanmerking komen
Naam

Bedrijfsactiviteit

1

Anja Wynants

Interieur/Meubelstoffering/Weverij

2

Patrick Van Rooy

Bestemming

Oppervlaktebehoefte (m²)

Woonuitbreidingsgebied
(verkaveld)
Hukkelbergen –
tweedehandswagens woongebied met landelijk
karakter

Behoefteomschrijving

1.000 m² herlokalisatiebehoefte
2.000 m² herlokalisatiebehoefte

De 2 bedrijven samen hebben een effectieve behoefte van 3.000 m² (0,30 ha)
Conclusie
De herlokalisatiebehoefte van de juridisch niet-zonevreemde bedrijven bedraagt 3,07 ha à 3,13 ha,
afhankelijk van het feit of de bedrijven met een kleinere oppervlaktebehoefte welke in woongebied
liggen al dan niet een verweefbaar perceel zouden vinden.

1.1.4

Totale behoefteraming lokaal bedrijventerrein
De totale behoefte aan lokaal bedrijventerrein wordt geraamd op .
Tabel 4: Overzicht behoefteraming lokaal bedrijventerrein (in ha)
endogene groei 1998 – 2007:
herlokalisatiebehoefte…
… van de zonevreemde bedrijven:
… van de juridisch niet zonevreemd bedrijven

5,50 ha
0,73 ha
3,07 ha à 3,13 ha

totaal behoefte

9,30 ha à 9,36 ha

Deze behoefte is gebaseerd op gesprekken en enquêtes met bedrijven, en geeft dus de netto
oppervlakte weer die de bedrijven nodig hebben.

1.2

Aanbod
Opmerking vooraf: In de bepaling van de behoefte werd al rekening gehouden met bedrijven die
momenteel al in een KMO-bestemming zitten. Als deze bedrijven zouden herlokaliseren, dan komt er
aanbod KMO-grond vrij. In praktijk betekent dit niet dat deze bedrijven feitelijk niet zouden
herlokaliseren, maar in de (rekenkundige) behoeftebepaling hierboven werden deze bedrijven niet
verder meegenomen.
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 (zie VIII 1.4 op blz.39).
Tabel 5: Theoretisch en realiseerbaar aanbod lokaal bedrijventerrein
Situering

Theoretisch (in ha)

Praktisch realiseerbaar (in ha)

Rode Akkers
Reties Heike
Hoebenschot
Biezenveld
Gierlebaan
totaal:

Bron:
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0,36
0
1,78
0,78
3,0
5,92 ha

0,36
0
1,32
0
0
1,68 ha
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– 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/verkocht. Er is momenteel nog een onbebouwd perceel van 0,78 ha (momenteel in
eigendom van de gemeente, maar zal verkocht worden15) dat potentieel ontwikkeld kan worden.
In de behoefteanalyse werd er van uitgegaan dat deze ruimte geschikt is voor het bedrijf Bailloux
(dit bedrijf ligt op Biezenveld en grenst aan het betreffende perceel dat momenteel in eigendom is
van de gemeente) (zie VIII 1.2 op blz.39).
– De 3 ha op het bedrijventerrein aan de Gierlebaan zijn grondreserve van het hier gevestigde
bedrijf Ijsboerke en niet beschikbaar.
– Buiten de bedrijvenzones zijn er twee leegstaande panden aanwezig in de Kastelse kernen, die
voor de vestiging van (verweefbare) bedrijven in aanmerking komen.

1.3

Confrontatie: behoefte versus aanbod lokale bedrijven
De behoefte dient te worden afgewogen ten opzichte van het nog beschikbare aanbod aan
bedrijfsgronden op de bestaande bedrijvenzones.
Tabel 6: Behoefte versus aanbod (in ha)
Behoefte
Aanbod
confrontatie – resterende behoefte:

9,30 ha à 9,36 ha
1,68 ha
7,62 ha à 7,68 ha

Na de confrontatie met het realiseerbaar aanbod blijft dus nog een resterende behoefte voor nieuwe
en te herlokaliseren bestaande bedrijven van 7,62 ha à 7,68 ha.

2

Behoefte aanbodanalyse niet met de kern verweefbare
kleinhandel

2.1

Behoefte
Voor deze behoefteraming kan geen beroep worden gedaan op een trendanalyse, omdat
kleinhandelsactiviteiten geacht worden verweefbaar te zijn in de woonkernen. Vanuit het RUP
zonevreemde bedrijven blijkt echter dat er effectief een behoefte bestaat om kleinhandelszaken te
herlokaliseren. Vandaar dat deze behoefte ook wordt meegenomen.
Raming herlokalisatiebehoefte van bestaande zonevreemde bedrijven
Via het RUP zonevreemde bedrijven worden oplossingen uitgewerkt voor bedrijven die kampen met
zonevreemdheid. Binnen dit RUP werd 1 handelszaak gecategoriseerd in klasse 0, wat betekent dat
dit geherlokaliseerd dienen te worden.
De Blauwe Reiger
De Blauwe Reiger is een vijverspeciaalzaak gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van vijvers. Het
bedrijf verkoopt eveneens vijverartikelen en verlichting.
Het bedrijf kampt momenteel met plaatsgebrek op eigen terrein, waardoor een bestendiging zonder
uitbreiding van perceelsoppervlakte niet aangewezen is.

15

Volgens het GRS Kasterlee was dit perceel geschikt voor de herlocalisatie van de gemeentelijke werkplaatsen. Door goedkeuring van
het RUP Noordlaan in Kasterlee zullen de gemeentelijke werkhallen niet meer op de KMO-zone Biezenveld gerealiseerd worden.
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In het kader van het RUP Zonevreemde Bedrijven gaf het bedrijf aan dat het een totale
ruimtebehoefte kent van 4.000 m² (0,40 ha)16.
Blauwe Reiger was één van de locaties die in het RUP Zonevreemde Bedrijven (Beslissing Deputatie
31/07/2008) behandeld werd. Tot en met het dossier dat voor openbaar onderzoek werd ingediend
werd de problematiek en afweging omtrent Blauwe Reiger uitgebreid weergegeven in de
toelichtingsnota bij het RUP Zonevreemde Bedrijven. N.a.v. advies tijdens het openbaar onderzoek
werd deze uitgebreide behandeling van Blauwe Reiger uiteindelijk niet meegenomen in het dossier
dat voor definitieve goedkeuring werd voorgelegd. In wat volgt wordt de problematiek m.b.t. Blauwe
Reiger kort weergegeven. De afwegingsfiche zoals die was weergegeven in het RUP Zonevreemde
Bedrijven wordt in bijlage toegevoegd (zie bijlage VIII 8 op blz.39).
– Het bedrijf is ten westen van de
kern van Tielen gesitueerd, aan
Pleintje 45. De ambachtelijke zone
Prijstraat ligt op ongeveer 300m
van het bedrijf en de kerk van
Tielen op ongeveer een kilometer.
– Het bedrijf bevindt zich in de
achtertuin van de zaakvoerder.
Het terrein met kadasternummer
90C heeft een oppervlakte van
2370.13m². De verkoopsruimte,
een serre, wordt door het bedrijf
gehuurd van de zaakvoerder. De
achtertuin is ingericht met enkele
voorbeeldvijvers, tuinornamenten
en beplanting. De verharding
langs de woning doet dienst als
stockageruimte. Aan de straatkant
is er een kleine parking voorzien
voor een 4-tal auto’s.
– Het bedrijf ligt aan de straatzijde in
woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan17, de achterzijde van het terrein ligt in
agrarisch gebied volgens het gewestplan.
– De Blauwe Reiger is een vijverspeciaalzaak gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van vijvers.
Het bedrijf verkoopt eveneens vijverartikelen en verlichting.
– Het perceel waarop het bedrijf gevestigd is, is te krap geworden voor de huidige activiteiten. Het
bedrijf heeft nood aan een gebouw van 800m² voor magazijn en verkoopsruimte en een 2000m²
buitenruimte voor toonvijvers en vissen. De mogelijkheid om te groeien op de huidige locatie is er
niet, het perceel is volledig benut. De ambachtelijke zone Prijstraat ligt op ongeveer 340m van het
plangebied, gescheiden door enkele landbouwpercelen. De zaakvoerder wenst in de toekomst
een perceel te verwerven op dit industrieterrein of ermee verbonden te worden.
– Conclusie afweging in het RUP Zonevreemde Bedrijven: De zonevreemde activiteit kan niet
blijven bestaan op de huidige locatie, maar dient geherlokaliseerd te worden.
Een herlokalisatieplek werd uiteindelijk niet mee opgenomen in het RUP Zonevreemde Bedrijven,
omdat de opmaak van het RUP Gierlebaan werd afgewacht. De inplanting in het RUP Gierlebaan is
echter verantwoord: Het gaat om een specifieke situatie en een specifieke problematiek. Omdat het
bedrijf momenteel aan Pleintje ligt (achterperceel grenzend aan de locatie waar RUP Gierlebaan
ligt), vroeg het bedrijf in eerste instantie of een uitbreiding naar achter toe (in bedrijventerrein) niet
mogelijk was. Gezien de specificiteit van de activiteit en ruimtebehoefte van het bedrijf (deels aanleg
maar ook een buitenruimte waar toonvijvers liggen, wat een relatief grotere oppervlaktebehoefte met
zich meebrengt) werd gesteld dat het niet evident is om dit bedrijf elders in woongebied in te planten.
Indien toch een voldoende grote kavel in woongebied kan gevonden worden, kan de vraag gesteld

16

Het bedrijf beschikt niet over voldoende ruimte waar de nodige uitbreiding zou kunnen plaats vinden. De perceelsoppervlakte bedraagt
2370,13 m² (opm.: rekening houdend met de ligging in de bocht, welke niet gevolgd wordt door de voorste kadastrale perceelsgrens is dit
2.800 m² - digitaal gemeten op luchtfoto). Het bedrijf heeft nood aan een gebouw van 800m² voor magazijn en verkoopsruimte en een
2000m² buitenruimte voor toonvijvers en vissen. Op basis van deze gegevens is er van uitgegaan dat de ruimtebehoefte ongeveer 0,4 ha
bedraagt (op het huidige perceel ligt immers ook een vrijstaande woning die niet mee wordt geteld bij de herlokalisatie).
17
Door interpretatie van het gewestplan is de breedte van het woongebied met landelijk karakter genomen als 50 meter, evenwijdig met
de straat.
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worden of de draagkracht van de concrete omgeving dit aankan en of binnen de gelden voorschriften
van het woongebied de gewenste gebouwen en infrastructuur kan voorzien worden (in de achtertuin
een gebouw van 800 m² voorzien is vaak niet mogelijk). RUP Gierlebaan diende zich dan ook aan
als een opportuniteit.
In de voorschriften werd de mogelijkheid voor kleinhandel bovendien beperkend omschreven, zodat
overige kleinhandel niet mogelijk is op Gierlebaan.
Herlokalisatiebehoefte juridisch niet zonevreemde bedrijven
Zoals reeds gesteld, werd naar aanleiding van het RUP Gierlebaan een enquête verstuurd naar alle
bedrijven en handelszaken in Kasterlee. Onder de respondenten die een herlokalisatiebehoefte
aangaven, waren er 2 kleinhandelszaken:
Tabel 7: Herlokalisatiebehoefte
Naam

Bedrijfsactiviteit

Ega Systems
Kiphandel Janssen-Geudens
Totaal

Verkoop bedrijfskleding
Markthandel

Oppervlakte (m²)
600
700
1.300

Deze worden echter als verweefbaar met de kern beschouwd, en komen dus niet in aanmerking voor
een herlokalisatie naar Gierlebaan.

2.2

Aanbod
In de gemeente Kasterlee is er momenteel geen kleinhandelszone afgebakend, waardoor er dus ook
geen aanbod beschikbaar is.

2.3

Confrontatie behoefte en aanbod kleinhandel
De raming van de herlokalisatiebehoefte bedraagt 0,4 ha netto. Hierbij wordt geen rekening
gehouden met de kleinhandelsactiviteit horende bij het bedrijf Gitrax. Na de confrontatie met het
realiseerbaar aanbod (0 ha) is er dus nog een resterende behoefte voor te herlokaliseren bestaande
niet verweefbare kleinhandelsbedrijven van 0,4 ha netto.

3

Besluit behoefte
kleinhandel

lokale

bedrijven

en

niet-verweefbare

Tabel 8: Behoefte versus aanbod (in ha)
Behoefte bedrijven
Behoefte kleinhandel
Aanbod bedrijven en kleinhandel
Confrontatie – resterende behoefte

9,30 ha à 9,36 ha
0,40 ha
1,68 ha
8,02 ha à 8,08 ha

De totale behoefte voor nieuwe en te herlokaliseren bestaande bedrijven en te herlokaliseren niet
verweefbare kleinhandelszaken bedraagt dus ongeveer 8 ha netto.
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4

Aanbod op Gierlebaan versus de berekende behoefte

4.1

Aanbod en behoefte
Aanbod volgens grafisch plan en mogelijke inrichting RUP Gierlebaan
Figuur 11: Grafisch plan en mogelijke inrichting

mogelijke inrichting
grafisch plan

Aanbod volgens grafisch plan - toekomstig ruimtegebruik, functies en activiteiten
Het grafisch plan voorziet globaal volgende zones (zie Figuur 11 op blz. 30):
Tabel 9: Oppervlaktes deelzones grafisch plan
zone volgens (voorstel van) grafisch plan

oppervlakte (ha)

Zone voor lokaal bedrijventerrein (paarse zone)
Bufferzone van het lokaal bedrijventerrein (donkergroen)
Toegangsweg tot het lokaal bedrijventerrein (geel)
Zone voor achtertuinen (lichtgroen)
Fiets- en voetverbindingen (lichtgeel en overdruk)

9,94
1,67 (waarvan 0,6 ha zone voor waterbuffering)
0,59 ha
3,48 ha
0,34 ha (zuidelijk deel in verlengde van toegangsweg en
fietsdoorsteken vanuit de omgeving)
15,90

totaal:

Bron: De oppervlakte werd digitaal gemeten in autocad, en moet beschouwd worden als een benaderende oppervlakte.

