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TITEL I: TOELICHTINGSNOTA
1
1.1

INLEIDING
AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET UITVOERINGSPLAN

1
In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan , heeft het gemeentebestuur van Kasterlee beslist tot de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) “Toeristisch-recreatief knooppunt Houtum”.

Houtum is reeds sedert de jaren ’30 een toeristische trekpleister in de gemeente. Sindsdien hebben de toeristisch-recreatieve activiteiten zich hier steeds verder
ontwikkeld, vaak op een ongestructureerde en weinig geplande wijze. Met de opmaak van dit RUP wil de gemeente het toeristisch-recreatief karakter van deze
lokatie bekrachtigen, ontwikkelingsmogelijkheden aanreiken, juridisch verankeren en beperkende randvoorwaarden door de onmiddellijke nabijheid van de Kleine
Nete aanduiden.
Naast uitvoering geven aan de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan wil het plan ook aan een aantal concrete noden voldoen: een deel van het
kampeerterrein moet geherlokaliseerd worden, de kajakclub heeft nood aan een andere vestigingsplaats gelet op het stopzetten van het opstalrecht en de
huurovereenkomst, de feestzaal den Eyck wil uitbreiden, de minigolfclub wil meer rechtszekerheid,…..

1.2

GEOGRAFISCHE SITUERING

Het plangebied Houtum is gelegen ten zuidoosten van Kasterlee-centrum en sluit aan op de randbebouwing. Ten opzichte van de belangrijkste verkeersassen
situeert Houtum zich ten oosten van de noord-zuid gerichte N19-Geelsebaan en ten zuiden van west-oost gerichte N123-Retiesebaan. Landschappelijk is het
plangebied gelegen op de overgang van de Kempische heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete. In het zuidoosten grenst het plangebied aan de Kleine Nete.
De hele omgeving heeft een sterk toeristisch-recreatief karakter vanwege de uitgestrekte bossen en de talrijke hotels, restaurants, cafés, campings,… die zich
langs de N19-Geelsebaan hebben gevestigd.

1

Definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 16 januari 2006.
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IN UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN KASTERLEE2
RICHTINGGEVENDE BEPALINGEN

3
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is Houtum aangeduid als toeristisch-recreatief knooppunt van gemeentelijk belang (TR3) Het voormalige
landbouwgehucht Kasterlee Houtum biedt ruimte voor diverse vormen van toeristisch-recreatieve activiteiten. Nieuwe voorzieningen en activiteiten zijn mogelijk
voor zover ze een ruimtelijk - functionele relatie vertonen met landelijk toerisme. Het knooppunt wordt in het zuiden begrensd door de Kleine Nete, waarlangs een
buffering, vrij van infrastructuur, voorzien wordt. Een uitzondering hierop vormt de watermolen die een historisch functionele binding met de Kleine Nete heeft. In
oostelijke en zuidoostelijke richting leggen de structureel sterke landbouw en het open landschap de grenzen vast van dit knooppunt.

Gelet op de rol van Kasterlee binnen de bovenlokale toeristisch-recreatieve structuur, komt Kasterlee in aanmerking voor hoogdynamische infrastructuur met een
bovenlokaal karakter. In het gemeentelijk structuurplan wordt Houtum; meer bepaald de zone ten oosten van de bestaande voorzieningen in het knooppunt
4
Houtum, naar voren geschoven als mogelijke zoekzone voor toeristische infrastructuur van bovenlokaal belang. Grensstellend voor een definitieve
afbakening zijn:
– het structureel sterk agrarisch gebied: de zandweg in het verlengde van de Netestraat in de richting van de Kleine Nete (toeristenbrug) fungeert
als oostelijke grens;
– (de winterbedding van) de Netevallei.
Verder dienen infrastructuur en activiteiten afgestemd op de draagkracht van de woonomgeving, met bijzondere aandacht voor ontsluiting en mobiliteit. Ook het
functioneren van de aansluitende gebieden van de agrarische structuur mag niet in het gedrang komen.
5
Voor het vastleggen van de contouren op perceelsniveau van een nieuwe lokatie dient een toetsing te gebeuren aan het watersysteem (watertoets). Verder
moeten de stedenbouwkundige voorschriften voorwaarden opleggen met betrekking tot een integraal waterbeheer. Deze voorschriften hebben betrekking op
scheiding van hemelwater en afvalwater, zuivering van afvalwater, maximaal hergebruik, buffering en/of infiltratie van hemelwater.

2.2

BINDENDE BEPALINGEN
6

Bindende bepaling 31:
“De gemeente maakt één of meerdere RUP’s op voor de toeristisch-recreatieve knooppunten (Kasterlee Bergen, Kasterlee Houtum, Kasterlee Rulheide, Lichtaart
Langenberg, Lichtaart Nete – Aabroek) met onder meer volgende doelstellingen:
Specificatie van de mogelijkheden en beperkingen voor toeristisch-recreatieve infrastructuur en activiteiten,
Uitwerken en vertalen in voorschriften van de randvoorwaarden gesteld door hetzij de Kempense Heuvelrug, hetzij de Netevallei, waarop de
knooppunten geënt zijn.”

2

GRS Kasterlee, definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 16 januari 2006.
GRS Kasterlee, richtinggevend deel, § 7.2.7, p. 156-157
GRS Kasterlee, richtinggevend deel, §7.2.11, p. 158-159 (Suggestie zoekzone toeristische infrastructuur van bovenlokaal belang)
5
idem
6
GRS Kasterlee, bindend deel, §3.1.1, p. 211
3
4
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PLANNINGSCONTEXT

3.1

RUIMTELIJKE BELEIDSPLANNEN

3.1.1

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA, 25 januari 2001)

Opdrachtgever: Provinciebestuur Provincie Antwerpen
Status:
Goedgekeurd 25 januari 2001
Het projectgebied is gelegen in het toeristisch-recreatief netwerk ‘Kempen’, een gebied van primair toeristisch-recreatief belang. De uitbreiding en inplanting van
nieuwe hoogdynamische infrastructuur is er mogelijk.
Het gebied van de Kleine Nete wordt volledig gestructureerd door de Kleine Nete als rivier met haar zijbeken. De bovenlopen in het bekken zijn van groot belang
voor de waterlooplevensgemeenschappen. De bovenloop van de Kleine Nete is, samen met deze van de Grote Nete, uniek in Vlaanderen, omwille van de goede
ecologische kwaliteit en de zeer waardevolle vispopulaties. Het gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden met eraan
gekoppeld een verscheidenheid aan levensgemeenschappen.
De Kleine Nete wordt landschappelijk beschouwd als een structurerend hydrografisch element. Het landschap is bepaald als een complex, gaaf landschap, wat
betekent dat de open ruimte maximaal dient behouden te blijven. De recreatieve rol van het gebied van de Kleine Nete kan worden uitgebouwd, voor zover de
natuurlijke draagkracht ten opzichte van de bijhorende voorzieningen niet overschreden wordt. De valleigebieden moeten gevrijwaard blijven van verdere
bebouwing of van intensief grondgebruik. De versterking, de bescherming en het behoud van de dragende functie van de belangrijke rivier- en beekvalleien zijn
centrale doelstellingen van het ruimtelijk structuurplan. De riviervalleien zijn hierbij van groot belang vanwege de mogelijkheden die ze bieden voor het versterken
en aaneenschakelen van grote natuur- en boscomplexen langsheen de rivier.
De Kleine Nete wordt als natuurverbinding geselecteerd om de verbinding tussen Snepkensvijver-De Zegge en Heiken-Prinsenpark en de Desselse Nete te
realiseren. Het projectgebied is waarschijnlijk gelegen in deze natuurverbinding. Een natuurverbindingsgebied langs de waterloop betekent dat de waterloop een
beheer krijgt dat de ruimtelijke functionering en de uitwerking van de natuurlijke processen ervan (verder) mogelijk maakt. Een natuurlijke loop van de waterloop
is van groot belang. De meandering dient maximaal te worden toegelaten, behouden en –indien nodig en mogelijk- hersteld. De relatie met de ruimtelijke
ondersteuning van een integraal waterbeheer is hierbij belangrijk. Het behoud en het herstel van natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de
natuurverbindingsfunctie.
De zandrug Herentals-Kasterlee begrenst het gebied van de Kleine Nete ten opzichte van het gebied van de Grote Nete en is een structuurbepalend
reliëfelement. Reliëfelementen worden maximaal van bebouwing gevrijwaard en als natuurlijk element geherwaardeerd.
Belangrijke gebiedsgerichte elementen:
Het projectgebied is deel van een natuurverbinding (RUP Netegebied). Deze verbinding moet gerealiseerd worden door een aangepast beheer, moet ruimte
bieden aan een natuurlijke loop van de waterloop met oog voor meandering, en moet het behoud en het herstel van natuurvriendelijke oevers en een integraal
waterbeheer door het vertragen van de afvoer en het verhogen van de waterberging bevorderen.
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Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Neteland

Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Versie:
Tussentijdsrapport Juni 2006
Status:
Rapport voor besluitvorming aan de Vlaamse Regering
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse
administratie, in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen, een
ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Neteland. Hierin wordt aangeduid hoe de
ruimtelijke ontwikkeling van open ruimte in deze regio opgevat wordt en welke acties
ondernomen kunnen worden om dit te realiseren.
De belangrijkste natuurwaarden in het Neteland worden gevormd door de
beekvalleien, met een grote diversiteit aan valleigemeenschappen, beboste
landduincomplexen en zandruggen en de bossen en natuurgebieden van
voormalige heidegebieden. De Kleine en de Grote Nete zijn oost-west georiënteerde
structuurbepalende valleien, waarlangs beboste landduincomplexen voorkomen. De
beekvalleien van de Netes en hun zijbeken zijn typische laaglandbeekvalleien met
een afwisseling van moerassen, laagveenvegetaties, graslanden, struwelen en
alluviale loofbossen. Het Neteland is een relatief bosrijk gebied in Vlaanderen. De bossen bestaan hoofdzakelijk uit naaldbossen met heide(relicten) op de droge
gronden en loofbossen in de valleien. Met name het noordwestelijk deel van Neteland kent een uitgesproken parallelle reliëfstructuur, gevormd door valleien en
langsliggende beboste interfluvia.
Het Neteland is tevens een gedifferentieerd landbouwgebied met grote verschillen in aard en intensiteit van de landbouw. In het projectgebied vormt de
grondgebonden rund- en melkveehouderij de belangrijkste sector.
De ruimtelijke visievorming wordt gebaseerd op de aanwezige actuele en potentiële waarden in een bepaalde regio en is dus in de eerste plaats een kwalitatieve
visie. Volgende ruimtelijke beleidsdoelstellingen werden geformuleerd:
- vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw;
- behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen en inschakeling in een netwerk;
- behoud en versterking van valleistructuren en watersystemen voor natuurlijke waterberging;
- behoud en versterking van bestaande bos- en parkstructuur;
- behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen;
- toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte.
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Het studiegebied maakt deel uit van het deelgebied: ‘Bovenlopen Kleine Nete’ (ten oosten van de N19). Deze deelruimte is een uitgesproken landbouwgebied
met goed ingerichte en gestructureerde landbouwgebieden. Het ruimtelijk beleid is gericht op het vrijwaren en versterken van de landbouwfunctie. Waardevolle
beeksystemen worden behouden en versterkt, waarbij wordt gestreefd naar een uitgesproken (half)natuurlijk gevarieerd halfopen valleilandschap. De ecologisch
waardevolle gradiënten van de vochtige vallei naar drogere landduincomplexen en hogere zandgronden en de verbindende functie worden behouden en
versterkt. De over het landbouwgebied verspreide bebossing en boscomplexen worden behouden waarbij wordt gestreefd naar een kwantitatieve en kwalitatieve
7
versterking.

Bron: Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Neteland, Kaart 2: Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte 'Bovenlopen Kleine Nete

7

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Neteland, p. 19/62
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Landschapsatlas
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Het plangebied is gesitueerd tussen twee relictzones. Ten noorden ligt de relictzone “Rug Lichtaart - Kasterlee en
bosgebied Hoge- en Lage Rielen - Klein Rees,” ten zuiden “Ontginningsblok Kievitheide, Hooibeekheide,
Steenheide en Stoktse Heide.”
De Kleine Nete, die samenvalt met de zuidoostelijke grens van het plangebied, is aangeduid als lijnrelict.
De Houtemse watermolen is aangeduid als puntrelict.

3.2.2

Overstromingsgebieden

De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de vergunningverlening (zie paragraaf 7 Watertoets). De uitvoering
van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze tot op heden beschikbaar zijn, met name de overstromingskaarten (GISVlaanderen):
NOG: van Nature Overstroombare Gebieden
De van nature overstroombare gronden zijn afgebakend op basis van de bestaande digitale bodemkaart. Daaruit kan worden
afgeleid op welke gronden er zich in het verleden sedimenten hebben afgezet als gevolg van overstromingen. Ook hier is er
sprake van een indicatie, vermits deze kaart niet noodzakelijk het actueel overstromingsrisico weergeeft.
ROG: Recent Overstroomde Gebieden
De ROG-kaart is een weergave van de gekende overstromingen die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan in de periode
1988-2003. De ROG-kaart dient te worden beschouwd als een degelijke indicatie van de omvang van de
overstromingsproblematiek in een bepaalde zone.
Risicozone
Op basis van de Hydrografische atlas 2003 (NOG, ROG en MOG-gemodelleerde overstroomde gebieden) en de
topografische kaart zijn door de afdeling Water (AMINAL) de risicozones voor overstroming aangeduid. In het decreet worden
risicozones omschreven als plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen
worden. Deze risicozones zijn eerder indicatief, waardoor de grenzen niet als een scherpe lokale grens beschouwd mag
worden en dus niet bruikbaar zijn tot op perceelsniveau. In het voorliggend stadium zijn de risicozones, die enkel de
overstromingskansen op basis van de huidige toestand beschrijven, te onvolledig om een vergunningsbeleid op te baseren.
De vallei van de Kleine Nete is volledig ingekleurd als van nature overstroombaar gebied vanuit de waterloop (roze gekleurd). Het plangebied is niet gelegen in of
in de nabijheid van een recent overstroomd gebied (ROG). In het plangebied zijn er twee zones aangeduid als risicozone voor overstromingen (versie 2006)
(lichtblauw). Het betreft de zijarm ten zuiden van de watermolen en de kom ten westen van de waterarm.
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Habitat- en vogelrichtlijngebied

Natura2000 is een Europees ecologisch netwerk in het kader van de
EU-habitatrichtlijn. Het netwerk moet de natuurlijke habitat en wilde flora
en fauna in stand houden of herstellen waardoor de biologische
diversiteit gewaarborgd wordt. Zowel de vogelrichtlijngebieden als de
habitatrichtlijngebieden behoren tot dit netwerk.
Het Habitatrichtlijngebied ‘Zegge’ (96 ha, vogelrichtlijngebied) is
gesitueerd op ca. 2,5 kilometer afstand ten zuiden van de Kleine Nete
op het grondgebied van Geel. Ten zuiden van het plangebied is een
Grote eenheid Natuur afgebakend.
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toelichtingsnota

Biologische waarderingskaart

Versie: 2003
Status: Informatief kennisbestand van het Instituut voor Natuurbehoud

Het plangebied wordt gekenmerkt door een kleinschalig
landbouwgebied waardoor er een sterke variatie van evaluaties op de
biologische waarderingskaart voorkomt: van biologisch waardevol tot
biologisch zeer waardevol.
De biologisch minder waardevolle landbouwpercelen worden omgeven
met verspreide percelen met een hogere biologische waarde. De
percelen met de hoogste biologische waarde zijn vooral geassocieerd
met de waterlopen zoals de Kleine Nete.
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Wandelnetwerk Kempense Heuvelrug

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen
Versie: eindrapport
Status: gerealiseerd
Het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug beslaat een gebied van meer dan 10.000 ha en toont de
mooiste plekjes in het afwisselende landschap van de Kempense Heuvelrug en de vallei van de
Kleine Nete. Dit netwerk is goed voor ruim 500 km wandelplezier (250 km bewegwijzering in twee
richtingen).
De bewegwijzering gebeurt, zoals bij het fietsroutenetwerk, op basis van het
knooppuntensysteem. Aan de hand van dit knooppuntensysteem kan de wandelaar zelf een
eindeloos aantal wandelingen uitstippelen.
Het wandelnetwerk leidt naar het projectgebied Venheide en Doornboom en kruist de Kleine Nete
via de Millekesbrug.

3.2.6

Vispassage op de kleine
Nete te Kasterlee

In uitvoering van de Richtlijn 92/43EEG
welke de instandhouding van de
natuurlijke habitats en wilde fauna en flora
beoogt zijn erop verschillende niveaus
onderzoeken en beslissingen genomen
welke geleid hebben tot het aanduiden
van de noodzaak tot een vispassage ter
hoogte van het plangebied. Op 23 januari
2008 nam Vlaams Minister Hilde Crevits
het ‘Ministerieel Besluit tot hoogdringende
onteigening ten algemene nutte van
onroerende goederen bestemd voor de
uitvoering van en vispassage op de Kleine
Nete te Kasterlee door de Vlaamse
Milieumaatschappij.’ De zone bestemd
voor de passage bevindt zich aan de
linkeroever, net ten zuiden van de stuw.
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4

toelichtingsnota

BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND

4.1

BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

4.1.1

Ruimtelijke situering (brede omgeving)