De paarse zone is bedoeld voor de inplanting van de bedrijven, en heeft een oppervlakte van 9,94 ha
Dit is een bruto-oppervlakte in die zin dat binnen deze zone ook een deel gereserveerd is voor het
openbaar
domein/gemeenschappelijke
voorzieningen
(wegenis,
parking,
fietspaden,
groenvoorzieningen, brandweg, …).
Aanbod volgens mogelijke inrichting
Op basis van het grafisch plan werd als ontwerpoefening een realistisch inrichtingsplan opgemaakt.
Op basis van het mogelijk inrichtingsplan (zie Figuur 11 op blz. 30) worden volgende oppervlakten
berekend:
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Tabel 10: Oppervlaktes zones mogelijk inrichtingsplan
zone volgens (voorstel van) grafisch plan

oppervlakte (ha)

netto oppervlakte lokaal bedrijventerrein (gele zone)
Bufferzone lokaal bedrijventerrein (donkergroen)
Openbaar domein (wegenis, parking, fietspaden,
brandweg en gracht) (geel)
Zone voor achtertuinen (lichtgroen)
totaal:

groen,

7,40 ha
1,67 (inclusief zuidelijke waterbuffering)
3,36 ha
3,48 ha
15,90 ha

Bron: De oppervlakte werd digitaal gemeten in autocad, en moet beschouwd worden als een benaderende oppervlakte.

De gele zone is de effectieve netto-oppervlakte die in dit inrichtingsplan door de bedrijven kan
gebruikt worden.
Conclusie: aanbod op Gierlebaan versus de berekende behoefte
Tabel 11: : Aanbod op Gierlebaan versus de berekende behoefte
Berekende behoefte (zie Tabel 8 op blz.29):
Aanbod op Gierlebaan op basis van het grafisch plan (bruto):
Aanbod op Gierlebaan op basis van een mogelijke, realistische inrichting (netto):

4.2

8,02 à 8,08 ha
9,94 ha
7,40 ha

Behoefte in relatie tot de mogelijkheden die een gemeente heeft
conform het geldende beleidskader – fasering ontwikkeling
Op basis van het bovenstaande kan vastgesteld worden dat de berekende behoefte van ongeveer 8
ha tussen het netto- en bruto aanbod van 7,40 ha à 9,94 ha ligt, respectievelijk berekend op basis
van een mogelijk realistisch inrichtingsplan en op basis van de paarse zone op het grafisch plan. Er
kan globaal geconcludeerd worden dat het aanbod op Gierlebaan overeenkomt met de berekende
behoefte, afhankelijk van de inrichting overstijgt de behoefte mogelijk een beetje het aanbod.
Deze behoefte overschrijdt echter de richtinggevende 5 ha die een gemeente kan ontwikkelen,
conform het geldende RSP-A. De ruimtelijke ligging en configuratie vereist echter dat het
beschikbare terrein in z’n geheel wordt opgenomen in het RUP, want:
– De opname van het hele beschikbare terrein vermijdt dat een onbruikbare restzone met
bestemming agrarisch gebied over blijft. Indien in eerste instantie slechts een deel van het
betreffende gebied wordt opgenomen, dan zou tussen het plangebied en de woongebieden met
landelijk karakter langs Prijstraat, Kleinheiken en Pleintje een restzone met bestemming agrarisch
gebied over blijven. De bestemming agrarisch gebied is echter niet realiseerbaar omdat de
beperkte oppervlakte van deze restzone niet interessant is voor professionele landbouw. In
functie van de ontsluiting van deze restzone (in functie van landbouwvoertuigen) zou bovendien
wellicht specifieke infrastructuur moeten voorzien worden.
– Ruimtelijk-functionele fiets- en voetrelaties met de omgeving kunnen niet optimaal uitgewerkt
worden. Om het potentiële gebruik van duurzame vormen van vervoer maximaal te ondersteunen
worden (vanuit de milieu-effectenscreening) alzijdig aantakkingen op het omliggende
fietsroutenetwerk voorzien. Indien slechts een deel van het beschikbare gebied in het RUP wordt
opgenomen, dan zullen een aantal van die aantakkingen niet gerealiseerd kunnen worden, en is
een alzijdige bereikbaarheid voor fietser en voetgangers niet gegarandeerd.
– Duurzaam en zuinig ruimtegebruik komt in het gedrang:
– Indien in eerst instantie slechts een deel van het beschikbare gebied zou opgenomen worden
in het RUP, dan zal een deel van het gebied niet gebufferd zijn (in afwachting van de
ontwikkeling van het tweede deel van het gebied nadat hiervoor eerst nog een RUPprocedure doorlopen werd). Vermits een eerste RUP zal aansluiten op de toegang vanop de
Gierlebaan, zal het niet gebufferd deel naar de achterliggende woningen gericht zijn
(groenbuffer zou bij aanleg in 2 fasen tijdelijk een ‘gat’ vertonen ter hoogte van de nog aan te
leggen fase). Het alternatief waarbij een tijdelijke buffer wordt aangeplant is vanuit het
oogpunt van een duurzaam en zuinig ruimtegebruik niet gewenst.
– Er is 1 hoofdtoegang tot het terrein. Dit wil zeggen dat interne ontsluitingsinfrastructuur in een
lus voorzien moet worden. Indien in eerste instantie slechts voor een deel van het beschikbare
gebied een RUP wordt opgemaakt, dan zal binnen dit eerste RUP een ontsluitingslus voor
zien moeten worden. Indien daarna een tweede RUP wordt opgemaakt, dan zal de
ontsluitingsinfrastructuur van dit bijkomende deel moeten aansluiten op die van het eerst deel,
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en zal ook binnen het tweede deel opnieuw een gesloten circuit moeten voorzien worden in
functie van de interne ontsluiting. Door met 2 achtereenvolgende RUP ’s te werken zal dus
meer ontsluitingsstructuur moeten aangelegd worden dan strikt nodig is voor de ontsluiting
van het gehele gebied, want niet getuigt van duurzaam en zuinig ruimtegebruik. Hetzelfde
geldt voor infrastructuur in functie van de waterafvoer (het afwateringssyteem werkt maar
wanneer het in z’n geheel wordt aangelegd).
Rekening houdend met bovenstaande afwegingselementen werd op de plenaire vergadering door de
provincie gevraagd om voorlopig te werken met een fasering. In voorliggend RUP wordt een fasering
in de invulling voorgesteld:
– in eerste fase kan 5 ha van de bedrijfspercelen ingevuld worden
– in de tweede fase kan het overige deel van de bedrijfspercelen ingevuld worden indien de eerste
fase voor 80% ingevuld is
M.b.t. de fasering die in voorliggend RUP wordt voorzien, wil dit zeggen dat de infrastructuur
(wegenis, grachtensysteem, waterbuffer) en buffer van het bedrijventerrein wel in z’n geheel kan
voorzien worden, maar dat de concrete invulling van de bedrijfspercelen door de bedrijven in 2 fasen
gebeurt. Er wordt ook op gewezen dat deze manier van werken ook beter tegemoet komt aan de
vereisten die vanuit de milieuscreening gelden.
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VI

AFWEGINGSELEMENTEN

1

Ontsluiting
De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein takt aan op de Gierlebaan. De Gierlebaan vormt een
verbinding tussen de N140 in het noorden en de N123 in het zuiden. De ontsluiting van het
bedrijventerrein naar de E34 en de E313 kan zo op een vlotte manier gebeuren.
De Gierlebaan wordt aangeduid als een lokale weg type 1 (interlokale/lokale verbinding - conform het
mobiliteitsplan (Gedas, 2000)), een interlokale verbinding met Gierle en de hoofdweg E34 (zie ook
2.1 op blz.5):
– Vanop de Prijstraat en Pleintje zijn fiets/wandeldoorsteken voorzien naar het binnengebied.
– Langs de Gierlebaan loopt een provinciale functionele fietsroute
– Langs
de
Prijstraat
en
Hofdreef/Pleintje
loopt
een
recreatieve
fietsroute
(fietsrouteknooppuntennetwerk van de provincie)
– Langs de Prijstraat, Hofsdreef en Pleintje, en langs de zandweg die Gierlebaan met Hofdreef
verbindt (zuidelijke grens van het plangebeid) lopen gemeentelijke wandelroutes
– Aan het kruispunt Gierlebaan-Prijstraat (400 m van de nieuwe toegang)) en 250 m meer zuidelijk
van de nieuwe toegang bevinden zich bushaltes.
– Langs de Gierlebaan lopen de buslijn (Geel-Gierle en Herentals-Turnhout)
– Het NMBS-station Tielen ligt op ongeveer 1 km van het bedrijventerrein.
Verhoogde wegbelasting op de Gierlebaan door de zone de zone voor het lokaal
bedrijventerrein
In de MER-screening18, werd de verhoogde wegbelasting op Gierlebaan onderzocht.
Door de goedkeuring van het PRUP wordt de Gierlebaan extra belast door bestemmingsverkeer van
en naar de bedrijvenzone.
Uit een berekening op basis van eigen kengetallen (op basis van enquêtering van 18 individuele
bestaande lokale bedrijven en kenmerken van 3 duurzaam ingerichte bedrijventerreinen) kon
afgeleid worden dat een lokaal bedrijventerrein 17 pae/spitsuur/ha genereert. Voor het lokaal
bedrijventerrein betekent dit ongeveer 17 pae/spitsuur/ha x 8 ha19 = 136 pae/spitsuur.
De huidige intensiteit op de Gierlebaan bedraagt 316 pae/u (gebaseerd op een telling met telplaats
die zich situeert tussen de spoorlijn en de toegangsweg tot het plangebied – tellingen in periode
november-december 2008). De capaciteit van de Gierlebaan bedraagt 800 pae/piekuur à 1300
pae/piekuur. Het nieuwe bedrijventerrein genereert 136 pae/piekuur. De totale intensiteit op de
Gierlebaan bedraagt dan 136 pae/piekuur + 316 pae/piekuur = 452 pae/piekuur. Dit is 452/800 =
57% à 452/1300 = 35% van de capaciteit van de Gierlebaan. Er wordt dus van uitgegaan dat er
voldoende restmarge is op de Gierlebaan.
Verkeersleefbaarheid in de woonlinten en van de omwonenden
De verkeersveiligheid op het kruispunt met de Gierlebaan (afslaande (vracht)wagens) moet door een
gepaste inrichting gegarandeerd worden.
Mogelijkheden voor multimodale ontsluiting
Het is van belang dat het gebruik van meer duurzame vormen van vervoer (fiets, openbaar vervoer,
collectief vervoer) gestimuleerd wordt. Het fietsaanbod wordt bij de aanleg van het bedrijventerrein
verder geoptimaliseerd (alzijdig fietsdoorsteken voorzien, aansluitend op het omliggende
fietsroutenetwerk) zodat een potentiële verschuiving van de modal shift richting fiets mogelijk kan
worden. Anderzijds zijn er bushaltes aanwezig in functie van een potentieel busgebruik. Daarnaast

18

Het verzoek tot raadpleging van de MER-screening van het RUP Gierlebaan wordt gelijk met dit voorontwerp aan de relevante
adviesinstanties bezorgd. Het verzoek tot raadpleging werd in functie van het opvragen van de adressenlijst al aan de Dienst BGP
bezorgd.
19
Van de 9,94 ha paarse zone wordt afgerond ongeveer 8 ha als netto te ontwikkelen beschouwd. Deze 8 ha is gebaseerd op een
realistische ontwikkeling conform de mogelijke inrichting (zie Figuur 11 op blz.30).
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lijkt het wenselijk dat (op termijn) een bedrijfsvervoerplan wordt opgemaakt, zodat deze potentiële
modal shift ook effectief wordt, en het autogebruik gereduceerd kan worden.
Parkeren
Dat een bedrijventerrein een zeker aantal parkeerplaatsen vraagt wordt niet in twijfel getrokken,
maar het voorzien van een te hoog aantal kadert niet in een duurzame inrichting van een
bedrijventerrein. Een gunstige evolutie van de modal split heeft immers ook gunstige effecten op het
aantal te voorziene parkeerplaatsen. De opmaak van een bedrijfsvervoerplan in functie van de
aanwezige bedrijven kan hier eveneens een bijdrage leveren.
Belangrijk is dat, voor de parkeerplaatsen die voorzien moeten worden, een eventueel negatief effect
van (ruimtebeslag/verkeersveiligheid) beperkt wordt. Uitgangspunt is dat te voorziene parkings
maximaal collectief worden aangelegd (zodat dubbel gebruik mogelijk is).
– Er kan binnen het inrichtingsplan een zeker basisaanbod collectieve parkings op het openbaar
domein voorzien worden
– Het parkeren van autovoertuigen gebeurt verder op collectieve parkings binnen de private
perceelsdelen met semipubliek karakter. Indien collectief parkeren in deze zone niet volstaat is, is
het toegelaten een collectieve parking te voorzien in de zijtuinzone of private parking
geïncorporeerd in of onder het bedrijfsgebouw. Dit moet blijken uit een motivatienota, als
informatief document bij de vergunningsaanvraag.
– Het parkeren van bedrijfsvoertuigen (eigen wagenpark) gebeurt op eigen terrein, achter de
voorgevellijn. Deze parking is vanuit het openbaar domein aan het zicht onttrokken door middel
van groenschermen.

2

Watertoets
De watertoets werd opgesteld conform het uitvoeringsbesluit op de watertoets (20 juli 2006 - BS
31/10/2006). Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning
moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.
In functie van de watertoets werd het plangebied van RUP ‘Heistsehoek Zuid’ getoetst aan volgende
beschikbare gegevens:
–
–
–
–

bodemkaart 2001 (bron:IWT, AGIV)
waterlopen, Vlaamse hydrologische atlas 2006 (bron: VMM - afdeling Water, AGIV)
ROG2003, digitale bestanden (bron: MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water)
risicozones overstroming, digitale bestanden (bron: MVG, LIN, AMINAL, afdeling Water; MVG,
LIN, AWZ, afdeling Waterbouwkundig laboratorium en hydrologisch onderzoek)
– watertoetskaarten (bron: CIW, AGIV)
– overstromingsgevoelige gebieden
– erosiegevoelige gebieden
– grondwaterstromingsgevoelige gebieden
– infiltratiegevoelige bodems
– hellingenkaart
Situering in watersysteem
In het plangebied bevinden zich twee waterlopen. Centraal in het gebied situeert zich de Kemelbeek,
op de grens van het gebied vinden we de Prijstraatloop terug. Het plangebied wordt gekenmerkt door
zandige bodems. De depressie ter hoogte van de vallei van de Kemelbeek bestaat uit een natte
podzolachtige bodem (zie Figuur 8 op blz.9).
Veiligheidsaspecten – overstromingsregime
Bij de aanleg van het terrein dient er steeds van uitgegaan te worden dat het waterbergende
vermogen van het gebied zo veel mogelijk behouden moet worden en dat het overstromingsrisico
dient te worden beperkt.
Het plangebied is niet gelegen binnen mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.
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Infiltratie – hemelwaterberging – oppervlaktewaterkwantiteit – afstrominghoeveelheid
Het plan voorziet in een sterke verhoging van de verharde oppervlakte in deze omgeving. Deze
mogen geen significante verhoging van het te bergen watervolume betekenen, met andere woorden
mag de afstrominghoeveelheid hierdoor niet significant toenemen.
Het hemelwater dient daarom maximaal opgevangen te worden en zo mogelijk nuttig hergebruikt.
Het hemelwater dient bovendien gescheiden te worden van het afvalwater door een afgekoppeld
rioleringsstelsel. Niet hergebruikt en overtollig hemelwater wordt bij voorkeur geïnfiltreerd of
desnoods geloosd na buffering om piekafvoeren ter vermijden.
Er dient voldaan te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater.
Er is geen schadelijk effect te verwachten indien bovenstaande maatregelen worden getroffen.
Waterparagraaf
De conclusie van de beknopte analyse luidt dat de planinhoud geen aanleiding geeft tot een nadelig
of schadelijk effect op het watersysteem:
– In het plan wordt in sterke mate rekening gehouden met de invloed van de toekomstige
ontwikkeling op het overstromingsregime of waterbergend vermogen. De inrichting van het
plangebied wordt hieraan aangepast. De invloed van het plan op het overstromingsregime of
waterbergend vermogen is dan ook minimaal.
– Uitvoering van de planinhoud volgens de geldende regelgeving houdt geen nadelige wijziging van
de afstrominghoeveelheid in.

3

Regenwaterafvoer20
Voor de buffering van het hemelwater vanop de verharding in de toegangszone wordt voorzien in
een langsliggende gracht met een lengte van 250m binnen dezelfde toegangszone. Voor de
dimensionering van deze langsgracht wordt berekend op een noodzakelijke buffering van 340m³/ha
verharding en afvoer aan 5l/s/ha.
Inzake buffering en infiltratie op het lokaal bedrijventerrein worden de verantwoordelijkheden
verdeeld over de individuele bedrijven enerzijds en de ontwikkelaar anderzijds. Het uiteindelijke doel
is te komen tot een buffercapaciteit van 340m³/ha verharde oppervlakte. Er wordt van uit gegaan dat
aan de bedrijven een verplicht buffervolume van 100m³/ha wordt opgelegd. Voor het
gemeenschappelijk RWA-stelsel resteert dan een noodzakelijk buffervolume van 2.028m³ (=
8,45hax240m³/ha). Hiervoor wordt voorzien in:
– een gracht op de rand van de bestemming lokaal bedrijventerrein langsheen de buffer:
ong.900m lengte x 0,44m³/m = 396m³ buffercapaciteit
– een buffervijver in de zuidelijke bufferstrook
4.260m² x 0,40 m= 1.704m³
Beiden hebben een gezamenlijke buffercapaciteit van minimaal 2.100m³ wat dus volstaat voor het
maximale noodzakelijke buffervolume van 2.028m³.
De buffervijver zal dus instaan voor de volledige buffering van het hemelwater afkomstig van alle
openbare (wegenis)verharding (dus qua wegenis zowel de toegangsweg als de ‘interne’ wegenis op
het bedrijventerrein), én zal voor een deel de buffering voorzien van de bedrijfspercelen zelf
(namelijk 240 m³/ha van de opgelegde 340 m³/ha). De resterende 100 m³/ha moeten op de
bedrijfspercelen zelf gebufferd worden.

20

De afvoer van het regenwater wordt uitgebreid behandeld in de MER-screening.
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4

Woonkwaliteit
De activiteiten op het bedrijventerrein kunnen geluidshinder, lichthinder en/of geurhinder
veroorzaken. Kwetsbaar gebied in dit geval zijn de woonlinten die palen aan het plangebied. De
woningen aan de oostelijke zijde grenzen in de bestaande toestand al aan de bedrijfssite van
Ijsboerke. Uiteraard wordt echter uitgegaan van het naleven van alle milieunormeringen ter zake.
Bovendien voorziet het plan in de aanleg van een visuele buffer op de grens met andere
bestemmingen. Deze buffer heeft een breedte van 15m en wordt met op het oog op de visuele
afscherming aangelegd als dichte buffer. Hierdoor wordt bijvoorbeeld reeds het grootste deel van
verstrooid licht weggevangen. Aanvullend wordt de buitenzijde van de buffer bevestigd als tuinzone
(nu agrarisch gebied). Hierdoor wordt een zekere afstand aangehouden ten opzichte van de
woningen en houden de eigenaars de surplus mogelijkheid om deze naar eigen wens in te richten en
te beplanten met oog op extra inkleding en buffering van het terrein.
Ook in de voorschriften worden bepalingen opgenomen:
– De bedrijven mogen geen abnormale hinder, bodem- of luchtvervuiling, geluids-, geur- en
trillingshinder veroorzaken voor de omgeving. Milieubelastende activiteiten die niet door
maatregelen binnen het perceel gebufferd kunnen worden, zijn niet toegelaten.
– Storende installaties/gevelonderdelen zoals ventilatoren, poorten, ramen,... waardoor geluid en
stof kan doordringen zijn niet naar (toekomstige) aanliggende woonzones gericht.
– Hierdoor worden geen significante effecten met betrekking tot hinderaspecten op de mens
verwacht.
Indien bij het toewijzingsbeleid aandacht wordt geschonken aan de ligging en de richting van de
eventuele geluidsproducerende activiteiten op het bedrijventerrein, wordt de kans op geluidshinder
nog kleiner.

5

Agrarische activiteit
Grond is voor de moderne landbouw niet alleen van belang voor de productie zelf maar ook voor de
afzet van mest conform de wetgeving. Gelet op de hoge mestdruk in de regio is elk verlies aan
essentiële grond op dit vlak nadelig. Het verlies wordt significant als een professioneel
landbouwbedrijf door terreininname een substantieel aandeel van de beschikbare grond verliest. Ook
het verlies van huiskavels, die belangrijk zijn in de landbouwbedrijfsvoering, hypothekeert mogelijk
het voortbestaan van het bedrijf. Voor bestaande uitbollende bedrijven is de problematiek minder
sterk. Om die reden moet de impact van de inname van de landbouwgronden voor de betrokken
landbouwers in functie van hun landbouwkundige bedrijfsvoering beoordeeld worden.
Momenteel is er één actief landbouwbedrijf gesitueerd in de omgeving van het plangebied.
Inlichtingen vanop het terrein geven echter aan dat de bedrijfsvoering van dit bedrijf niet afhangt van
deze gronden. Het heeft geen substantieel deel van het plangebied in gebruik. Het landbouwgebruik
binnen het plangebied lijkt eerder versnipperd. Dit verklaart ook dat er tijdens het openbaar
onderzoek van het GRS Kasterlee een aantal bezwaren/bemerkingen m.b.t. de locatie Gierlebaan
werden gegeven, maar dat geen bezwaren door landbouwers werden geuit. Alles lijkt er op te wijzen
dat de impact op de landbouwkundige bedrijfsvoering minimaal is.
Niettemin betekent inname van versnipperde landbouwgebruikspercelen ook een verlies aan
eigendom- en/of gebruikswaarde. Door het verkrijgen van een gepaste vergoeding (minimaal de
hoogte van de marktwaarde) wordt dit verlies echter gecompenseerd.
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Behoud van verkavelingen in het plangebied
Binnen het plangebied liggen (delen van) 2 verkavelingen21 (zie plan bestaande en juridische
toestand), langs de Prijstraat en langs Pleintje:
– A24/2000: ref. 058/0461, kadastrale percelen 3e afd. sectie C nrs. C60a2 en C60y, de
verkaveling werd door het CBS goedgekeurd op 1/10/2001.
– AT/50(1): ref. 120/058(1), kadastrale percelen 3e afd. sectie C nrs. 90c en 91k, de verkaveling
werd door het CBS goedgekeurd op 6/3/1971.
De verkavelingen worden behouden:
Verkaveling in de Prijstraat
Figuur 12: verkaveling in de Prijstraat (ref. 058/0461, kadastrale percelen 3e afd. sectie C
nrs. C60a2 en C60y, de verkaveling werd door het CBS goedgekeurd op
1/10/2001.)

21

Bron: Dienst RO, gemeente Kasterlee.
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Een strookje van de achtertuinen van de verkaveling (een strook van ongeveer 9 m vanaf de
achterperceelsgrens) ligt in de bestemming tuinzone volgens het RUP Gierlebaan. Volgens de
verkavelingsvoorschriften is in de achtertuinzone het plaatsen van bergplaatsen en hokken
toegelaten (max 75m², op de perceelsgrens of op minimum 3 meter afstand ervan, maximum hoogte
van 3 m). Deze bebouwingsmogelijkheid blijft behouden, in afwijking van het overige deel van de
tuinzone (waar geen bebouwing of verharding mogelijk is).
Verkaveling aan Pleintje
Figuur 13: Verkaveling langs Pleintje (ref. 120/058(1), kadastrale percelen 3e afd. sectie C
nrs. 90c en 91k, de verkaveling werd door het CBS goedgekeurd op 6/3/1971.)

Een driehoekig strookje van de achtertuinen van de verkaveling ligt in de bestemming tuinzone
volgens het RUP Gierlebaan. Volgens de verkavelingsvoorschriften is in de achtertuinzone het
plaatsen van bergplaatsen en hokken toegelaten (max 3% van de perceelsoppervlakte, op minimum
3 m van de perceelsgrenzen, maximum hoogte van 3 m). Deze bebouwingsmogelijkheid blijft
behouden, in afwijking van het overige deel van de tuinzone (waar geen bebouwing of verharding
mogelijk is).
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Het behoud van de bepalingen van deze verkavelingen wordt expliciet aangeduid op het grafisch
plan en in de voorschriften, als afwijking op de voorschriften voor het overige deel van de tuinzone.

7

Milieueffectenrapportage (mer) – toetsing milieueffecten
Milieueffectrapportage (de m.e.r.) is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het
milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.
Milieueffectrapportage is een juridisch-administratieve procedure waarbij voordat een activiteit of
ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de
milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken
en geëvalueerd.
De regelgeving voor milieueffectrapportage werd opgemaakt op Europees niveau en werd later
geïmplementeerd door Vlaanderen in de decreten: mer/vr decreet van 18/12/2002, decreet van
22/04/2005 en het decreet van 27/04/2007. Er werden een aantal uitvoeringsbesluiten goedgekeurd
die bepalen welke categorieën van plannen en programma’s onderhevig zijn aan een MER.
Het maken van een MER wordt gekoppeld aan de procedure van het RUP in het decreet Algemene
Bepalingen Milieubeleid.
Specifiek voor het opmaken van RUP’s geeft het uitvoeringsbesluit, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 7/11/2007, uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde planMERdecreet. Het decreet van 27/04/2007 verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden
van gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie,
vooraleer zij definitief worden goedgekeurd. De opmaak van een screening voor de MER-plicht is
een rechtstreekse uitvoering van dit uitvoeringsbesluit.
Een screening inzake planMER-plicht houdt in dat wordt onderzocht / aangetoond dat het RUP en de
realisatie ervan geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het milieu en een planMER
redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.
Conclusies vanuit de milieueffectenrapportage
Beslissing dienst MER
De dienst MER heeft bij schrijven van 20/04/2010 kenbaar gemaakt dat op basis van het
screeningsdossier geconcludeerd kan worden dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.
Deze beslissing wordt in bijlage bij dit RUP gevoegd (zie VIII 7 op blz. 39). De screeningsnota is
raadpleegbaar via www.mervlaanderen.be.
De randvoorwaarden uit de screening zijn in het RUP verwerkt. Per deelplan van het RUP worden de
belangrijkste elementen en conclusie uit het screeningsdossier weergegeven (fiches in deel 2).
Maatregelen en aanbevelingen
Rekening houdend met de per discipline voorgestelde maatregelen en aanbevelingen kan
geoordeeld worden dat aanzienlijke effecten vermeden kunnen worden.
Met betrekking tot de discipline bodem en water is een goede dimensionering en uitvoering van een
gescheiden stelsel voor de afwatering van afvalwater en overtollig hemelwater van belang. Vanuit
duurzaamheidsoogpunt wordt m.b.t. de hemelwaterafvoer bovendien geopteerd voor een stelsel van
open grachten en een buffervijver (in functie van het aandeel van de buffering van de
toegangszone). De maatregelen m.b.t. de discipline mobiliteit wensen de potenties voor een
multimodale ontsluiting te ondersteunen. M.b.t. de disciplines fauna en flora en mens is het van
belang dat potentiële hinderaspecten vanuit het bedrijventerrein naar de omgeving beperkt worden of
onmogelijk gemaakt worden. Naast het opleggen van maatregelen m.b.t. storende elementen is de
aanleg van een 15m brede buffer, bestaande uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten op de
grens met de omgeving (richting woningen en natuurgebied ten zuiden) van belang. M.b.t. de
discipline landschap wordt de nodige aandacht gegeven aan de landschappelijke inkleding bij de
inrichting van het bedrijventerrein.
Er zijn geen significante effecten te verwachten op het milieu, mits inachtname van de volgende
maatregelen:
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– Het voorzien van een gescheiden stelsel voor afwatering van afvalwater en overtollig hemelwater
– Het voorzien van een totale minimale buffercapaciteit voor overtollig hemelwater van 340m³/ha
– Het aanleggen van een afgescheiden RWA-stelsel met voldoende gedimensioneerde open
grachten en buffervijver (zonder folie) met knijpleiding in functie van maximaal uitstroomdebiet
van 5l/s/ha
– er kan binnen het inrichtingsplan een zeker basisaanbod collectieve parkings op het openbaar
domein voorzien worden
– het parkeren van autovoertuigen gebeurt verder op collectieve parkings binnen de private
perceelsdelen met semipubliek karakter. Indien collectief parkeren in deze zone niet volstaat is, is
het toegelaten een
– collectieve parking te voorzien in de zijtuinzone of private parking geïncorporeerd in of onder het
bedrijfsgebouw.
– het parkeren van bedrijfsvoertuigen (eigen wagenpark) gebeurt op eigen terrein, achter de
voorgevellijn. Deze parking is vanuit het openbaar domein aan het zicht onttrokken door middel
van groenschermen.
– het fietsaanbod wordt bij de aanleg van het bedrijventerrein verder geoptimaliseerd (alzijdig
fietsdoorsteken voorzien, aansluitend op het omliggende fietsroutenetwerk)
– elk bedrijf moet voldoende fietsstallingen op het eigen terrein voorzien
– De aanleg van een 15m brede buffer bestaande uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten
op de grens met andere bestemming, d.w.z. op de noordelijke, oostelijke en zuidelijke rand
– Het aanleggen van een buffer- en infiltratievijver
– Het voorzien van laanbeplantingen/groenvoorzieningen op de ontsluitingswegen
– Het opnemen in de voorschriften van volgende bepalingen met betrekking tot hinderaspecten:
– De bedrijven mogen geen abnormale hinder, bodem- of luchtvervuiling, geluids-, geur- en
trillingshinder veroorzaken voor de omgeving. Milieubelastende activiteiten die niet door
maatregelen binnen het perceel gebufferd kunnen worden, zijn niet toegelaten.
– Storende installaties/gevelonderdelen zoals ventilatoren, poorten, ramen,... worden naar
binnen gericht (niet naar de omgeving).
– Het effectief bestemmen van de omringende tuinen als tuinzone.
– Het opnemen in de voorschriften van volgende bepalingen met betrekking tot visuele hinder:
– technische installaties en constructies worden geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen of zijn niet
zichtbaar van op de openbare weg
– aandacht voor landschappelijke inkleding bij de inrichting van het bedrijventerrein
– het uitvoeren van verkennend archeologisch onderzoek
Verder kunnen volgende aanbevelingen gedaan worden om (niet significante) effecten verder te
milderen:
– de potenties voor het gebruik van alternatieve vervoerswijze worden maximaal ondersteund. Het
is aangewezen dat een bedrijfsvervoerplan wordt opgemaakt, zodat de potentiële modal shift ook
effectief wordt, en het autogebruik gereduceerd kan worden.
– het kruispunt met de Gierlebaan wordt op een gepaste manier ingericht/geregeld.
– Het zijdelings afsluiten van de bouwput bij eventuele bemalingen en het terugvoeren van het
bemalingswater in het watersysteem hetzij via retourbemaling hetzij door lozing op het RWAstelsel + het verbieden van lozing van bemalingswater op RWA
– Oordeelkundige verlegging van de Kemelbeek met oog op intrinsieke buffercapaciteit van de
waterloop
– Aanleg van niet-waterdoorlatende verharding met KWS-afscheider (first-flush) op
gemeenschappelijke vrachtwagengerelateerde verhardingen door de ontwikkelaar
– Verplichting tot aanleg van niet-waterdoorlatende verharding met KWS-afscheider (first-flush) op
vrachtwagengerelateerde verhardingen op de bedrijfspercelen voor de bedrijven
– Opnemen in de milieuvergunning: noodzakelijke maatregelen voor het vermijden van
waterverontreiniging bij calamiteiten.
– Het vuilwaterstelsel van de nieuwe zone kan, indien vereist, zodanig ontworpen worden dat door
buffering in de eigen leidingen de lozing van het vuilwater circa 20 uren onderbroken kan worden
indien vereist.
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– Het is van belang dat het afkoppelingsbeleid globaal verder wordt gezet (reeds in de
referentiesituatie)
– Bij het toewijzingsbeleid aandacht schenken aan de ligging en de richting van de eventuele
gekende geluidsproducerende activiteiten op het bedrijventerrein, waardoor de kans op
geluidshinder nog verder geminimaliseerd wordt.
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VII