Houtum is gelegen in een toeristisch-recreatief druk bezochte omgeving in Kasterlee. De uitgesproken overgang van de uitloper van de Kempense Heuvelrug
naar de vallei van de Kleine Nete vormt de basis van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. De Kempense Heuvelrug zelf vormt een groot uniform geheel
van stuifzanden bebost met naaldhout. De omgeving van de vallei van de Kleine Nete is een uitgesproken landbouwgebied. De bijzondere combinatie van twee
parallelle landschappelijke eenheden met elk een eigen karakter, maar ook met een sterke onderlinge landschappelijke en ecologische samenhang bepalen het
karakter en de identiteit van de open ruimte.
Recreatie vormt een belangrijke nevenfunctie in het omvangrijk open ruimtegebied. Fietsroutes, mountainbikepaden en wandelroutes doorkruisen het volledige
gebied en werden geënt op de landschappelijke aantrekkelijkheid van de fysische verschillen in het gebied. Enkele horecazaken ondersteunen dit netwerk.
De Kempense Heuvelrug zelf wordt verder voornamelijk geconfronteerd met verblijfsrecreatieve infrastructuur (campings, weekendverblijven). Ten zuiden van de
dorpskern van Kasterlee werd op de heuvelrug het domein Kabouterkesberg uitgewerkt als een kindvriendelijk en natuurgericht project. Aansluitend daarop
groeide de kruising van heuvelrug en Geelsebaan (Waaiberg) uit tot een bijzonder recreatief aantrekkingspunt met naast het Heemerf vooral de ontwikkeling van
horeca. De draagkracht van de smalle uitloper van de heuvelrug wordt echter op de proef gesteld. Samen met de omgeving van Houtum vormt het een bijzonder
druk bezocht gebied. Het Kunstencentrum Frans Masereel sluit hierop aan.
De aanwezigheid van recreatieve infrastructuur in de vallei leidt tot een aantal conflictsituaties tussen harde en zachte functies in de open ruimte. In de eerste
plaats wordt plaatselijk de draagkracht van het gebied overschreden door rustverstoring en landschappelijke devaluatie. Ter hoogte van Houtum hebben horeca
en camping zich geconcentreerd rond de watermolen. De bebouwing vanuit de kern van Kasterlee loopt op die manier door tot aan de rivier, hetgeen afbreuk
doet aan de landschappelijke waarden. Plaatselijk is de druk op de vallei sterk verhoogd.
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4.1.2

toelichtingsnota

Bestaande feitelijke toestand (plangebied)

Kaart 1: Gewestplan

Kaart 2: Kadasterplan

Kaart 3: Overige bepalingen

Kaart 4: Topografische kaart

Kaart 5: Orthofoto met aanduidingen

Het plangebied wordt begrensd door de Kleine Nete, Houtum (straat) en de onverharde weg in het verlengde van de Netestraat. De toeristisch-recreatieve cluster
met het domein De Putten, Netherust, de Watermolen en de camping Houtum ligt “verscholen” achter de woningen en andere functies langs de straat Houtum.
Dit is te wijten aan de beperkte omvang en/of de beperkte beeldkwaliteit van de activiteiten of van de “toegangspoorten” vanaf de weg.
Camping Houtum ligt centraal in het plangebied, van de weg Houtum tot de Kleine Nete. De permanente staanplaatsen worden rechtstreeks ontsloten op Houtum
(toegang tussen begroeide bermen), de trekkersplaatsen worden ontsloten via het aangrenzende recreatiedomein De Putten. Het domein De Putten omvat een
binnen- en een buitenspeeltuin, een taverne en een aantal vergaderzalen. Ten zuiden aangrenzend ligt het ‘domein Netherust.’ Dit domein omvat een taverne,
een buitenspeeltuin,een minigolfterrein, een snookergolfterrein en verhuur. De inrit situeert zich langs Houtum ter hoogte van het kruispunt Houtum-Weverstraat.
De toegang is beperkt zichtbaar vanaf de weg en weinig kwalitatief ingericht. De woning naast de toegang is administratief deel van het terrein (woning van de
eigenaar), maar is zowel ruimtelijk als functioneel niet geïntegreerd in het domein Netherust.
Aangrenzend aan Netherust ligt ‘De Watermolen’. Vandaag zijn hier naast een woning, ook een frituur en een hotel/restaurant/brasserie/congresruimte in
gevestigd. Vanaf Houtum is ‘De Watermolen’ gelegen achter een groot braakliggend terrein, dat fungeert als parkeerterrein voor de beide activiteiten. Door de
relatief ruime bouwlijn ten opzichte van de weg Houtum en de aanwezigheid van een woning met twee garageboxen op de parking ligt de watermolen zowel
ruimtelijk als functioneel geïsoleerd van de overige toeristisch-recreatieve activiteiten. In de meest zuidelijke hoek van het plangebied, ter hoogte van de
samenvloeiing van beide rivierarmen van de Kleine Nete is het clubhuis van de Kastelse kajak klub (KKK) gelegen. Het terrein is rechtstreeks ontsloten op
Houtum. Het voorkomen van het clubhuis en de omgeving is weinig kwalitatief.
Restaurant/Feestzaal Den Eyck is gevestigd in een oude hoeve met talrijke aanbouwen en uitbreidingen aan Houtum. Naast de feestzaal is een onverhard
parkeerterrein ingericht voor een horecazaak aan Houtum. Het centraal gelegen woongebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van pittoreske woningen,
weinig karaktervolle gebouwen en ruimtelijk niet inpasbare functies. Het noorden van het plangebied wordt ingenomen door landbouw (akkers). De economische
waarde van het landbouwgebruik in het plangebied is beperkt.
e
De Kleine Nete, een onbevaarbare waterloop van 1 categorie, vormt de oostelijke grens van het projectgebied. Langs de Kleine Nete ligt een wandelroute van
het wandelnetwerk De Kempense Heuvelrug. Ter hoogte van de onverharde weg ligt de Millekesbrug. In het zuiden van het projectgebied splitst de Kleine Nete
zich in twee armen. Ter hoogte van de stuw kan de wandelaar zich van de linkeroever naar het eiland begeven. Op het eiland ligt de watermolen van Houtum
met bijgebouwen. Dit wandelpad is echter enkel geopend tijdens de openingsuren van De Watermolen of het recreatiedomein Netherust waardoor de relatie van
e
het eiland naar de rechteroever niet steeds gewaarborgd is. Door het projectgebied stroomt een waterloop van 3 categorie. De waterloop met het voorkomen
van een gracht werd in het kader van de ruilverkaveling van de jaren ’60 gedeeltelijk verlegd, rechtgetrokken en ingebuisd.

Conclusie:
Het plangebied biedt een weinig gestructureerd amalgaam van gebouwen, functies en (parkeer- en speel)terreinen. De functionele en beeldwaarde wordt echter bepaald door de
recreatieve voorzieningen. Ondanks de versnipperde structuur en de beperkte aandacht voor landschapsinrichting oefent de omgeving een bepaalde aantrekkingskracht uit. Het
versterken van de ruimtelijke samenhang en meer aandacht voor landschapsinrichting en –beheer kan zowel het functioneren verbeteren als de aantrekkingskracht verhogen.
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Fotoreportage
fietsroute

toegang tot camping

toegangsweg

speeltuin

speeltuin

speeltuin

speeltuin
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toegang tot camping vaste verblijven

sanitaire blok trekkerscamping

toelichtingsnota

vaste verblijven

trekkerscamping in natuurgebied
voorlopige noodfeestzaal

woongebouw

toegang tot parking
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gecompartimenteerd parkeerterrein
snookergolf in natuurgebied

cafetaria en minigolf

speeltuin

Brug over Kleine Nete

wandelpad op eiland

Kajakverhuur
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binnenkoer Watermolen

binnenkoer Watermolen frituur

molenkom

parkeerterrein
aanlegsteiger

toelichtingsnota

inrit vanaf Houtum
clubhuis KKK
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natuurlijke oevers Kleine Nete

Recreëren op en langs het water: pick-nick, wandelen, fietsen, kajakken
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aanlegsteiger
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stuw en brug

Beek 3de categorie

onverhard pad tussen Houtum en Millekesbrug
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4.2

toelichtingsnota

BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND

In dit hoofdstuk worden de planningscontext betreffende de relevante juridische documenten en de ruimtelijke en sectorale beleidsdocumenten voor het
plangebied beschreven. Deze vormen de (al dan niet juridische) randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.
Onderstaande tabel en kaarten geven de relevante bestaande juridische toestand weer.
Tabel 1: Bestaande juridische toestand
Type
Gewestplan

In het projectgebied
Gewestplan 16 Turnhout, K.B. 30-09-1977 (en latere wijzigingen).
Het plangebied heeft volgende bestemmingen:
-

Provinciaal RUP

zone voor verblijfsrecreatie,
natuurgebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied,
agrarisch gebied.

PRUP terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Houtum te Kasterlee. (MB 05-07-2002).
Dit ruimtelijke uitvoeringsplan kadert binnen de problematiek van de (deels) zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven. Aanleiding hiertoe is het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven dat deze terreinen verplicht om zich uiterlijk tegen 31 december 2000 te conformeren aan de nieuwe
exploitatievoorwaarden. Voor 22 terreinen in de Provincie Antwerpen bleek dit niet mogelijk omdat zij deels of geheel
zonevreemd gelegen zijn. Tenzij hun ruimtelijke zonering in overeenstemming werd gebracht met het feitelijke grondgebruik,
was het voortbestaan van deze terreinen dus bedreigd. In Kasterlee betrof het 5 gebieden, waaronder Houtum.
Voor camping Houtum wordt voor het zonevreemde deel van het terrein gelegen in agrarisch gebied en het zonevreemde deel
gelegen in woongebied met landelijk karakter een bestemmingswijziging voorgesteld naar zone voor openluchtrecreatieve
verblijven met gemeenschappelijke voorzieningen. Het zonevreemde deel gelegen in natuurgebied in de vallei van de Kleine
Nete krijgt geen functiewijziging. De bestemming zone voor natuur wordt bevestigd. De bestaande infrastructuur in dit deel
van de camping moet verplaatst worden naar een bijkomende zone agrarisch gebied die daartoe aangeduid en bestemd
wordt.