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

1

Visie en inrichtingsvoorstel
Globale visie
Figuur 14: Globale visie gewenste toestand

Volgende uitgangspunten (vanuit de omgeving) worden
gehanteerd bij de invulling van de gewenste toestand
– Respecteren van de perceelsgrenzen van de
aanpalende bebouwing
– Voldoende afstand bewaren ten opzichte van
woongebieden
– Buffering ten opzichte van woonzone
– Mogelijke aantakking op het omliggende fiets- en
voetgangersnetwerk (in oranje aangeduid))
– Herwaardering van bestaande waterloop
Grafisch plan en mogelijke inrichting RUP Gierlebaan
Figuur 15: Grafisch plan en mogelijke inrichting

mogelijke inrichting
grafisch plan

Het RUP voorziet een grafisch plan waarop toekomstige stedenbouwkundige vergunningen
beoordeeld zullen worden. Op basis van het grafisch plan zou een mogelijk inrichting zoals
hierboven kunnen opgemaakt worden (zie ook V 4 op blz.31).
Op het grafisch plan worden globaal volgende zones onderscheiden:
Zone voor lokaal bedrijventerrein (paarse zone)
De zone is bedoeld voor de vestiging en werking van lokale bedrijven. Seveso-inrichtingen,
dienstverlenende bedrijven, louter residentiele woningbouw en kantoren zijn niet toegestaan. Een
beperkte oppervlakte voor gerelateerde kantoren en toonzalen is toegelaten, met een maximale
oppervlakte van 20 % van de bebouwde perceelsoppervlakte, op het gelijkvloers. 0,4 ha wordt
gereserveerd voor 1 specifiek bedrijf (vijverspecialist Blauwe Reiger - niet verweefbare kleinhandel),
in functie van herlokalisatie vanuit het RUP Zonevreemde Bedrijven. Indien dit specifiek bedrijf
ophoudt te bestaan, is geen kleinhandel meer mogelijk. De verkoopsoppervlakte van deze nietverweefbare kleinhandel moet groter zijn dan 800 m²). Binnen deze zone zijn openbare groene als
verharde ruimten toegelaten, evenals de noodzakelijke wegenis.
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Om duurzaam ruimtegebruik in de hand te werken worden volgende principes gehanteerd:
– Een bedrijfswoning per perceel kan toegestaan worden wanneer deze geïntegreerd is,
ongelijkvloers, in het bedrijfsgebouw en de bruto-vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 200
m².
– De maximale perceelsoppervlakte bedraagt 5.000 m².
– Per bedrijf dient de verhouding effectief bebouwde oppervlakte, tussen voorgevelbouwlijn en
achtergevelbouwlijn, van de totale bebouwbare oppervlakte van het bedrijfsperceel minimaal 2/3
te bedragen.
– De bouwhoogte bedraagt minimaal 6 m en maximaal 12 m. Voor de oprichting van hogere
bouwdelen noodzakelijk voor de bedrijfsvoering mag van de maximale bouwhoogte worden
afgeweken, mits respecteren van de 45°-regel.
– Nieuwe hoofdgebouwen moeten, over de volledige gevelbreedte, op een zijdelingse
perceelsgrens ingeplant worden en worden minimaal per twee gekoppeld. Vrijstelling van de
verplichting tot bouwen tegen de perceelsgrens kan enkel verleend worden wanneer de goede
werking van het bedrijf wordt bezwaard, en bij een restperceel. Dit moet blijken uit een daartoe
opgemaakte motivatienota, als informatief document bij de vergunningsaanvraag. De gebouwen
worden op een minimale afstand van 4 m van de zijdelingse perceelsgrenzen opgericht, tenzij
anders bepaald door de brandweer.
Verder worden volgende duurzaamheidsprincipes gehanteerd:
– De hinder van de bedrijven (bodem- of luchtvervuiling, geluids-, geur- en trillingshinder) moet
minimaal zijn. Milieubelastende activiteiten die niet door maatregelen binnen het perceel
gebufferd kunnen worden, zijn niet toegelaten.
– Storende installaties/gevelonderdelen zoals ventilatoren, poorten, ramen,... waardoor geluid en
stof kan doordringen zijn naar binnen gericht.
– Groendaken zijn toegelaten alsook fotovoltaïsche zonnepanelen/cellen en/of zonneboilers op de
daken. Technische installaties en constructies worden geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen of
zijn niet zichtbaar van op de openbare weg.
– Met betrekking tot laanbeplantingen is het principe dat deze overal voorzien wordt, tenzij waar dot
technisch niet mogelijk of haalbaar is.
Bufferzone van het lokaal bedrijventerrein (donkergroen)
Tussen het bedrijventerrein en de omgeving wordt een permanente buffer voorzien. Het
bedrijventerrein wordt gebufferd naar de aanpalende woonfunctie en natuur (zuiden). Er wordt geen
buffer aangelegd ten opzichte van het bestaande bedrijventerrein. De buffer moet voldoen aan de
voorwaarden van visuele buffering, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. Het
aanleggen, inrichten of uitrusten van paden (fietsdoorsteken) is toegelaten op voorwaarde dat de
bufferende functie gegarandeerd blijft (dwarsdoorsteken toegelaten). Een deel van de buffer (het
zuidelijk driehoekig deel) kan eveneens ingericht worden als waterbuffer.
De huidige loop van de Kemelbeek wordt verlegd in het zuidelijk deel van de buffer. De ontwikkeling
van het plangebied gaat dus gepaard met het behoud en de herwaardering van de Kemelbeek. De
Kemelbeek vormt samen met de (zuidelijke) buffer en het aanpalende kasteelpark een groene vinger
op de grens van het plangebied. Op die manier wordt de openruimtecorridor zoals symbolisch
weergegeven in het GRS Kasterlee wordt zo verzekerd. De openruimteverbinding heeft immers als
doel om lokaal een opening te laten in de bebouwing langs de Gierlebaan. Door herprofilering van de
waterloop en het voorzien van een groenstructuur, gecombineerd met het natuurgebied ten zuiden,
wordt dit ‘gat’ in de bebouwing gegarandeerd.
Toegangsweg tot het lokaal bedrijventerrein (geel)

zijde bedrijventerrein

44

zijde natuurgebied

IOK

Plangroep

De toegangsweg tot
het
lokaal
bedrijventerrein takt
aan
op
de
Gierlebaan. Binnen
de zone voor de
toegangsweg
worden een rijweg
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(met aanhorigheden), een waterloop, een vrijliggende fiets- en voetweg (verbinding GierlebaanHofdreef) en een groenstructuur (buffer t.o.v. het natuurgebied ten zuiden) voorzien. Een mogelijk
dwarsprofiel wordt hiernaast weergegeven.
Op deze hoofdtoegang takken de interne ontsluitingswegen van het bedrijventerrein aan (zie oranje
bol op het grafisch plan).
In overleg met Ijsboerke werd bepaald dat de bestaande ontsluitingsweg van Ijsboerke niet
gemeenschappelijk gebruikt kon worden in functie van het nieuwe bedrijventerrein. Vanop de nieuwe
toegangsweg is wel toegang mogelijk tot de aanpalende bestaande KMO-zone waarop het bedrijf
Ijsboerke gelegen is, zodat op termijn de bestaande ontsluitingsweg van Ijsboerke kan afgeschaft
worden. Het terrein van Ijsboerke kan, indien nodig, ook gebruikt worden als bijkomende
nooduitgang.
Tuinzone (lichtgroen)
Tussen de buffer en de bestemming woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan
wordt de bestemming ‘tuinzone’ bij de aanliggende woningen voorzien. Voor een aantal woningen
ligt een deel van de achtertuin immers nu al binnen het RUP (in de bestemming agrarisch gebied
volgens het gewestplan). Op die manier wordt het huidige gebruik als tuin bestendigd. Waar dit nog
niet is wordt achter de bestaande tuinen een tuinzone gecreëerd die bij de aanliggende tuinen kan
betrokken worden. De tuinzone mag niet bebouwd worden, behoudens voor de delen waar dit nu
volgens verkavelingen mogelijk is (hier blijven dus de voorschriften van de verkaveling van
toepassing).
Fiets- en voetverbindingen (overdruk)
De bedrijvenzone wordt vanuit verschillende zijden toegankelijk gemaakt voor fietsers en
voetgangers. Op z’n minst worden de bestaande fiets- en voetgangersdoorsteken bestendigd.
Overige aandachtspunten
Elk bedrijf moet op zijn perceelsgedeelte parkings voorzien die aansluiten of aansluiting geven op
naastliggende parkings. Indien gemeenschappelijk parkeren in de voortuinzone niet volstaat is, is het
toegelaten een collectieve parking te voorzien in de zijtuinzone of geïncorporeerd in of onder het
bedrijfsgebouw. De ontwikkelaar kan eveneens een basisaanbod gemeenschappelijke parkings op
het openbaar domein voorzien.

2

Ruimtebalans

Zie ook grafisch plan. Er wordt opgemerkt dat de begrenzing werd geïnterpreteerd op basis van het
analoge gewestplan (bijv. voor woongebieden werd er van uitgegaan dat deze tot 50 m diep vanaf de
weg liggen. De hieruit volgende begrenzing werd vervolgens op het gedigitaliseerde gewestplan
gelegd, zodat beperkte zones in woonuitbreidingsgebied en natuurgebied kunnen ontstaan.
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3

Limitatieve opgave van voorschriften die strijdig zijn met de
voorschriften van RUP lokaal bedrijventerrein Gierlebaan
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).
Het plangebied van het RUP Gierlebaan is gelegen in agrarisch gebied, zone voor ambachtelijke
bedrijven en KMO’s, woongebied met landelijk karakter, natuurgebied (grenszone) en
woonuitbreidingsgebied (grenszone) .
Het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen koppelt aan elke bestemming specifieke voorschriften:
Agrarisch gebied
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter
of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een
woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met
landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding
van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en
bosgebieden.
Zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s
Deze zijn bestemd voor de vestiging van ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor
zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen
ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen
en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.
Wat de `gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote
ondernemingen' betreft, wordt bij de beoordeling van de vraag of een bedrijf al dan niet als een
ambachtelijk bedrijf of een kleine of middelgrote onderneming kan worden beschouwd, rekening
gehouden met de omvang van het bedrijf en de aard van de activiteiten. Evenwel kunnen bepaalde
onderdelen van een bedrijf zoals de parkeerplaats, de burelen, het sociaal gebouw, de werkplaats en
het benzine- en dieselpompstation evengoed deel uitmaken van een grootschalig industrieel bedrijf
als van een ambachtelijk bedrijf of een middelgrote onderneming. Zij kunnen dus in een zone voor
zulke bedrijven en ondernemingen worden toegelaten indien ze onderdeel uitmaken van het bedrijf.
Woongebied met landelijk karakter
Onder woongebied met een landelijk karakter wordt verstaan de landelijke dorpen, de landelijke
gehuchten en de bestaande en af te werken lintbebouwing. Deze laatste wordt doorgaans ook
afwerkingsgebied genoemd.
Woongebieden met landelijk karakter zijn in hoofdzaak bestemd voor woningbouw in het algemeen
en tevens voor landbouwbedrijven. Zowel bewoning als landbouw zijn bijgevolg de
hoofdbestemmingen van het gebied, en beide bestemmingen staan er op gelijke voet. Daarnaast
kunnen eveneens de andere inrichtingen, voorzieningen en activiteiten worden toegelaten.
Voor inrichtingen bestemd voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf - met inbegrip van
de para-agrarische bedrijven - blijft de voorwaarde gelden dat zij slechts toelaatbaar zijn voor zover
zij niet wegens de taken van bedrijf die zij uitvoeren moeten worden afgezonderd in een daartoe
aangewezen gebied. Er dient dan ook steeds te worden onderzocht of zij bestaanbaar zijn met de
bestemming van woongebied met landelijk karakter. Concreet betekent dit dat zij niet van aard
mogen zijn de woon- of landbouwfunctie van het gebied te verstoren.
Bovendien geldt voor elk van de niet-residentiële inrichtingen, activiteiten en voorzieningen, dat zij
slechts toelaatbaar zijn voor zover zij verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
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Natuurgebied (grenszone)
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen,
aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al
ware het maar tijdelijk.
Woonuitbreidingsgebied (grenszone)
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde
overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel de
overheid geen besluit tot vaststelling van de uitgaven voor de voorziening heeft genomen, ofwel
omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de
promotor. Vanaf het ogenblik van het in werking treden van het RUP Gierlebaan, vervalt het
voorschrift van het gewestplan en wordt het grafisch verordenend plan met de bijbehorende
verordenende voorschriften van dit RUP van toepassing.