BPA
Beschermd monument
Beschermd landschap
Beschermd dorpsgezicht
Beschermd stadsgezicht
Bouwkundig erfgoed
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Gebieden van het VEN
Natuurreservaten

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
‘Den Eyck’ (woning, feestzaal, restaurant) Houtum 39; de ‘Watermolen van Houtum’ Houtum 61-65
Geen
Geen
Geen. Zowel stroomafwaarts van de Kleine Nete, ten zuiden van het plangebied, als stroomopwaarts, ten noorden van
het plangebied, ligt het GEN 313 – “De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms”.
Geen
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Type
Beschermingszone waterwingebied
Voorkooprecht
Verkavelingsvergunningen
Stedenbouwkundige vergunningen

toelichtingsnota

In het projectgebied
Geen
Geen
In het plangebied zijn geen stedenbouwkundige verkavelingen gesitueerd
Onderstaande lijst bevat alle vergunningsaanvragen van de verschillende toeristisch-recreatieve activiteiten binnen het
plangebied. Het betreft zowel verleende als geweigerde vergunningen. Alle bestaande gebouwen en constructies die
dateren van voor de Stedenbouwwet (1962) worden vergund geacht.
Watermolen-hotel/restaurant
V263.751 (21/05/1991)– vervangen bestaand terras door uitbreiding van hotelaccommodatie
V263.751/E (3/10/1988)– verbouwen van een restaurant door dicht bouwen van overdekt terras + uitbreiden sanitair
V143.073 (1)C (11/03/1975) – bouwen van een bergplaats voor tuinmeubelen

Netherust
Er is een vergunning verleend voor het bouwen van een bergplaats voor materiaal van de minigolf. De huidige toestand (café met
terras) is in voorkomen overwegend vergund, de bestemming is niet in regel met de vergunning.

Domein De Putten
V228.208/E (2) (18/07/1988) – bouwen van een recreatiecentrum ( geweigerd)
Aanvraagnr. 2001/227(31/12/2001) – bouwen van ontspanningsruimten en feestzalen ( geweigerd)
V228.208 (3)/E (14/08/1989) Vergunning voor een cafetaria met sanitair blok
V228.208 (6) (dd. 13/06/1994) - Uitbreiden van een ontspannings- en recreatieruimte
8.00/13017/445888.6 (14/7/2008): Uitbreiden van een overdekte speelruimte

Camping Houtem
V187.908 (1)/C (4/01/1980) – uitbreiden van een vergaderlokaal
V228.208 (4)E (17/04/1990) – verbouwen van een stal tot burelen bij kampeerterrein Houtum
V4458882 (31/10/2002) – reorganisatie van een camping

Van Eyck
V228.208(5)/E (18/06/1990) – verbouwen van een boerderij
V351.134 (6/3/1995) – uitbreiden vergaderzalen, bergingen en keuken den Eyck
V445888 (12/12/2001) – bouwen van een garage, tuinberging, aanleggen van een zwembad en slopen van een houten chalet

Vergunningstoestand van de
woningen in het plangebied

Inbreuken op de wetgeving RO (
Planologisch attest

Houtum 37, perceel D 204a, woning, volgens kadaster gekend van 1946, geen stedenbouwkundige vergunning;
Houtum 39, perceel D 198t, woning, volgens kadaster gekend van voor 1830, vergunning voor het verbouwen van een
boerderij (ref. 228.208(5)/E dd 18/6/1990;
Houtum 51, perceel D 168c, woning, volgens kadaster gekend van 1960, geen stedenbouwkundige vergunning;
Houtum 53, perceel D 167c, woning, volgens kadaster gekend van 1958, vergunning voor het bouwen van een woning
met washuis, (ref. 93.230/H dd 05/04/1957;
Houtum 57, perceel D 165p, woning, volgens kadaster gekend van 1976, vergunning voor het verbouwen van een
woning en het bouwen van 4 garages (ref. 179.971/C. dd 05/12/1978;
Houtum 55, perceel D 165n, woning, volgens kadaster gekend van 1972, vergunning voor het bouwen van een woning
(ref. 102.596/C. dd 15/06/1971 en vergunning voor het verbouwen van een woning en het bouwen van 4 garages (ref.
143.073/C. dd 11/03/1975;
Geen officieel vastgestelde overtredingen, geen vonnissen
Geen
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KNELPUNTEN EN AANDACHTSPUNTEN

Een beperkte ruimtelijke kwaliteit:
► Geen eenheid in het gebied: de verschillende activiteiten fungeren als entiteit op zich.
► De verschillende activiteiten worden ontsloten op de weg Houtum. De toegangen zijn beperkt zichtbaar en hebben –net als de weg zelf- een beperkte
beeldkwaliteit;
► De beeldkwaliteit van de Kajakclub en de parking van de Watermolen is beperkt;
► Er is geen geordend parkeeraanbod;
Weinig ruimte voor fietser en voetganger:
► Houtum is eveneens onderdeel van het toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk, maar is niet zo ingericht.
► Wandelwegen langs de oevers van de Kleine Nete zijn gedeeltelijk gelegen op privédomein. Gedurende de zomersluiting (drie weken) van De
Watermolen is het wandelpad op het privédomein ontoegankelijk en worden de wandelaars via een alternatieve route rondgeleid;
Functies niet in overeenstemming met het bestemmingsplan:
► De Houtemse loop is gedeeltelijk ingebuisd;
► De gebouwen van de kajakclub zijn niet behoorlijk vergund, het opstalrecht vervalt;
► De terreinen van de minigolf zijn deels gesitueerd in natuurgebied;
► Omwille van de aanwezige bodem en de schaal is de gebruikswaarde van de kleine ingesloten percelen voor landbouw beperkt;
Weinig ruimte voor natuur:
► De Houtemse loop is gedeeltelijk ingebuisd;
► Activiteiten werden ingeplant tot tegen de oever van de Kleine Nete (waaronder zonevreemde trekkersplaatsen van camping Houtum);
Nood aan uitbreiding/herlokalisatie:
► Het kampeerterrein heeft nood aan een alternatieve lokatie voor het trekkersgedeelte; Het PRUP stelde dat alle constructies in het natuurgebied uiterlijk
op 30 juni 2003 verwijderd moesten zijn. Omwille van de gestarte werkzaamheden aan het RUP is deze termijn tweemaal verlengd.
► De kajakclub moet herlokaliseren omdat het opstalrecht vervalt;
► De feestzaal wil uitbreiden (parkeerterrein en gebouwen);
Een herlokalisatie van de kajakclub:
► De kajakclub moet herlokaliseren omdat het opstalrecht vervalt;. De kajakclub is reeds decennia op deze plaats gelokaliseerd en heeft een sterke en
omvangrijke lokale werking;
► In de marge van dit plan zijn mogelijke alternatieve vestigingsplaatsen in de gemeente Kasterlee onderzocht. Geen enkele van deze was ruimtelijk
aanvaardbaar. Dit omwille van de geïsoleerde ligging in open ruimte, het aansnijden van waardevol agrarisch gebied en/of het gebrek aan een
voldoende ontsluiting. Daarom is er geopteerd voor een behoud van de activiteit in de cluster. Daar de zone aan de Kleine Nete herbevestigd is als
natuurgebied en het natuurgebied uitbreidt naar het noorden, is enkel een zuidelijke inplanting mogelijk. De voorgestelde inplanting ten zuidwesten van
Houtum sluit aan bij de bestaande aanlegsteiger voor recreatief kano- en kajakvaren welke aangelegd en beheerd wordt door de provincie. Het betreft
een ruimtelijk kleinschalig geheel dat nauw aansluit bij de recreatieve ontwikkelingen.
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GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

6.1

VISIE

Kasterlee heeft op toeristisch-recreatief vlak een bovengemeentelijke uitstraling en wil een voortrekkersrol blijven vervullen binnen het toeristisch-recreatief
netwerk Kempen. De toeristisch-recreatieve infrastructuur in Kasterlee is voor een groot deel geënt op de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten.
Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van natuur- en landschapswaarden is dan ook één van de pijlers bij een verdere ontwikkeling van de
toeristisch-recreatieve sector. Dit impliceert een gebiedsgerichte afstemming van de dynamiek van de activiteiten op de draagkracht van de omgeving.
De toeristisch-recreatieve cluster Houtum is bepalend voor de toeristisch-recreatieve structuur van Kasterlee. Het toeristisch-recreatief knooppunt moet de
nodige ontwikkelingskansen krijgen, zonder dat de draagkracht van de omgeving overschreden wordt. Natuur, landschap en in het bijzonder de Kleine Nete zijn
hierbij de beperkende randvoorwaarden. Een geïntegreerde benadering moet leiden tot een verhoogde omgevingskwaliteit, een toegenomen belevingswaarde
en een sterkere aantrekkingskracht. Het verbeteren van de interne samenhang en het verhogen van de uitwisseling tussen de verschillende activiteiten kunnen
hiertoe bijdragen.