4

Realisatie via onteigening
Er zal een onteigeningsplan worden opgemaakt voor het verwerven van de gronden via de
economische expansiewet (los van de RUP-procedure).

5

Register van percelen zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van
de VCRO
Dit is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot
een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan
geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso
een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de
regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval
beoordeeld worden. Het register kan geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige voorliggende plan. Mogelijk verschilt de cartografische ondergrond
waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd
worden.
Tabel 12: Register van percelen zoals bedoeld in artikel 2.2.2 §1, 7° van de VCRO
Perceelnr

45 (deels)
46 (deels)

Oorspronkelijke
bestemming

Oorspronkelijke
Categorie
van
Categorie
van gebiedsaanduiding na
gebiedsaanduiding bestemmingswijziging

gebied voor
bedrijvigheid
ambachtelijke bedrijven
gebied voor
bedrijvigheid en
ambachtelijke bedrijven
landbouw
en agrarisch gebied

bedrijvigheid
bedrijvigheid

planbaten mogelijk

48

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

49

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

50

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

51

agrarisch gebied en
landbouw en
(stukje) gebied voor
(stukje)
ambachtelijke bedrijven bedrijvigheid

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

52

agrarisch gebied

en bedrijvigheid

planbaten mogelijk
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Oorspronkelijke
bestemming

Perceelnr

Oorspronkelijke
Categorie
van
Categorie
van gebiedsaanduiding na
gebiedsaanduiding bestemmingswijziging

(stukje)
bedrijvigheid
68

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

69

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

70

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

71

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

72

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

73

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

74

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

76

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

78

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

79

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

landbouw

Bedrijvigheid
wonen

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

agrarisch
gebied,
natuurgebied
en
woonuitbreidingsgebied
natuurgebied
en
agrarisch gebied

reservaat
en
bedrijvigheid
natuur, landbouw
lijninfrastructuur
en wonen
reservaat en natuur
bedrijvigheid
en landbouw

47 E

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

47 F

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

bedrijvigheid

planschade mogelijk voor
deel woongebied met
landelijk karakter

83 (deel)

agrarisch gebied

88
277
278 (deel)

58
(deel)

gebied
voor
R ambachtelijke zone en bedrijvigheid
woongebied
met wonen
landelijk karakter

en

59 B 2

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid
wonen

59 C 2

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid
wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

Agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid
wonen

59 D
(deel)

2

59 E
(deel)

2

59 F 2

48

planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)

59 H
(deel)

2

59 K
(deel)

2

59 M
(deel)

2
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planbaten mogelijk
en

planbaten mogelijk (voor
deel
omzetting
naar
bedrijvigheid)
planbaten mogelijk

planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)
planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)
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Oorspronkelijke
bestemming

Oorspronkelijke
Categorie
van
Categorie
van gebiedsaanduiding na
gebiedsaanduiding bestemmingswijziging

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

60 V (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

60 X

agrarisch gebied

landbouw

wonen

60 Y (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

60 Z

agrarisch gebied

landbouw

wonen

64 B (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

65 E (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

Perceelnr

60 A
(deel)

2

60
(deel)

R

(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
en
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)

66 K

agrarisch gebied en
landbouw
woongebied
met
wonen
landelijk karakter

66 L (deel)

agrarisch gebied

landbouw

wonen

67 A (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

67 B (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

75 A

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

75 B

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

77 A

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

77 B

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

80 A

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

81 B

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid

planbaten mogelijk

85 E

86
(deel)

D

86 E
87
(deel)

M

87
(deel)

R

87 S

en wonen
lijninfrastructuur

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid
wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

Agrarisch gebied

landbouw

wonen
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planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een

49

Oorspronkelijke
bestemming

Perceelnr

Oorspronkelijke
Categorie
van
Categorie
van gebiedsaanduiding na
gebiedsaanduiding bestemmingswijziging

tuinzone)
87 T

agrarisch gebied

landbouw

wonen

89 E

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid
wonen

89 F (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

90 B

agrarisch gebied

landbouw

bedrijvigheid
wonen

agrarisch gebied

landbouw

wonen

91 K (deel) agrarisch gebied

landbouw

wonen

91
(deel)

M

agrarisch gebied

landbouw

wonen

92 E
(deel)

2

agrarisch gebied

landbouw

wonen

92 F
(deel)

2

agrarisch gebied

landbouw

wonen

92 G
(deel)

2

agrarisch gebied

landbouw

wonen

92 H 2
agrarisch gebied
(deeltje)

landbouw

wonen

92 K
(deel)

landbouw

bedrijvigheid
wonen

90
(deel)

C

2

agrarisch gebied

(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
(de
gebiedsaanduiding
wonen
betreft
een
tuinzone)
planbaten mogelijk (voor
deel
landbouw
naar
en
bedrijvigheid,
de
gebiedsaanduiding wonen
betreft een tuinzone)

Dit register wordt grafisch weergegeven op volgende bladzijde.
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Figuur 16: Grafische voorstelling register

De legende bij deze grafische voorstelling is te vinden op volgende bladzijde.
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VIII

BIJLAGEN

1

Aanbod behoefteanalyse

1.1

Herlokalisatiebehoefte juridisch niet-zonevreemde bedrijven n.a.v.
de eerste enquêtering
Overzicht binnengekomen enquêtes
Tabel 13: Herlokalisatiebehoefte
Naam

Bedrijfsactiviteit

Oppervlaktebehoefte (m²)

Bestemming

1

DMFK

KMO-zone; lokaal
Constructiewerken in
bedrijventerrein
metaal
Rode Akkers

2

Aerts

Garage

3

Enquête
1

Enquête
2

Gesprek

geen
herlokalisatiebehoefte,
/
wil uitbreiden op eigen
terrein

Uitbreiding van 1.500
m² (tot 7250 m² in het ja
totaal)

woongebied met
landelijk karakter

3.200 m² ja

Kastelse Rent (nv
Transport /
Polderke – bvba
grondwerken
mees)

landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied

5.000 m² (2 ha
ja
inclusief grondopslag)

4

Airdeco

woongebied

Geen
ja
uitbreidingsbehoefte

herlokalisatiebehoefte
gedeelte
machineopslag,
herstelling en verhuur
geen
herlokalisatiebehoefte

5

Willy Geerts

woongebied

400 m² ja

herlokalisatiebehoefte

22

Bouw elektriciteitswerken

6

P.S.J.

Metaalbewerking

7

Diels

Transport/Handel
(brandstoffen en
landbouwproducten)

8

Natural Beauty

9

23

KMO-Stenehei in
Dessel
Woongebied met
landelijk karakter
(historisch
gegroeid bedrijf)

Bouw

Liesdonk in Geel

Geert Van Ballaer

Bouw bezettingswerken

Woongebied/KMOzone (1281 m²)

10

Nijs

Groothandel in grasen bloemzaden

KMO-zone
Biezenveld

11

Alfatechnics

Handelsbemiddeling

Woongebied

herlokalisatiebehoefte

ja

ja

/
/

de

2.500 m² ja

behoefte aan een 2
afdeling

/

Op termijn uitbreiding
ja
gewenst

uitbreiding op eigen
locatie wordt
nagestreefd

ja

herlokalisatiebehoefte
(willen eigen
eigendom, huren nu)
uitbreidingsbehoefte/
herlokalisatiebehoefte

10.400 m² ja
1.600 m² ja
Totale behoefte van
5.000 m² (momenteel
4.000 m² in gebruik, ja
1.000 m² uitbreiding
is gewenst)
200 m²

totaal:

herlokalisatiebehoefte

ja

herlokalisatiebehoefte

/
/

/

/

12.900 m²

Enkel de behoefte van de in geel aangeduide bedrijven komen in aanmerking.

Reflecties op basis van gesprekken/detaillering enquêtes
DMFK
– uitbreidingsbehoefte is eerder 1.500 m² dan 700 m² (zoals eerder gesteld)
– DMFK niet wil herlokaliseren, maar uitbreiden op eigen terrein. Zij beschikken nog over een grote
parking vooraan (destijds opgelegd aan het voorgaande bedrijf). De uitbreidingsbehoefte wordt
opgelost indien DMFK een deel van de parking kan aanwenden voor uitbreiding. Volgens de
gemeente zou dit kunnen, maar dan moet dit voor de hele zone bekeken worden.
– Conclusie: geen herlokalisatiebehoefte

22

Voor dit bedrijf moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds machineverhuur en opslag en grondwerken anderzijds. Dit
laatste vormt de hoofdactiviteit en komt niet in aanmerking voor herlokalisatie op een lokaal bedrijventerrein. Het is dan ook de
machineopslag, herstelling en verhuur waar mogelijks een nieuwe locatie voor gezocht zal worden – cijfers worden nog doorgegeven.
23
Gelet op de ruimtebehoefte kan de vraag gesteld worden of dit bedrijf op een lokaal bedrijventerrein gesitueerd moet worden.
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Aerts

– Gelegen in de oostelijke uitloper van het hoofddorp Kasterlee, langs de N123 (Terlo, de
verbinding met Retie), op de kruising met de Desselsebaan.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel in een te ontdichten lint.
– Ligging in woongebied met landelijk karakter (lint langs de N132) volgens het gewestplan.
Aanliggende percelen liggen eveneens in woongebied met landelijk karakter en zijn bebouwd
(voornamelijk woningen). De omgeving van het lint langs de N132 is bestemd als landschappelijk
waardevol agrarisch gebied.
– Het perceel (1107 m²) is deels bebouwd (woning en werkhal van 400 m²).
– Herlokalisatie dient zich aan omwille van het huidige plaatsgebrek en de onzekere bestemming.
Aerts zou zich verder richten op de verkoop/herstelling van wagens, en het voorzien van een
spuitcabine, en eventueel tankstation. Dit enkel gericht op personenwagens, geen vrachtwagens.
Hiervoor is een uitbreiding van de bestaande oppervlakte nodig tot 3200 m² (op basis van
enquête en gesprek).
– Gekoppelde bebouwing vormt geen probleem voor Aerts als dit wordt opgelegd.
– Conclusie: komt in aanmerking voor herlokalisatie naar Gierlebaan (een tankstation kan evenwel
niet toegelaten worden). De oppervlakte behoefte bedraagt 3.200 m².
Kastelse Rent (nv Polderke – bvba Mees)

– Gelegen ten oosten van het hoofddorp Kasterlee (in de open ruimte), via een lange oprit
aantakkend op de N123 (Reties Heike, de verbinding met Retie).
– Volgens het GRS Kasterlee maakt het perceel deel uit van de agrarische structuur rond de N123.
– Ligging in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied rond de N123 volgens het gewestplan.
– De percelen hebben een oppervlakte van 11.559 m² (exclusief toegangszone). Voor een deel
wordt het perceel gebruikt in functie van grondopslag (noordelijk deel), de gebouwen op het
perceel worden gebruikt in functie van machineopslag. Er is eveneens een woning aanwezig. De
bebouwde oppervlakte bedraagt ongeveer 830 m².
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– Onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijds de machineverhuur en opslag en
anderzijds de grondwerken. De hoofdactiviteit betreft de grondwerken en komt niet in aanmerking
voor herlokalisatie naar een lokaal bedrijventerrein, wel de machineopslag, herstelling en verhuur.
– De ruimtebehoefte is moeilijk in te schatten. Voor het geheel (machineverhuur en grondopslag)
wordt uitgegaan van een ruimtebehoefte van 10.000 m² tot 2 ha (bij uitbreiding van de
activiteiten). De herlokalisatiebehoefte van het deel machineverhuur wordt op basis van deze
cijfers ingeschat op 5.000 m² (dus ongeveer de helft van de huidige perceelsoppervlakte).
– Conclusie: komt in aanmerking voor herlokalisatie naar Gierlebaan voor gedeelte machineopslag,
herstelling en verhuur. De oppervlakte behoefte hiertoe bedraagt 5.000 m².
Airdeco
– Airdeco wil niet herlokaliseren omdat de aanwezigheid van de winkel in het centrum cruciaal is en
niet willen herlokaliseren naar een bedrijventerrein dat in Tielen ligt. De behoefte ligt eerder in het
optimaliseren van de huidige ruimte (evolueren van verschillende ruimten naar 1 grote ruimte).
– De behoefte blijft 400 m².
– Conclusie: geen herlokalisatiebehoefte
Geerts Willy