6.2

DOELSTELLINGEN
-

Het verhogen van de beeld- en belevingskwaliteit door een geïntegreerde benadering gericht op het creëren van samenhang;
Ruimte en rechtszekerheid bieden voor toekomstige investeringen;
Het versterken van de aanwezige natuur- en landschapswaarden;
Het versterken van het fijnmazig netwerk van trage wegen;
Ruimte voor natuurbeleving bieden (ontspannen aan het water);
Ruimte bieden voor de gewenste en geplande vispassage.
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RUIMTELIJKE CONCEPTEN

Meer ruimte voor recreatie: uitbreiden van de recreatiecluster naar het noorden en het zuiden
Houtum vervult een bovenlokale rol in de toeristisch-recreatieve functie van Kasterlee. Deze rol wordt nog versterkt
door de kwaliteit en functionaliteit van en samenhang in het bestaande gebied te versterken en door de nodige
(uitbreidings)kansen te bieden voor bestaande en nieuwe toeristisch-recreatieve geluidsarme activiteiten, rekening
houdend met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving.
Het aangrenzende landbouwgebied heeft een beperkte waarde voor landbouw omwille van de omvang, de bodem en
de ligging. Het landbouwgebied tussen de Camping Houtum en de onverharde weg wordt herbestemd naar
recreatiegebied. Deze zone biedt ruimte voor de opgelegde verplaatsing –met een beperkte uitbreiding- van de
bestaande kampeerplaatsen voor trekkers aan de Kleine Nete (verplichting opgelegd door het GewRUP: Terrein voor
openluchtrecreatieve verblijven Houtum te Kasterlee - MB 05-07-2002), een gemeenschappelijk parkeerterrein voor de
bezoekers van de camping en de bezoekers van de ‘De Putten’ en andere activiteiten.
De toegang tot deze functies moeten duidelijk herkenbaar zijn vanaf Houtum. De ruimte voor de kajakclub is
ontoereikend. De club kan beter gesitueerd worden aan de overzijde van de weg nabij de kajakkade die door de
provinciale toeristische dienst beheerd wordt. Hierdoor wordt een meerwaarde voor de ontwikkeling van toerisme en
recreatie in Kasterlee gecreëerd.

Doornboom als zachte schakel tussen Houtum en Waaiberg
De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het knooppunt als geheel wordt versterkt door de
ruimtelijk - functionele relatie met andere toeristisch-recreatieve trekkers te versterken. De verbinding
tussen de twee toeristisch-recreatieve centra Houtum en Waaiberg wordt versterkt.
Doornboom fungeert als schakel en wordt ingericht als een veilige en aangename voet- en
fietsverbinding met ruimte voor gemotoriseerd verkeer. Om een te grote verkeersdrukte zoveel
mogelijk te vermijden, wordt Houtum een belangrijke toegangspoort voor gemotoriseerd verkeer naar
de toeristisch-recreatieve cluster Houtum vanaf de N19-Geelsebaan.
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Houtum als verdeler naar toeristisch-recreatief knooppunt
Houtum (weg) wordt ingericht als “de verdeler” van toeristen en recreanten naar de achterliggende toeristischrecreatieve functies. Houtum wordt ingericht als een “recreatieve weg” en een belangrijke wandel- en fietsas.
Houtum is de ruimtelijke drager van de toeristisch-recreatieve cluster. De beeld- en belevingskwaliteit is hoog. De
weg bindt en schakelt de verschillende voorzieningen en functies door duidelijk herkenbare ‘portalen’. De
functies zijn ofwel zichtbaar van op de weg ofwel is de toegang herkenbaar en uitnodigend. Niet representatieve
gebouwen en terreinen worden ruimtelijk - visueel afgeschermd.
Parkeren langs de weg wordt ontmoedigd. Wegversmallingen moeten de snelheid van het gemotoriseerd verkeer
op de weg beperken.

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT04B-06156.12-definitieve vaststelling april 2009-aanp BD.doc

april 2009

pag. 28/72

Gemeente Kasterlee - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Toeristisch-recreatief knooppunt Houtum”

toelichtingsnota

Ruimte voor water en natuurbeleving creëren
De Kleine Nete is historisch dé aantrekkingsfactor voor de toeristisch-recreatieve activiteiten in het
plangebied. Vandaag zijn de activiteiten in mindere mate naar de Kleine Nete toe gekeerd. De Kleine Nete
fungeert eerder als grens voor de uitbouw van toeristische en recreatieve functies. Door de Kleine Nete
opnieuw “centraal” te stellen en de nodige ruimte te geven wordt de toeristisch-recreatieve cluster fysisch
en visueel terug sterk gelinkt aan de Kleine Nete. Op die manier wordt binnen het knooppunt niet alleen een
hogere interne samenhang, maar ook een sterkere beeld- en belevingskwaliteit gecreëerd.
De druk op de Kleine Nete wordt gemilderd door de nodige afstand tot de oever te respecteren. Langs de
Kleine Nete wordt een brede strook landschappelijk en ecologisch ingericht met het oog op het versterken
van de natuurwaarden van de rivier en haar oevers. De aanwezige zonevreemde en/of illegale activiteiten
langs de oever van de rivier worden geherlocaliseerd. Een beperkte uitbouw van natuurvriendelijke
8
recreatie onder de vorm van natuurbeleving en natuureducatie blijft mogelijk. In deze zone is er bij
voorbeeld ruimte voor wandelpaden, ligweide, in- en uitstapplaatsen voor kanovaarders en kajakkers,…
Ook de Houtemse Loop, centraal in het plangebied gelegen, moet de nodige ruimte krijgen. De visuele
aanwezigheid van de beek in het plangebied kan eveneens voor een sterkere interne samenhang zorgen.
De beek wordt maximaal opengelegd. De oevers worden op een meer natuurlijke wijze ingericht en
voorzien van beekbegeleidende vegetatie.
In het gehele plangebied wordt een duurzaam waterbeheer nagestreefd.

Netwerk van trage wegen optimaliseren en uitbreiden
De interne samenhang van het gebied kan verhoogd worden door de verschillende activiteiten met
elkaar te verbinden via een aangenaam netwerk van trage wegen. Het bestaande netwerk van trage
wegen wordt hiertoe geoptimaliseerd en uitgebreid. Op het terrein kan een onderscheid gemaakt
worden tussen publiek toegankelijke wegen en private wegen (periodiek) opengesteld voor het publiek.
Het netwerk moet leiden tot uitwisselingen tussen de verschillende functies binnen de cluster zelf, maar
moet tot het aantrekken van de zachte recreant (wandelaars en fietsers) tot binnenin de toeristischrecreatieve cluster leiden.
(

= private weg,

= publieke weg )
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Gebundeld parkeren in het knooppunt
Omwille van de functies van de weg Houtum als verdeler voor het bestemmingsverkeer van het
toeristisch-recreatief knooppunt Houtum, als onderdeel van het fietsroutenetwerk en het netwerk
trage wegen, wordt parkeren langs Houtum ontraden. Om wild parkeren te vermijden moet elke
activiteit voldoende parkeergelegenheid voorzien.
Het gebundeld parkeren verzekert een voldoende aantal parkeerplaatsen voor elke attractie. De
parkeerterreinen worden op een kwaliteitsvolle wijze in het landschap geïntegreerd door het opdelen
in kleine gehelen en het gebruik van aangepaste beplantingen. De verharding van deze terreinen
wordt beperkt. Verhardingen worden aangelegd in waterdoorlaatbare materialen.
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SYNTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
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PLANOLOGISCHE AANDACHTSPUNTEN

7.1

PLANOLOGISCHE AFWEGING: OOSTELIJKE UITBREIDING

7.1.1

Uitbreidingsbehoefte

De uitbreiding van het recreatiegebied leidt tot het wijzigen van de bestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Deze herbestemming geeft
uitvoering aan de richtinggevende en bindende bepalingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en is noodzakelijk omwille van de opgelegde herlokalisatie
9
van dat deel van het kampeerterrein dat door het RUP: Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Houtum te Kasterlee (goedgekeurd MB 05-07-2002)
aangeduid werd als natuurgebied. De gemeente kan door een nieuw planologisch initiatief de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de herlokalisatie
vastleggen.
De uitbreidingsbehoefte van het recreatiegebied bedraagt ca. 3,75 ha.
1. Het deel van het kampeerterrein dat voorzien is voor kort kamperen wordt geherlokaliseerd. Het bestaande terrein voor kort kamperen meet ca. 1,2 ha.
Daar bij de aanleg van het nieuwe terrein meer aandacht besteed wordt aan de inrichting is 20% meer oppervlakte vereist, de bouw van een nieuw
onthaalgebouw, ontsluiting en centraal parkeerterrein (45 staanplaatsen aan 30m²/staanplaats omwille van de landschappelijke inrichting) vereist ca.
0,25 ha. In totaal wordt de ruimtebehoefte voor de verplaatsing van dit deel van het kampeerterrein geraamd op 2 ha.;
2. De beheerder van ‘De Putten’ wil echter gebruik maken van dit initiatief om het excentrisch parkeerterrein te verplaatsen en ruimtelijk beter te integreren
en de capaciteit sterk te verhogen. Deze wens komt tegemoet aan het principe van het bundelen en verhogen van de parkeercapaciteit waardoor het
openbaar domein op topdagen niet langer oneigenlijk gebruikt wordt, de circulatie op de weg stokt waardoor het comfort voor fietsers en voetgangers
sterk afneemt. De behoefte van het nieuwe parkeerterrein van ‘De Putten’ wordt geraamd op 250 personenwagens aan een gemiddelde oppervlakte van
30m² (landschappelijke inrichting) en 3 staanplaatsen voor bussen of 1 ha. (met ontsluitings- en circulatiewegen);
3. Ook de parkeerterreinen van ‘Den Eyck’ worden uitgebreid. De noodzakelijke uitbreiding van de parkeerterreinen van Den Eyck wordt gekoppeld aan
een nieuwe ontsluiting en een kwalitatieve landschapsinrichting. Het parkeerterrein sluit aan op het terrein van ‘De Putten’. De oppervlakte behoefte
wordt geraamd op 0,75 ha. Deze gewenste uitbreiding is het gevolg van de vergunde en reeds gerealiseerde uitbreiding van het aantal feestzalen en
past eveneens in de doelstelling om de parkeercapaciteit te bundelen;
Daarnaast is er een behoefte aan ruimte voor nieuwe investeringen in aangepaste toeristisch-recreatieve ontwikkelingen waarvoor elders in Kasterlee geen
ruimte voorzien wordt of aanwezig is. Naar dergelijke terreinen zijn er regelmatig vragen. Deze kunnen niet omgezet in concrete investeringsplannen omwille van
het tekort aan geschikte terreinen. Het betreft toeristisch-recreatieve activiteiten gericht op de plattelandsbeleving zoals horeca met terras, speeltuin en
fietsverhuur. Deze behoefte wordt geraamd op 2,75 ha goed voor een viertal investeringsinitiatieven.
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Onderzoek naar planalternatieven

Tijdens het planproces zijn mogelijke planalternatieven onderzocht met doel de meest geschikte ruimte te identificeren voor de activiteiten waarvoor geen
concrete realisatieplannen bestaan. Dit onderzoek is gebaseerd op een gebiedsgericht onderzoek waarbij de beoordelingcriteria zowel bepaald worden door
omgevingswaarden als door het ruimtelijk structuurplan. Belangrijke randvoorwaarde is dat de ruimte geschikt moet zijn voor functies en voorzieningen die
aansluiten bij het gewenste profiel van activiteiten. Het betreft activiteiten die goed bereikbaar zijn en welke gericht op familiale recreatie uit een ruime regio met
herhaald bezoek. De recreatie is gericht op belevingsrecreatie: wandelen, fietsen, kanovaren, landschaps- en cultuurbeleving (kunsten, erfgoed, horeca, …).
Deze nieuwe functies sluiten bij voorkeur aan bij gelijkaardige activiteiten waardoor de recreatieve structuur versterkt wordt en mogen de draagkracht van de
omgeving niet overschrijden. Natuur en landschap vormen hierin beperkende randvoorwaarden.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan duidt aan dat Kasterlee een belangrijk aantal toeristisch-recreatieve attracties heeft met een bovenregionale aantrekking.
De belangrijkste zijn:
1. het attractiepark Bobbejaanland, (35ha groot en één miljoen bezoekers per jaar);
2. het jeugdcentrum Hoge Rielen;
3. het Frans Masereel centrum (atelier voor grafiek met internationale bekendheid);
4. de Kabouterberg (cluster gevormd door het educatief natuurproject Kabouterkesberg, de cultuurhistorische site het Heemerf (gerestaureerde
boerderij, schuur en windmolen, getuigend van de bouwstijl en leefwijze van de Kempenaars eind 19e en begin 20e eeuw) en aansluitend Houtum,
met horecavoorzieningen en speeltuinen;
5. De ark van Noë (recreatiedomein in de vallei van de Kleine Nete met cafetaria, speeltuin, zwem- en plonsvijver);
De omgeving Waaiberg-Houtum die gekenmerkt wordt door de uitgesproken overgang van de uitloper van de Kempense Heuvelrug naar de vallei van de Kleine
Nete vormt de basis van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Het Heemerf, Kabouterkesberg, De Putten en het Frans Masereelcentrum vormen samen
een bundel van de toeristisch-recreatieve structuur.
Andere bundels zijn:
1. De dorpsweefsels;
2. Lichtaart Heide: Bobbejaanland. campings en horeca;
3. Kempense heuvelrug: Natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden met het provinciaal domein, campings en weekendverblijven;
4. Hoge Rielen: Het voormalige militaire domein is volledig omgevormd tot jeugdcentrum;
5. Balderij: rustige en geïsoleerde ligging met visvijvers en bijhorende verblijven, berghokken en clubhuis;
Het ruimtelijk structuurplan stelt dat Kasterlee een sterke recreatieve aantrekkingskracht heeft waarbij de Heuvelrug bepalend is. Het duurzaam behouden en
ontwikkelen van de open ruimte biedt de beste garanties voor een blijvende toeristisch-recreatieve aantrekking. Een ruimtelijke ontwikkeling op basis van
landelijkheid en laagdynamisch toerisme moet evenwel ondersteund worden door ruimte voor duurzame economische ontwikkelingen. Dit kan zich onder meer
vertalen in een gerichte uitbouw van het horecanetwerk en de verblijfsrecreatieve voorzieningen. Het structuurplan wil een verdere invulling geven aan de
bovenlokale rol van Kasterlee binnen de toeristisch recreatieve structuur van de regio. De toeristisch recreatieve infrastructuur in Kasterlee is voor een groot deel
ontstaan vanuit en ook in belangrijke mate geënt op natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van
natuur- en landschapswaarden moet dan ook één van de pijlers blijven bij een verdere ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Dit impliceert een
gebiedsgerichte afstemming van de dynamiek van de activiteiten op de draagkracht van de omgeving.
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Horecabedrijven zijn essentiële schakels in de toeristisch recreatieve structuur in Kasterlee en moeten in de eerste plaats ontwikkelingsmogelijkheden krijgen
binnen concentratiebundels, kernen en nederzettingen. Een oplossing moet gezocht worden voor de parkeerproblematiek in relatie tot toeristisch Kasterlee. Het
verspreid parkeren van auto’s op landbouw- en boswegen moet vermeden worden. De aanleg van parkings op de heuvelrug of uitlopers ervan is niet gewenst.
Het ruimtelijk structuurplan duidt vijf toeristisch-recreatieve knooppunten van gemeentelijk belang aan:
– TR1 Kasterlee Bergen
– TR2 Kasterlee Rulheide
– TR3 Kasterlee Houtum
– TR4 Lichtaart Langenberg
– TR5 Lichtaart Nete - Aabroek
Toeristisch-recreatieve knooppunten geven invulling aan het gebied van primair toeristisch belang waartoe Kasterlee behoort en zorgen op die manier tevens
voor een kanalisatie van de recreatiedruk. De knooppunten (TR) hebben ook een bovengemeentelijke toeristische uitstraling. Het realiseren van deze
taakstelling vereist de aanduiding van zones waarbinnen ontwikkelingen en activiteiten kunnen gestimuleerd worden. De TR knooppunten vertonen een
sterke functionele en ruimtelijke relatie met de Kempense heuvelrug of de Netevallei. Deze historisch gegroeide relatie vereist een nauwe afstemming van de
voorzieningen op deze elementen van de natuurlijke structuur, waarbij nabijheid en bereikbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn.
TR1 Kasterlee Bergen
Het beboste en reliëfrijke karakter van het westelijk deel (Kabouterkesberg) moet behouden blijven. Binnen deze randvoorwaarde is deze zone geschikt
voor intensievere vormen van recreatief medegebruik die elders op de heuvelrug geweerd worden;
de plaatsing van infrastructuur is beperkt mogelijk,;
de visuele herkenbaarheid van de heuvelrug moet versterkt worden;
de Geelsebaan moet ruimte blijven bieden aan horeca;
de aanleg van een randparking (omgeving Doornboom) vanwege de nabijheid van de toeristisch recreatieve knooppunten en het centrum is
mogelijk.
TR2 Kasterlee Rulheide
De zone Rulheide is een zone voor openluchtrecreatieve verblijven en dagrecreatieve voorzieningen. De huidige voorzieningen kunnen bestendigd
worden binnen een aantal randvoorwaarden.
TR3 Kasterlee Houtum
Het voormalige landbouwgehucht Houtum biedt ruimte voor diverse vormen van toeristisch recreatieve activiteiten. Nieuwe voorzieningen en activiteiten
zijn mogelijk voor zover ze een ruimtelijk – functionele relatie vertonen met landelijk toerisme. Het knooppunt wordt in het zuiden hard begrensd door de
Kleine Nete, waarlangs een buffering, vrij van infrastructuur, voorzien wordt. Een uitzondering hierop vormt de watermolen die een historische functionele
binding met de Kleine Nete heeft. In oostelijke en zuidoostelijke richting leggen de structureel sterke landbouw en het open landschap de grenzen vast
van dit knooppunt. Dit knooppunt komt in aanmerking als zoekzone voor toeristische voorzieningen van bovengemeentelijk belang.
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TR4 Lichtaart Langenberg
Dit knooppunt vormt een verzameling van voorzieningen op de zuidflank van de Kempense Heuvelrug aan de poort van Lichtaart centrum. Het komt in
aanmerking voor behoud en uitbreiding van bestaande infrastructuur binnen de draagkracht van de omgeving. Gelet op de ligging van dit gebied in de
overgang van Kempische Heuvelrug naar Netevallei, wordt de draagkracht ervan in belangrijke mate bepaald door de landschappelijke en natuurlijke
structuur. De randvoorwaarden hierdoor gesteld zullen in belangrijke mate de ontwikkelingsmogelijkheden verder bepalen. Als zuidelijke poort van
Lichtaart moeten de zones aan de straatzijde visueel geïntegreerd worden met streekeigen groen. De mogelijkheden en beperkingen inzake uitbreiding
dienen in een RUP vastgelegd te worden.
TR5 Lichtaart Nete – Aabroek
Dit knooppunt sluit onmiddellijk aan op het knooppunt van provinciaal niveau Bobbejaanland (dat hoger besproken werd). Het is geënt op de vallei van de
Kleine Nete en bevat in hoofdzaak verblijfsrecreatieve voorzieningen. Nieuwe of uitbreiding van bestaande voorzieningen zijn mogelijk voor zover gelegen
buiten de winterbedding van de vallei van de Kleine Nete. Bijzondere aandacht moet gaan naar visuele integratie in het landschap. Gelet op de hydroecologische kwetsbaarheid van de vallei worden hoge eisen gesteld aan de lozing van afvalwater en moet maximale infiltratie van hemelwater
nagestreefd worden. De mogelijkheden en beperkingen inzake uitbreiding van bestaande en voor nieuwe infrastructuur dienen in een RUP vastgelegd te
worden.