– Gelegen in het zuidwestelijk deel van de kern Tielen, ten noorden van de spoorlijn, ontsloten via
de Evenhofstraat (een woonstraat die uitkomt op de Spoorwegstraat,een smalle
eenrichtingsstraat langs de spoorlijn). Ten zuiden van de spoorlijn (aan de overkant van de
spoorweg) ligt het station van Tielen.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel in de kern Tielen (het station van Tielen is aangeduid
als intermodaal knooppunt).
– Ligging in woongebied volgens het gewestplan. Aanliggende percelen liggen eveneens in
woongebied en zijn bebouwd.
– Het perceel (321 m²) is quasi volledig volgebouwd. Het gebouw is een magazijn waar materiaal
en wordt opgeslagen, en is de uitvalsbasis van het bedrijf.
–
– Motivering is terug te brengen op de zonevreemdheidsproblematiek, de ligging in een woonstraat
en de onmogelijkheid om (beperkt) uit te breiden. Bijkomend ligt de huidige locatie nabij het
station, waardoor wildparkeerders op de eigendom van het bouwbedrijf staan.
– Gekoppelde bebouwing vormt geen probleem bij herlokalisatie.
– De herlokalisatiebehoefte wordt ingeschat op 400 m² (beperkte uitbreiding ten opzichte van de
bestaande oppervlakte).
– Conclusie: komt in aanmerking voor herlokalisatie naar Gierlebaan. De oppervlaktebehoefte
bedraagt 400 m². De vraag kan gesteld worden of een dergelijke, eerder beperkte
oppervlaktebehoefte niet verweefbaar is elders in het woongebied. Het bedrijf geeft echter zelf te
kennen een herlokalisatie naar bedrijventerrein Gierlebaan te willen, en geeft dus hiermee aan
dat dit voor het bedrijf een meerwaarde betekent. Dit kan gevolgd worden in die zin dat het
vinden van een geschikte kavel in woongebied niet evident is, zowel vanuit financieel oogpunt als
vanuit de wenselijkheid om de activiteit te verweven met woningen (hinderaspecten, die
afhankelijk van de concrete omgeving al dan niet een probleem vormen, of hinderaspecten die
kunnen toenemen bij verder groei van het bedrijf). Een eventuele uitbreidingsbehoefte op lange
termlijn kan bovendien gemakkelijker opgevangen worden op een bedrijventerrein. Om die reden
wordt de behoefte van dit bedrijf in eerste instantie meegeteld, maar wordt eveneens vermeld wat
het effect op de behoefte is, indien het bedrijf toch een perceel in woongebied zou vinden.
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P.S.J.
– Het bedrijf is momenteel gevestigd op de KMO-zone Stenehei 2 in Dessel. In de Molenstraat in
Kasterlee is er enkel nog een woning (en administratieve zetel), geen activiteit. Er is de wens om
een nieuwe afdeling op te richten in Kasterlee.
– Voorkeur voor vrijstaande bebouwing, gekoppelde bebouwing zou probleem kunnen zijn. De
oppervlaktebehoefte wordt ingeschat op 2.500 m² (enquête en gesprek).
– Conclusie: komt in aanmerking voor herlokalisatie naar Gierlebaan. De oppervlaktebehoefte
bedraagt 2.500 m².
Diels
– Herlokalisatie is enkel gewenst in Kasterlee, niet in Tielen omdat de concurrentie daar zit.
– Het bedrijf streeft een uitbreiding op de eigen locatie na, maar vraagt zich af of de huidige locatie
hiervoor geschikt is. De Dienst stedenbouw van de gemeente stelt dat het een historisch gegroeid
bedrijf betreft (voor het gewestplan) en dit in principe dus zou moeten kunnen.
– Conclusie: geen herlokalisatiebehoefte
Natural Beauty
– Natural Beauty zit met de activiteit op Liesdonk in Geel, waar ze nu een perceel van ongeveer
10.000 m² huren. Er wordt gewerkt met 3-jaarlijkse huurcontracten. Het bedrijf is op zoek naar
een eigendom in Kasterlee.
– De oppervlaktebehoefte van 10.400 m² overstijgt het lokale niveau.
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte, maar komt niet in aanmerking voor herlokalisatie naar
Gierlebaan omwille van de overstijging van het lokale niveau
Geert Van Ballaer

– Gelegen in de Prijstraat, grenzend aan het bedrijventerrein van Ijsboerke.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel in het lint langs de Prijstraat.
– Ligging in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan (voorste deel) en in KMOzone (achterste deel) Aanliggende percelen ten westen liggen eveneens in woongebied met
landelijk karakter (achterste deel KMO-zone) en zijn allemaal bebouwd (woning met
achterliggende tuin). Het perceel ten oosten is niet bebouwd (weide), maar heeft een grillige vorm
(breedte varieert tussen 15 en 25 m), en ligt eveneens in woongebied met landelijk karakter en
achterliggende KMO-zone.
– Het perceel (2596 m²) bevat 3 gebouwen: een woning (170 m²), achterbouw/werkhuis (65 m²) en
loods (450 m²).
– Wil in eerste instantie liefst uitbreiden op naburige percelen (maar nog geen contacten gehad met
de buren), mits achterontsluiting (via zone Gierlebaan), want anders zou al het verkeer steeds via
zijn woning (en de Prijstraat) moeten gaan.
– Er is sowieso een uitbreidingsbehoefte, maar op huidige locatie zit hij beperkt met de juiste
zonering voor zijn activiteit en met gebrekkige ontsluiting. De oppervlaktebehoefte bedraagt 1.600
m² (de woning en tuin blijven ter plaatse op het huidige perceel.).
– Conclusie: Op basis van deze elementen lijkt herlokalisatie aangewezen, komt in aanmerking
voor herlokalisatie naar Gierlebaan. De oppervlaktebehoefte bedraagt 1.600 m². het
achterliggende deel van het huidige perceel (in KMO-zone) zal als tuin bij de woning gebruikt
worden, en kan dus niet als beschikbaar aanbod beschouwd worden.
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Nijs
– Zit op de KMO-zone Biezenveld, op een perceel van ongeveer 4.000 m².
– Ziet een eventuele uitbreiding indien de gemeente haar eigendom op Biezenveld (grootteorde
7.000 à 8.000 m²) wil verkopen (deze eigendom wordt tevens sterk gegeerd door andere
kandidaten). Zoniet is een nieuwe uitbreiding op een andere locatie gewenst.
– Er is geen bezwaar tegen gekoppelde bebouwing.
– Conclusie: komt in aanmerking voor herlokalisatie naar Gierlebaan
Alfatechnics
– De activiteit van Alfatechnics wordt als verweefbaar beschouwd en wordt niet verder
meegerekend.

1.2

Herlokalisatiebehoefte juridisch niet-zonevreemde bedrijven n.a.v.
de tweede enquêtering (voorjaar 2009)
Tabel 14: Herlokalisatiebehoefte
Naam

Bedrijfsactiviteit

Bestemming

Oppervlaktebehoefte (m²)

Enquête

Behoefteomschrijvung

1

HBM bvba

Productie tuinhuizen,
houthandel, doe-hetzelf

KMO-zone Rode
akkers

2

Bailloux bvba

vloerverwerkingsbedrijf

KMO-zone
Biezenveld

3

Geerts bvba

Verkoop kachels en
haarden

Woongebied

4.000 m² ja

4

Gebroeders Loos
bvba

Algemene
bouwonderneming

woongebied

5.000 m² ja

5

Kastelse Rent (nv
Transport /
Polderke – bvba
grondwerken
mees)

Wil ter plaatse uitbreiden naar
naastliggend perceel
(momenteel in eigendom van
gemeente)
Herlokalisatiebehoefte (te
weinig plaats, verspreid op
verschillende locaties)
Herlokalisatiebehoefte omwille
van huidige mindere ligging en
ruimtegebrek.
Herlokalisatiebehoefte
gedeelte machineopslag,
herstelling en verhuur

6

Severeyns Paul

Betere opslagruimte is nodig

7

Steven Gils

24

8.000 à 9.000 m² ja
minstens
verdubbeling (nu ja
4.400 m² in gebruik)

landschappelijk
5000 m² (2 ha
ja
waardevol
inclusief grondopslag)
agrarisch gebied
Landschappelijk
Graafwerken/tuinaanleg waardevol
5.000 m² ja
agrarisch gebied
Vloer- en tegelwerken

woongebied

600 m² ja

Behoefte aan eigen eigendom
(huurt momenteel)

Ruimtebehoefte en beter
bereikbare locatie is nodig

Enkel de behoefte van de in geel aangeduide bedrijven komen in aanmerking.

Reflecties op basis van enquêtes
HBM bvba
– HBM wil 8.000 m² à 9.000 m². Vandaag de dag worden de gebouwen gehuurd. Eigendom van
gebouwen en nieuwe gebouwen zijn op lange termijn financieel veel interessanter. Vernieuwing
van verlichting en herinrichting is nodig. Een nieuw gebouw zou de representativiteit verbeteren.
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte, maar de behoefte overstijgt het aanbod op RUP Gierlebaan
Bailloux bvba
– De huidige stockageruimte is beperkt. Uitbreiding van het machinepark voor de productie en
verwerking van vloertegels en natuursteen is nodig. Opslag van werfcontainers en bouwkundige
materialen kan buiten. Opslag van overige goederen en materialen kan binnen. Door toename
van personeel is er een parkingtekort. Door toename van de import is er een tekort aan een
degelijke ruimte voor lossen en laden.

24

Voor dit bedrijf moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds machineverhuur en opslag en grondwerken anderzijds. Dit
laatste vormt de hoofdactiviteit en komt niet in aanmerking voor herlokalisatie op een lokaal bedrijventerrein. Het is dan ook de
machineopslag, herstelling en verhuur waar mogelijks een nieuwe locatie voor gezocht zal worden – cijfers worden nog doorgegeven.

Kasterlee – RUP “Gierlebaan” – toelichting – december’10

IOK

Plangroep

57

– Conclusie: behoefte overstijgt het aanbod op RUP Gierlebaan. In de aanbod-behoefteanalyse
wordt er van uitgegaan dat het bedrijf verder kan uitbreiden op het nog onbebouwde perceel op
KMO-zone Biezenveld (momenteel eigendom van de gemeente)
Geerts bvba

– Gelegen in het centrum van de kern Kasterlee, op loopafstand van de markt, aan de
Retiesebaan.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel binnen het hoofddorp Kasterlee.
– Ligging in woongebied volgens het gewestplan. Alle aanliggende percelen zijn bebouwd.
– Geerts heeft 3 percelen in gebruik met een gezamenlijke oppervlakte van 2894 m². De 3 percelen
bevatten elk een gebouw: een toonzaal en administratieve ruimte van 328 m², een toonzaal en
administratie ruimte/magazijn van 420 m², een opslagruimte/werkhuis van 650 m². Bijkomend
wordt vermeld dat Geerts bvba ondertussen een bijkomende opslagruimte in gebruik heeft in
buurgemeente Geel (Geel ten Aard).
– Het huidige bedrijf is verdeeld over verschillende locaties, wat niet meer werkbaar is. Centralisatie
is noodzakelijk. De beschikbare ruimte is bovendien te klein en de magazijnen zijn oud en
versleten. Er wordt een oppervlaktebehoefte ingeschat van 4.000 m² (enquête).
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte; de oppervlaktebehoefte bedraagt 4.000 m².
Gebroeders Loos bvba

– Gelegen in het zuidwestelijke deel van de kern Kasterlee, ontsloten (door een lange
toegangsweg) vanop de Nachtegaalstraat.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel binnen het hoofddorp Kasterlee.
– Ligging in woongebied volgens het gewestplan (verkaveling). Alle aanliggende percelen zijn
bebouwd.
– Op het perceel (oppervlakte 1880 m²) staat 1 gebouw (een loods/magazijn van 350m²).
– Gewenste uitbreidingen zijn niet mogelijk wegens ruimtegebrek op of rond het perceel. Al het
materiaal en materieel staat momenteel in open lucht, waaronder isolatiemateriaal. Een
parkeerplaats voor de werknemers ontbreekt. Toegang tot het magazijn wordt bemoeilijkt door
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geparkeerde wagens die ervoor staan (ook in het weekend). Wapeningkorven en prefab
betonnen elementen zouden in het eigen bedrijf geproduceerd kunnen worden, maar momenteel
ontbreekt hiervoor de ruimte. De oppervlaktebehoefte wordt ingeschat op 5.000 m² (enquête).
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte. De oppervlaktebehoefte bedraagt 5.000 m².
Nv Polderke – bvba Mees (Kastelse Rent)
– Kastelse Rent werd ook al meegenomen n.a.v. de eerste enquêtering, en wordt hier dus niet
verder verrekend.
Severeyns Paul

– Gelegen ten noorden van de noordelijke lob van de kern Kasterlee, ontsloten via de Kattenberg
(de Kattenberg loopt parallel met de N19).
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel ter plaatse van een groene vinger ten noorden van
het hoofddorp Kasterlee.
– Ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan. Aanliggende
percelen liggen eveneens in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
– Op het perceel (oppervlakte 1354 m²) staan 2 gebouwen (loodsen/magazijnen van 320 m²).
–
– Een betere opslagruimte voor zand is nodig en bijkomende ruimte voor buitenopslag is
noodzakelijk. De oppervlaktebehoefte wordt ingeschat op 5.000 m².
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte; de oppervlaktebehoefte bedraagt 5.000 m².
Steven Gils

– Gelegen in het zuidwestelijk deel van de kern Tielen, ten noorden van de spoorlijn, ontsloten via
de Spoorwegstraat (een smalle eenrichtingsstraat langs de spoorlijn). Ten zuiden van de spoorlijn
(aan de overkant van de spoorweg) ligt het station van Tielen.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel in de kern Tielen (het station van Tielen is aangeduid
als intermodaal knooppunt).
– Ligging in woongebied volgens het gewestplan. Aanliggende percelen liggen eveneens in
woongebied. Het perceel rechts en het perceel achter het betreffende perceel zijn bebouwd. Het
perceel links is onbebouwd, maar wordt gebruikt door het bedrijf Gils (o.a. in functie
manoeuvreren van vrachtwagens).
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– Op het perceel (1470 m²) staan 3 gebouwen (1 woning (100 m²) en 2 loodsen/magazijnen van 65
m² en 100 m²). Het achterste deel van het perceel wordt gebruikt in functie van buitenopslag. Het
perceel links heeft een oppervlakte 1370 m².
– Er is een nood aan meer ruimte (meest opslag- en werkruimte), meer parkeermogelijkheid en een
locatie die beter bereikbaar is. De oppervlaktebehoefte wordt ingeschat op 600 m².
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte. De oppervlaktebehoefte bedraagt 600 m². De vraag kan
gesteld worden of een dergelijke, eerder beperkte oppervlaktebehoefte niet verweefbaar is elders
in het woongebied. Het bedrijf geeft echter zelf te kennen een herlokalisatie naar bedrijventerrein
Gierlebaan te willen, en geeft dus hiermee aan dat dit voor het bedrijf een meerwaarde betekent.
Dit kan gevolgd worden in die zin dat het vinden van een geschikte kavel in woongebied niet
evident is, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit de wenselijkheid om de activiteit te
verweven met woningen (hinderaspecten, die afhankelijk van de concrete omgeving al dan niet
een probleem vormen, of hinderaspecten die kunnen toenemen bij verder groei van het bedrijf).
Een eventuele uitbreidingsbehoefte op lange termlijn kan bovendien gemakkelijker opgevangen
worden op een bedrijventerrein. Om die reden wordt de behoefte van dit bedrijf in eerste instantie
meegeteld, maar wordt eveneens vermeld wat het effect op de behoefte is, indien het bedrijf toch
een perceel in woongebied zou vinden.