7.1.3

Gebiedsgericht onderzoek

Het gebiedsgericht onderzoek beperkt zich tot de activiteiten die geen deel zijn van het plangebied. In Kasterlee is nood aan ruimte voor nieuwe investeringen die
kaderen in landelijk en laagdynamisch toerisme als deel van de bovenlokale rol van Kasterlee binnen de toeristisch recreatieve structuur van de regio (geraamd
op een viertal nieuwe activiteiten of ca. 2,75 ha. op middellange termijn). Vanuit de gewenste versterking van de toeristisch-recreatieve structuur is het wenselijk
dat deze ruimte geïntegreerd wordt of aansluit bij een toeristisch-recreatief knooppunt. Het gebiedsgericht onderzoek moet bepalen welk toeristisch-recreatief
knooppunt het meest geschikt is om de bijkomende ruimte voor landelijk en laagdynamisch toerisme in Kasterlee aan te bieden.
De afweging van welke activiteiten in meerdere of mindere mate geschikt zijn om in bepaalde gebieden geslaagd geïntegreerd kunnen worden, wordt onder meer
bepaald door de aard van de activiteiten, het ruimtebeslag, de afstemming van de nieuwe en bestaande voorzieningen, de recreatieve druk, de draagkracht van
de natuurlijke structuur, de bereikbaarheid, ….
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toelichtingsnota

TR1 Kasterlee Bergen
Het gebied komt in voor intensievere vormen van recreatief medegebruik die elders op de heuvelrug geweerd worden, bijkomende infrastructuur en
bebouwing is echter niet of slechts beperkt wenselijk.
De landschappelijke kwaliteit en de visuele herkenbaarheid van de heuvelrug moeten immers behouden worden;
De ruimte is noodzakelijk voor de aanleg van een randparking;;
Nieuwe bebouwing is volgens het structuurplan niet mogelijk.


Het toeristisch-recreatief knooppunt Kasterlee Bergen biedt geen ruimte voor het vestigen activiteiten die kaderen in landelijk en laagdynamisch
toerisme van Kasterlee binnen de toeristisch recreatieve structuur van de regio.

TR2 Kasterlee Rulheide
De zone Rulheide is een zone voor openluchtrecreatieve verblijven en dagrecreatieve voorzieningen.
De huidige voorzieningen kunnen bestendigd worden;
De bestaande activiteiten hebben vooral betrekking op verblijfsrecreatie;
Het is niet wenselijk dat andere activiteiten aangetrokken worden;
Het is niet wenselijk dat de zone uitbreidt.


Het toeristisch-recreatief knooppunt Kasterlee Rulheide biedt geen ruimte voor het vestigen activiteiten die kaderen in landelijk en
laagdynamisch toerisme als deel van de bovenlokale rol van Kasterlee binnen de toeristisch recreatieve structuur van de regio.

TR3 Kasterlee Houtum
Houtum biedt ruimte voor diverse vormen van toeristisch recreatieve activiteiten.
Nieuwe voorzieningen en activiteiten zijn volgens het structuurplan mogelijk voor zover ze een ruimtelijk – functionele relatie hebben met landelijk
toerisme;
De zone wordt ruimtelijk afgebakend door Houtum, Kleine Nete en het Millekesbrugpad;
Het noordelijk deel van de gebied wordt niet langer gebruikt door beroepslandbouwers;
Binnen de aangeduide duidelijke begrenzing is er nog ruimte voor gelijkaardige activiteiten.


Het toeristisch-recreatief knooppunt Kasterlee Houtum komt in aanmerking als omgeving voor het vestigen van toeristische voorzieningen van
bovengemeentelijk belang.

TR4 Lichtaart Langenberg
Dit knooppunt vormt een verzameling van voorzieningen op de zuidflank van de Kempense Heuvelrug aan de poort van Lichtaart centrum.
De draagkracht van de omgeving is beperkt;
Het landschappelijk beeld (overgang van Kempische Heuvelrug naar Netevallei) moet behouden blijven;
Het woonlint vormt een harde grens;.


Het toeristisch-recreatief knooppunt Lichtaart Langenberg is slechts in beperkte mate geschikt voor het vestigen van bijkomende landelijke en
laagdynamische toeristische voorzieningen. Er is onvoldoende ruimte voor de gewenste uitbreiding.
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toelichtingsnota

TR5 Lichtaart Nete – Aabroek
Dit knooppunt sluit onmiddellijk aan op het knooppunt van provinciaal niveau Bobbejaanland.
Gelet op de ligging in de vallei van de Kleine Nete is de draagkracht van de omgeving is beperkt;
De bestaande activiteiten hebben vooral betrekking op verblijfsrecreatie;
Een betere visuele integratie in het landschap is een ruimtelijke randvoorwaarde;
Binnen de winterbedding van de Kleine Nete zijn geen activiteiten mogelijk;
De mogelijkheden en beperkingen inzake uitbreiding van bestaande en voorzieningen zijn beperkt;
Een verhoogde mobiliteit is niet gewenst;
De gewenste voorzieningen sluiten niet aan bij het individueel karakter van de verblijfsrecreatieve verblijven.


7.1.4

Het toeristisch-recreatief knooppunt Lichtaart Nete – Aabroek komt niet in aanmerking voor het vestigen van bijkomende landelijke en
laagdynamische toeristische voorzieningen.