1.3

Herlokalisatiebehoefte juridisch niet-zonevreemde bedrijven op
basis van wachtlijsten IOK Dienst Industrie
Kandidaten voor Gierlebaan
Tabel 15: IOK Dienst Industrie kandidaten voor Gierlebaan (stand van zaken november 2009)
Naam

Bedrijfsactiviteit
25

1

Kastelse Rent (nv
Transport /
Polderke – bvba
grondwerken
mees)

2

Severeyns Paul

Graafwerken/
tuinaanleg

3

Steven Gils

Vloer- en tegelwerken woongebied

4

Alucan Interieur

5

Igor Bettens

6

Anja Wynants

7

Dirk Laurijssen

8

Patrick Van Rooy

Algemene
schrijnwerkerij
Pianoatelier
Interieur/
Meubelstoffering/
Weverij
Elektricteitswerken

Oppervlaktebehoefte (m²)

Bestemming
landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied
Landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied

Enquête/
invulformulier

5000 m² (2 ha
ja
inclusief grondopslag)
5.000 m² ja
600 m² ja

woongebied

3.000 m² ja

in Merksplas

650 m² Ja

Woonuitbreidingsgebied (verkaveld)

In Arendonk
Hukkelbergen –
Tweedehandswagen
woongebied met
s
landelijk karakter

Behoefteomschrijvung
Herlokalisatiebehoefte
gedeelte machineopslag,
herstelling en verhuur
Betere opslagruimte is
nodig
Ruimtebehoefte en beter
bereikbare locatie is nodig
Behoefte vanuit RUP
Zonevreemde Bedrijven
kandidatuurstelling

1.000 m² Ja

kandidatuurstelling

400m² Ja

kandidatuurstelling

2.000 m² Ja

kandidatuurstelling

Enkel de behoefte van de in geel aangeduide bedrijven komen in aanmerking.

Een aantal kandidaten hebben al eerder enquêtes ingevuld: Nv Polderke – bvba Mees, Severeyns
Paul, Steven Gils en Alucan Interieur. Deze worden hier dan ook niet verder verrekend.
Totale herlokalisatiebehoefte in functie van Gierlebaan: 4.050 m² (0,41 ha).
Igor Bettens
Het bedrijf is niet gevestigd in Kasterlee, de oppervlaktebehoefte is daarnaast relatief beperkt. Omdat
de link met Kasterlee er niet is, het geen zonevreemdheidsproblematiek binnen de gemeente
Kasterlee betreft, en het bedrijf in principe elders in de regio plaats zou kunnen vinden, wordt deze
behoefte niet verder meegeteld.

25

Voor dit bedrijf moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds machineverhuur en opslag en grondwerken anderzijds. Dit
laatste vormt de hoofdactiviteit en komt niet in aanmerking voor herlokalisatie op een lokaal bedrijventerrein. Het is dan ook de
machineopslag, herstelling en verhuur waar mogelijks een nieuwe locatie voor gezocht zal worden – cijfers worden nog doorgegeven.

60

IOK

Plangroep

Kasterlee – RUP “Gierlebaan” – toelichting – december ’10

VIII Bijlagen
1 Aanbod behoefteanalyse

Anja Wynants

– Gelegen in Tielen, langs de Gierlebaan, tussen de spoorlijn en het plangebied van RUP
Gierlebaan.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel binnen de woonkern Tielen.
– Ligging in woongebied en woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan (verkaveling). Op de
aanliggende percelen langs de zijperceelsgrenzen liggen bebouwde woonpercelen (ten noorden
ligt ook een stukje van het natuurgebied), de achterpersceelsgrens grenst aan de percelen van
het Ontmoetingscentrum en de Vrije Basisschool van Tielen.
– Op het perceel (oppervlakte 1454m²) staan 3 gebouwen (een woning (100 m²) en 2
achterbouwen(75m²)). Er kan van uitgegaan dat de maximale bebouwing van de achtertuin
ingevuld is met de 75 m² (wordt gebruikelijk gehanteerd in verkavelingen).
– Uitbreiding op het eigenperceel (of in de omgeving) is niet mogelijk. De oppervlaktebehoefte
bedraagt 1.000 m².
– Conclusie: herlokalisatiebehoefte; de oppervlaktebehoefte bedraagt 1.000 m².
Dirk Laurijssen
Het bedrijf is niet gevestigd in Kasterlee, de oppervlaktebehoefte is daarnaast relatief beperkt. Omdat
de link met Kasterlee er niet is, het geen zonevreemdheidsproblematiek binnen de gemeente
Kasterlee betreft, en het bedrijf in principe elders in de regio plaats zou kunnen vinden, wordt deze
behoefte niet verder meegeteld.
Patrick Van Rooy
– Gelegen in ten zuidoosten van de kern
Lichtaart, ontsloten vanop Hukkelberg.
Hukkelberg is een landbouwweg welke ten
zuiden parallel loopt met de N123 LichtaartKasterlee. Het perceel ligt aan de voet van de
beboste Kempense Heuvelrug.
– Volgens het GRS Kasterlee ligt het perceel
ter
hoogte
van
een
structurerend
reliëfelement. In het natuurconcentratiegebied
van de Heuvelrug zou verweving natuurrecreatie mogelijk zijn. Ten zuiden van
Hukkelberg ligt een gebied van de agrarische
structuur met zoekzones voor dominant
graslandgebruik.
Hukkelberg
wordt
aangeduid als een te ontdichten lint.
– Ligging in natuurgebied volgens het gewestplan. Op de aanliggende percelen geldt de
bestemming natuurgebied (ten noorden, oosten en westen) en agrarisch gebied (ten zuiden).
– Op het langgerekte perceel staat 1 gebouw (een loods van 1354 m²). De loods hoort bij het
perceel ten oosten, dat aansluit op Hukkelberg.
– Ter plaatse geldt een zonevreemdheidsproblematiek. Verdere ontwikkeling ter plaatse is niet
mogelijk. Er wordt een oppervlaktebehoefte aangeven van 2.000 m².
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– Conclusie: herlokalisatiebehoefte. De oppervlaktebehoefte bedraagt 2.000 m².
Kandidaten voor Biezenveld
Tabel 16: IOK Dienst Industrie kandidaten voor Biezenveld (stand van zaken november 2009)
Naam

Bedrijfsactiviteit

Bestemming

Oppervlaktebehoefte (m²)

Enquête/
invulformulier

1

HBM bvba

KMO-zone Rode
Productie tuinhuizen,
houthandel, doe-het-zelf akkers

2

Bailloux bvba

Vloerverwerkingsbedrijf

KMO-zone
Biezenveld

3

Geerts bvba

Verkoop kachels en
haarden

Woongebied

4.000 m² ja

4

Gebroeders
Loos bvba

Algemene
bouwonderneming

woongebied

5.000 m² ja

5

ILB Luc Beulens

Interieur en
schrijnwerkerij

KMO-zone
Biezenveld

4.000 m² ja

6

Garage Aerts

garage

woongebied met
landelijk karakter

3.200 m² ja

8.000 à 9.000 m² ja
minstens
verdubbeling (nu
ja
4.400 m² in
gebruik)

Behoefteomschrijvung
Behoefte aan eigen
eigendom (huurt
momenteel)
Wil ter plaatse uitbreiden
naar naastliggend perceel
(momenteel in eigendom
van gemeente)
Herlokalisatiebehoefte (te
weinig plaats, verspreid op
verschillende locaties)
Herlokalisatiebehoefte
omwille van huidige
mindere ligging en
ruimtegebrek.
Herlokalisatiebehoefte
(willen eigen eigendom,
huren nu)
Herlokalisatiebehoefte

Enkel de behoefte van de in geel aangeduide bedrijven komen potentieel in aanmerking.

Een aantal kandidaten hebben al eerder enquêtes ingevuld: HBM bvba, Bailloux, Geerts bvba,
Gebroeders Loos, Garage Aerts.
Enkel ILB Luc Beulens zou potentieel in aanmerking komen voor herlokalisatie naar Gierlebaan. Dit
bedrijf zit momenteel echter al in een KMO-bestemming. Als ILB Luc Beulens zou herlokaliseren,
dan komt er dus aanbod KMO-grond vrij (welke dan van de behoefte zou afgetrokken worden). In
praktijk betekent dit niet dat dit bedrijf feitelijk niet zou kunnen herlokaliseren, maar in de
(rekenkundige) behoeftebepaling wordt dit bedrijf niet verder meegenomen.
Totale herlokalisatiebehoefte in functie van Gierlebaan: 0 ha.
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1.4

Aanbod op bestaande lokale bedrijventerreinen – potentieel te
ontwikkelen oppervlakte
Lokaal bedrijventerrein Hoebenschot

Tabel 17: Theoretisch te ontwikkelen gronden op lokaal bedrijventerrein Hoebenschot
Perceelnr.

Eigenaar

Bodemgebruik

Vennootschap uitgeverij De Postiljon

weiland met paard (onbebouwd)

Familie Gebruers-Geudens

moestuin (beschikbaar)

1401 E

Familie Verbeeck-Sibylle

eerste
deel
onbebouwd,
achteraan magazijn

1414 K

Familie Nys-Buyens

bos (onbebouwd)

1411

Familie De Doncker-Govaerts

deels onbebouwd (magazijn)

1376 E
1377 B

Familie Van den Putte-Schellekens
Vennootschap Erim II

bos (onbebouwd)
bos (onbebouwd)

1390 A
1388 A
1387 D

totaal:

Potentieel te ontwikkelen
oppervlakte (m²)
1.650
1.675
800
2.035
(1/2 van 4.070)
4.447
1.220
(1/2 van 2.440)
2.549
3.416
17.792 m²

Bron: analyse door IOK Dienst Industrie, na plaatsbezoek

Op bedrijventerrein Hoebenschot is er theoretisch aanbod van ongeveer 1,78 ha.
Het praktisch aanbod (d.w.z. op korte termijn realistisch als alternatief voor Gierlebaan en rekening
houdend met ontwikkelbaarheid en perceelsvorm) bedraagt 1,32 ha, en wordt als volgt ingeschat:
– De effectief ontsloten, onbebouwde percelen (gelegen langs de weg) worden als beschikbaar
op korte termijn beschouwd (1390A, 1388 A, 1387D en 1414G): 8.572 m² (0,86 ha).
– De ingesloten onbebouwde percelen (1376E en 1377B) worden voor de helft meegeteld, in
die zin dat er van wordt uitgegaan dat deze deels in functie van een eventuele
uitbreidingsbehoefte van de omliggende bedrijven zouden kunnen gebruikt worden. Dit geeft
2983 m² (0,30 ha).
– De deels bebouwde percelen worden eveneens voor de helft meegeteld, omdat ervan uit
wordt gegaan dat het bestaande bedrijf ook deels op het perceel kan uitbreiden. Dit geeft
1628 ma (0,16 ha).
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Lokaal bedrijventerrein Rode Akkers

Tabel 18: Theoretisch te ontwikkelen gronden op lokaal bedrijventerrein Rode Akkers
potentieel te ontwikkelen
oppervlakte (m²)

perceelnr.

eigenaar

bodemgebruik

365 F

Vennootschap Interbo

stuk naast gebouw van firma
Interbo
(dakspanten)
onbebouwd

3.640
(1/2 van 7.280)

Bron: analyse door IOK Dienst Industrie

Het effectief aanbod valt samen met theoretisch aanbod: 3.640 m² (0,36 ha). Er wordt van uitgegaan
dat het bestaande bedrijf nog eventuele uitbreidingsmogelijkheden heeft naar achter toe, of naar
opzij, richting een mogelijk te voorziene gemeenschappelijk zijperceelgrens.
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Lokaal bedrijventerrein Biezenveld

Tabel 19: Theoretisch te ontwikkelen gronden op lokaal bedrijventerrein Biezenveld
potentieel te ontwikkelen
oppervlakte (m²)

perceelnr.

eigenaar

bodemgebruik

107 S

Gemeente Kasterlee

onbebouwd

7.839

totaal:

7.839

Bron: analyse door IOK Dienst Industrie

In de behoefteanalyse werd er van uitgegaan dat het bedrijf Bailloux bvba de nodige uitbreiding kan
krijgen op Biezenveld. Het effectieve aanbod bedraagt dan ook 0 ha.
Lokaal bedrijventerrein Reties Heike
Geen potentieel te ontwikkelen grond.
Totaal
Totale oppervlakte effectief te ontwikkelen bedrijfsgrond voor lokale bedrijven: 1,68 ha.
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2

Verslag eerste plenaire vergadering d.d. 28/05/2008 +
adviezen
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Verslag tweede plenaire vergadering d.d. 21/01/2010 +
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Basiskaarten
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Foto’s
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Inrichtingsplan
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Beslissing Dienst Mer inzake de milieueffectenrapportage
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Afwegingsfiche Blauwe Reiger in het kader van het RUP
Zonevreemde Bedrijven

8.1

Inleiding: profiel van het bedrijf

8.1.1

Lokalisering van het bedrijf
Ligging
Het bedrijf is gesitueerd ten westen van de kern van Tielen, aan Pleintje 45. De ambachtelijke zone
Prijstraat ligt op ongeveer 300m van het bedrijf af en de kerk van Tielen op ongeveer een kilometer.
Terrein
Het bedrijf bevindt zich in de achtertuin van de zaakvoerder. Het terrein met kadasternummer 90C
heeft een oppervlakte van 2370.13m². De verkoopsruimte, een serre, wordt door het bedrijf gehuurd
van de zaakvoerder. De achtertuin is ingericht met enkele voorbeeldvijvers, tuinornamenten en
beplanting. De verharding langs de woning doet dienst als stockageruimte. Aan de straatkant is er
een kleine parking voorzien voor een 4-tal auto’s.
Huidige bestemming
Het bedrijf ligt aan de straatzijde in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan26, de
achterzijde van het terrein ligt in agrarisch gebied volgens het gewestplan.

8.1.2

Socio-economische positionering
Historiek
Het bedrijf is in januari 2001 opgericht op de huidige locatie, in de achtertuin van de zaakvoerder. De
serre, waar momenteel de commerciële activiteiten doorgaan, behoorde tot de woning.
Activiteiten van het bedrijf
De Blauwe Reiger is een vijverspeciaalzaak gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van vijvers. Het
bedrijf verkoopt eveneens vijverartikelen en verlichting.
Tewerkstelling
Het is een familiebedrijf met twee mensen in dienst, vader en zoon. De bedrijfsleider zal het bedrijf
overlaten aan de zoon binnen een drietal jaren.
Indien het bedrijf op deze plek kan verder groeien, wordt een personeelsgroei verwacht van 1
persoon voor de komende vijf jaren.

8.1.3

Beschrijving ruimtelijke problematiek
Het perceel waarop het bedrijf gevestigd is, is te krap geworden voor de huidige activiteiten. Het
bedrijf heeft nood aan een gebouw van 800m² voor magazijn en verkoopsruimte en een 2000m²
buitenruimte voor toonvijvers en vissen.
De mogelijkheid om te groeien op de huidige locatie is er niet, het perceel is volledig benut. De
ambachtelijke zone Prijstraat ligt op ongeveer 340m van het plangebied, gescheiden door enkele

26

Door interpretatie van het gewestplan is de breedte van het woongebied met landelijk karakter genomen als 50 meter, evenwijdig met
de straat.
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landbouwpercelen. De zaakvoerder wenst in de toekomst een perceel te verwerven op dit
industrieterrein of ermee verbonden te worden.

8.2

Beoordelingsfiche: de ontwikkelingsperspectieven van het bedrijf

8.2.1

Stap 1: ruimtelijk-planologische context
Actuele bestemming
Het bedrijf ligt aan de straatzijde in de gewestplanbestemming woongebied met landelijk karakter. De
achterzijde van het perceel ligt in agrarisch gebied volgens het gewestplan. Het plangebied maakt
geen deel uit van een ander plan van aanleg (APA – BPA – RUP).
Gewenste ruimtelijke structuur
GRS
Het bedrijf ligt volgens de gewenste agrarische structuur in een zone voor multifunctionele landbouw.
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. Aan de landbouw gerelateerde kleinhandel (zoals tuincentra)
is niet mogelijk. De gewenste economische structuur situeert het bedrijf achteraan grenzend aan een
zoekzone voor een lokaal bedrijventerrein. Deze bevindt zich tussen het bedrijventerrein Preistraat
en het woonlint aan Pleintje. De gewenste ruimtelijke microstructuur van de woonkern Tielen voorziet
deze zoekzone als een aansluitende nieuwe locatie voor lokaal bedrijventerrein met buffer t.o.v.
wonen.
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 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.

8.2.2

Stap 2: analyse bestaande toestand van activiteiten en omgeving

8.2.2.1

Ruimtelijke kenmerken en verschijningsvorm van het bedrijf
Ruimtebehoefte van het bedrijf
Gebouwen: vandaag beschikt het bedrijf over een nuttige werkruimte van zo’n 90m² ; de gevraagde
uitbreiding (gebouw + terrein) zou volgens de bedrijfsleiding 800m² bedragen. Dit is een forse
uitbreiding t.o.v. de huidige ruimte.
Terreinen: de door het bedrijf benutte terreinoppervlakte bedraagt vandaag zo’n 2370m². Hierin is het
woonhuis mee opgenomen. Het bedrijf beschikt momenteel niet over voldoende ruimte waar de
gevraagde uitbreiding zou kunnen plaats vinden.
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Type activiteiten
Het type van activiteiten betreft verkoop, onderhoud en aanleg. Het bedrijf verkoopt vijverartikelen en
tuin- en vijververlichting. Ook worden de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden door het bedrijf
uitgevoerd.
De impact van het bedrijf is gering, het aandeel activiteiten op het terrein zelf is beperkt. Er zijn geen
klachten opgetekend door omwonenden.
Mobiliteitsprofiel
Het eigen wagenpark van het bedrijf is beperkt en omvat 3 voertuigen, waarvan 1 lichte bestelwagen,
1 auto met aanhangwagen en 1 vrachtauto. De impact van dit aspect is dus klein. Wekelijks zijn er
een 3-tal leveranciers op het bedrijf. Zij leveren de goederen met een lichte bestelwagen, een
gesloten vrachtauto en een vrachtauto met aanhangwagen. Wekelijks komen er ongeveer 55 klanten
met de auto naar het bedrijf. Hiervan zijn er een vijftal die met een aanhangwagen komen. De
parkeercapaciteit is beperkt. Er is een kleine ruimte voorzien aan de straatzijde die plaats biedt aan
maximum 5 wagens.
Het bedrijf genereert algemeen afval en karton. De recyclage gebeurt door IOK.
Uiterlijke verschijningsvorm
Binnen het bedrijf is momenteel een bedrijfswoning aanwezig, waar het bedrijf in de achtertuin is
opgericht. Het volume van de bedrijfsgebouwen is niet groter dan de gemiddelde gebouwenvolumes
van de omliggende woningen. Het commerciële hoofdgebouw is een serre die rechts achter de
woning gelegen is. Hieraan is naar achteren en voor toe een afdak/overkapping gekoppeld. De serre
dateert uit 1994 en is bijgevolg tamelijk oud, maar structureel nog in orde. De overkapping achter de
serre bestaat uit een zeil ondersteund door metalen buizen. De overkapping tussen de woning en de
serre is een houten constructie met een golfplaten dak.
De Blauwe Reiger is op de perceelsranden vrij goed omringd door planten. Aan de linkerzijde met
het naastliggend onbebouwde perceel is er inkijk mogelijk vanuit de open ruimte.

8.2.2.2

Typering van de omgeving: graad van kwetsbaarheid in relatie tot type activiteit
Fysische systeem
– Het bedrijf is gevestigd op een plaggenbodem, een vochtige zandbodem.
– het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone grondwaterwinning
– Het bedrijf is niet gelegen in NOG of ROG, er is geen risico voor overstromingen. De watertoets
zal geen probleem opleveren.
– De Blauwe Reiger ligt ongeveer 165m ten westen van de Kemelbeek. Dit is een waterloop van
derde categorie en valt onder gemeentelijke bevoegdheid. De Kemelbeek stroomt zuidwestelijk
en mondt uit in de Aa.
Natuur en landschap
– Het plangebied maakt geen deel uit van/ grenst niet aan een speciale beschermingszone. Binnen
een perimeter van 700m ligt het habitatrichtlijngebied bos- en heidegebieden ten oosten van
Antwerpen op ongeveer 510m noordoostelijk van het plangebied en komt grotendeels overeen
met het militaire domein.
– Binnen een perimeter van 700m is er geen VEN-gebied gelegen
– Het plangebied maakt geen deel uit van/ grenst niet aan een beschermd landschap, monument of
dorpsgezicht.
– Binnen een perimeter van 700m is er geen ankerplaats gelegen
Landbouw
Het plangebied maakt geen deel uit van een ruilverkavelingsgebied
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Wonen
Het bedrijf is gelegen in een woonstraat met open bebouwing. Gemiddeld is er meer dan 6m open
ruimte tussen de huizen. Pleintje maakt een bocht ter hoogte van het plangebied; de open ruimte
tussen de bebouwing is hier groter. Langs het bedrijf is er een nog onbebouwd perceel. De
gewestplanbestemming van dit woonlint is woongebied met landelijk karakter.
Bereikbaarheidsprofiel
Pleintje is gelegen in het centrum van Tielen, het is een lokale weg type III, buiten het verblijfsgebied.
Ontsluiten naar wegen van een hoger niveau gebeurt via Preistaat – Gierlebaan.
Er zijn geen busverbindingen die langs het plangebied komen, maar in de omgeving is er de
mogelijkheid tot het nemen van het openbaar vervoer, waaronder ook de trein.
Het fietsknooppuntennetwerk loopt over Pleintje.

8.2.3

Stap 3: beoordeling van het bedrijf t.o.v. de omgeving
Fysisch systeem
Het plangebied is niet gelegen in NOG, ROG of risicozone voor overstromingen. Het fysisch systeem
stelt geen specifieke randvoorwaarden aan het bedrijf. wel dienen gangbare maatregelen genomen
te worden in functie van waterkwaliteit en waterkwantiteit.
à geen specifieke grenzen en voorwaarden.
Natuur en landschap
Het bedrijf is gelegen in een woonstraat. De achterzijde van het bedrijf ligt in landbouwgebied met
enkele beboste percelen. De natuurwaarden evenals de potentiële impact erop zijn gering.
à geen specifieke grenzen of voorwaarden
Impact landbouw
Wegens de ligging in een woonstraat en met een minimale indringing in het achterliggend
landbouwlandschap is de impact op de professionele landbouw gering.
à geen specifieke grenzen of voorwaarden
Mobiliteit
Een afstemming van het mobiliteitsprofiel op het bereikbaarheidsprofiel laat geen sterk
vervoersgenererende bedrijven toe. In de huidige dynamiek met het huidige aantal
vervoersbewegingen is deze afstemming nog voldoende, omdat het aandeel zwaar vervoer laag is.
à grenzen en voorwaarden
– Garanties inbouwen voor het beperken van de verkeersdynamiek en het vrijwaren van het lokale
karakter.
Wonen en hinderaspecten
De woonfunctie staat centraal in Pleintje. Enkel verweefbare, niet hinderlijke bedrijven kunnen
toegelaten worden.
Tussen hoofdruimte wonen en lokale bedrijvigheid dient de nodige buffering te worden aangelegd,
waarbij niet het bufferen van hinder (dit dient op het terrein zelf te gebeuren) maar wel visuele
afscherming het hoofddoel is. Het voorzien van een degelijke buffer is niet mogelijk binnen het
perceel met de huidige inrichting.
à grenzen en voorwaarden
– Opnemen in de stedenbouwkundige voorschriften: beperking inzake type activiteiten i.f.v.
verweefbaarheid, niet hinderlijke karakter.
– Voorzien van bufferstrook
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Conclusie stap 3
– Het bedrijf wenst een verdubbeling van de huidige oppervlakte om in de toekomst vlot te kunnen
functioneren. Deze ruimte is niet voorradig op het terrein zelf.
– De achterliggende open ruimte is in landbouwgebruik, maar wordt verder versnipperd door
uitbreiding van de bedrijvenzone Preistraat. Momenteel is de tussenliggende zone ongeveer
400m. De landbouw in dit gebied wordt op termijn ondermijnd en is niet meer structureel sterk.
– Het bedrijf is gevestigd in de achtertuin van de vader van de zaakvoerder. Deze situatie is niet
houdbaar. De zaakvoerder wenst in de omgeving van het huidige bedrijf de zaak verder te zetten.
– De Blauwe Reiger heeft activiteiten die sterk lijken op een tuincentrum. Bij uitbreiding zullen de
commerciële activiteiten op het bedrijf zelf toenemen.

8.2.4

Stap 4: niet-ruimtelijke aspecten
In onderstaande tabellen worden de belangrijkste niet-ruimtelijke factoren bekeken. Nadien wordt de
conclusie getrokken of deze gegevens wijzigingen aanbrengen aan de conclusie van stap 3.
Historiek
Het bedrijf is opgericht in 2001.
Type bedrijf
Het bedrijf is gebonden aan de omgeving van Kasterlee. 15% van het cliënteel komt uit de
gemeente, 50% uit buurgemeenten. De leveranciers zijn verder weg gevestigd.
Ruimtelijk-juridische aspecten
Zie kaart bestaande toestand of kaart juridische toestand
Tabel 20: ruimtelijk-juridische aspecten De Blauwe Reiger
Relevante elementen

Graad zonevreemdheid
Milieuvergunning

Het bedrijf ligt aan de straatzijde in woongebied met landelijk karakter
(50m), achteraan (±15m) ligt het in agrarisch gebied.
Het bedrijf beschikt niet over een milieuvergunning.

Stedenbouwkundige vergunning
Planologisch attest
Administratieve handelingen (PV’s)

Neen
Neen
/

Bron: bedrijfsenquête + gesprek met bedrijf

à Het bedrijf beschikt niet over een geldige milieuvergunning. Er zijn geen stedenbouwkundige
vergunningen voor de constructies aangevraagd.
Bedrijfseconomische aspecten
Recente investeringen
De laatste 5 jaren is er geïnvesteerd in een demovijver
Praktische problemen bij herlokalisatie
Het niet meer van huis uit werken ziet de zaakvoerder als een probleem.
De omkeerbaarheid van het ruimtegebruik is groot. De gebouwen ten dienste van de zaak bestaan
uit een afdak en een serre. Deze zijn ook voor andere doeleinden geschikt, mocht het bestaande
bedrijf ermee stoppen. De siervijvers/toonvijvers die op het perceel gelegen zijn, kunnen eveneens
behouden blijven en als achtertuin fungeren.
Uitrustingsgraad van het terrein
Het terrein is voldoende uitgerust, maar het bedrijf is niet aangesloten op de riolering en heeft geen
eigen zuiveringsinstallatie. Er wordt gebruik gemaakt van grondwater.
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Conclusie stap 4
De niet-ruimtelijke afwegingsfactoren wijzigen de conclusie van de derde stap niet.

8.2.5

Conclusie: ontwikkelingsperspectief van het bedrijf
Klasse 0: Herlokaliseren
De zonevreemde activiteit kan niet blijven bestaan op de huidige locatie, maar dient
geherlokaliseerd te worden
Als ontwikkelingsperspectief voor het bedrijf De Blauwe Reiger is herlokalisatie aangewezen. Het
bedrijf kampt momenteel met plaatsgebrek op eigen terrein, waardoor een bestendiging zonder
uitbreiding van perceelsoppervlakte niet aangewezen is.

8.3
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Plan juridische en bestaande toestand
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