Conclusie

De nieuwe activiteiten betreffen voornamelijk een verschuiving of optimalisering van bestaande activiteiten. Een groot deel van de uitbreiding kan derhalve enkel
op deze locatie gepland worden.
Na onderzoek blijkt dat de verschillende gebieden in Kasterlee, die theoretisch in aanmerking komen om de bijkomende ruimte voor landelijk en laagdynamisch
toerisme in te vullen, niet of minder geschikt zijn om deze bijkomende ruimte voor landelijk en laagdynamisch toerisme in te vullen.
De oostelijke uitbreiding van Houtum is het enige gebied dat na een gebiedsgerichte afweging, geschikt is voor het voorzien van de noodzakelijke bijkomende
ruimte voor landelijk en laagdynamisch toerisme. Hierdoor kan Kasterlee de gewenste en door alle structuurplannen beklemtoonde bovenlokale rol binnen de
toeristisch recreatieve structuur van de regio behouden en versterken.
 Houtum is goed ontsloten;
 Houtum heeft duidelijke grenzen;
 De bestaande activiteiten in Houtum sluiten aan bij de gewenste ruimte voor landelijk en laagdynamisch toerisme;
 De ruimtelijke draagkracht van Houtum is vrij hoog;
 De logische grenzen, het niet aantasten van structureel agrarisch gebied en het vrijwaren van een brede strook langs de oevers van de Kleine Nete
van bebouwing garanderen een geslaagde ruimtelijke inpassing.
 Deze conclusie sluit aan bij de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
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7.1.5

toelichtingsnota

Impact van deze keuze op de bestaande agrarische structuur

De impact van deze keuze op de bestaande landbouwstructuur is erg beperkt gelet op het feit dat:





het betreft een gebied met “een matig natte zandbodem en een zeer natte lemige zandbodem. De bodem is slechts matig geschikt voor akkerbouw
of grasland” (advies van het Departement Landbouw en Visserij, Duurzame landbouwontwikkeling).
Deze gronden worden niet door actieve landbouwers gebruikt. Er is een sterk verschil tussen de bestemming op het gewestplan (landbouw) en het
huidig gebruik (volkstuinen en hobby farming);
Deze gronden zijn moeilijk te ontsluiten (Millekesbrugpad), er treedt een conflict op met het recreatief gebruik van de trage weg, de wegbreedte is
onvoldoende voor grote landbouwvoertuigen;
De percelen zijn te klein en te gefragmenteerd om aan beroepslandbouw te doen;

Het is niet wenselijk dat er een schaalvergroting van de percelen optreedt of dat de bodem op een kunstmatige wijze verrijkt of ontwaterd wordt om deze zo meer
geschikt te maken voor beroepsmatige landbouw.
Het is wenselijk dat een strook langs de Kleine Nete, in navolging van het gewestelijk RUP aangeduid wordt als natuur(ontwikkelings)gebied.
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7.2

AFWEGING HERLOKALISATIE KASTELSE KAYAK KLUB: ZUIDELIJKE UITBREIDING

7.2.1

Probleemstelling

toelichtingsnota

Tijdens de bevraging van de actoren welke deel was van het planproces werd duidelijk dat de kajakclub haar huisvesting dreigt te verliezen. De eigenaar wil het
terrein benutten voor de ontwikkeling van het restaurant en aanhorigheden. De huurovereenkomst wordt beëindigd en het opstalrecht vervalt.
De kajakclub is reeds decennia op deze plaats gelokaliseerd en heeft een sterke en omvangrijke lokale werking. Zowel bij de club als de opdrachtgever werd
expliciet de vraag gesteld naar het zoeken en aanbieden van een alternatieve locatie. Dit omwille van de sterke lokale binding, de omvang (400 leden) en de
internationale uitstraling van de club. Het grote ledenaantal houdt echter niet in dat elke activiteit een groot aantal bezoekers trekt. De verenging organiseert
verschillende activiteiten en trainingen worden vaak uitgevoerd op andere locaties. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie staan drie randvoorwaarden staan
drie randvoorwaarden voorop:

Gelet op de sterke band met Kasterlee, moet de nieuwe locatie in Kasterlee gezocht worden;

De locatie moet gelegen zijn aan de Kleine Nete, daar dit de enige waterloop is die door kajaks bevaard kan worden;

Op de locatie moet een gebouw van 700m² gebouwd kunnen worden, daar dit de ruimtebehoefte is voor berging, werkplaats en clublokaal.
De noodzaak tot het aansnijden van dit gebied kon onmogelijk bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzien worden. Tijdens dat
planproces heeft de eigenaar immers nooit een signaal gegeven dat hij de club niet langer op zijn terrein duldt. De situatie is nu zo nijpend is dat er niet gewacht
kan worden op een wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit vereist immers een lang planproces. Wanneer hiervoor gekozen wordt, is de
continuïteit van de club niet langer verzekerd. Omdat de voorgestelde locatie niet in het structuurplan is opgenomen zal de gemeenteraad bij het definitief
vaststellen van dit plan uitdrukkelijk verwijzen naar deze afwijking van het ruimtelijk structuurplan, deze afwijking motiveren en gebruik maken van de
mogelijkheid die artikel 19 §3 van het decreet op de ruimtelijke ordening biedt.

7.2.2

Ruimtelijke afweging

Op basis van een grondige deskstudie en terreinverkenning zijn vijf mogelijke vestigingsalternatieven onderzocht. Deze alternatieven zijn bepaald omwille van
hun ruimtelijke of functionele clustering (gelegen bij infrastructuren, omvangrijke gebouwen of bij recreatiegebieden), het respecteren van een minimum afstand
voor natuur en open ruimte en een haalbare ontsluiting.
Volgende gebieden zijn als vestigingsalternatief aangeduid:
1. Een ingesloten landbouwgebied ten Oosten van Bobbejaanland:
a. De lokatie sluit aan bij het grootschalige recreatiegebied;
b. Het woonpark bevindt zich in de onmiddellijke omgeving;
c. Het wordt ontsloten via de Roerdompstraat en Eerselingenstraat;
d. Het gebied grenst niet aan natuurgebied;
e. Het gebied neemt geen structureel landbouwgebied in.
2. Een gebied aansluitend aan de ‘Ark van Noë’:
a. De lokatie sluit aan bij de bestaande recreatieve activiteit;
b. Het wordt ontsloten via de Roerdompstraat, Zeggedijk en Langenberg;
c. Het gebied grenst niet aan natuurgebied;
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3.

Een gebied ten zuiden van Houtum, aansluitend bij het recreatiegebied Houtum:
a. De lokatie sluit aan bij het recreatiegebied;
b. Het woonlint bevindt zich in de onmiddellijke omgeving;
c. Het wordt ontsloten via Houtum;
d. Het grenst niet aan natuurgebied;
e. Het gebied neemt geen structureel landbouwgebied in.

4.

Een gebied aansluitend aan de grootschalige kassenteelt in Terlo:
a. De lokatie sluit aan bij de grootschalige kassen;
b. De deels recreatieve kern Terlo bevindt zich binnen loopafstand;
c. Het wordt ontsloten via Bosdellen;
d. Het gebied grenst niet aan natuurgebied;

5.

Een gebied in het recreatiegebied ‘Heide’:
a. De lokatie is deel van het recreatiegebied;
b. Het gebied neemt geen natuurgebied in;
c. Het wordt ontsloten via Reties Heike;

toelichtingsnota

De mogelijkheden en impact van elk van deze gebieden is onderzocht. Een aantal criteria werden als afwegingskader gehanteerd.

Een functionele bundeling van recreatieve activiteiten wordt als positief element aangeduid;

Een ruimtelijke bundeling van gebouwen en / of infrastructuren wordt als positief element aangeduid;

Een goede ontsluiting (via verharde wegen, niet langs landbouwverkavelingswegen, niet belastend voor de woon- en natuurlijke
omgeving wordt als positief element aangeduid;

Een ligging (ver) verwijderd van kwetsbare gebieden wordt als positief element aangeduid;




1.

Een geïsoleerde ligging in de open ruimte wordt als negatief element aangeduid;
Een aansnijden van structureel agrarisch gebied wordt als negatief element aangeduid;
Een minder goede ontsluiting (via niet verharde wegen, langs landbouw verkavelingswegen, in een reeds overbelaste omgeving
wordt als negatief element aangeduid;
Een ligging in of nabij kwetsbare gebieden wordt als negatief element aangeduid;

Het ingesloten landbouwgebied ten Oosten van Bobbejaanland

Het gebied wordt gekenmerkt door verschillende kleinschalige percelen met poelen vijvers en constructies. De vergunningstoestand van de percelen die deel zijn
van het recreatiegebied is niet steeds duidelijk maar een groot aantal ingrepen lijkt niet behoorlijk vergund te zijn. Het gebied sluit aan bij het recreatiegebied van
bovenlokaal belang. Het aantal constructies en gebouwen in de onmiddellijke omgeving is erg beperkt.
 De ontsluiting van Bobbejaanland verloopt niet vlot en het is niet wenselijk dat er bijkomende mobiliteitsaanzuigende functies in de onmiddellijke
omgeving gecreëerd worden;
 Het is niet wenselijk dat het landschap omheen Bobbejaanland verder verkaveld en gefragmenteerd wordt;
 Het is niet wenselijk dat de druk op open ruimte en natuurontwikkeling in de omgeving van De Zegge toeneemt;
Het gebied ten oosten van Bobbejaanland wordt derhalve niet weerhouden als potentiële vestigingsplaats voor de herlokalisatie van de kajakclub.
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2.

toelichtingsnota

Het landbouwgebied aansluitend bij de ‘Ark van Noë’

Het gebied is centraal gelegen in open ruimte. Het agrarisch ruimtegebruik overweegt. De omgeving is deel van een ruilverkaveling uit de jaren zestig. Het
plangebied bevindt zich ten oosten van de Langenbergstraat. Het gebied sluit aan bij het recreatiegebied ‘Ark van Noë’, in het oosten is het bemalingstation van
Aquafin gesitueerd. Het recreatiegebied bestaat uit een visvijver, een zwemvijver, een speeltuin en een educatieve tuin.
1.
2.
3.




Het plangebied is volledig geïsoleerd gelegen de open ruimte;
De ontsluiting gebeurt deels via landbouwverkavelingswegen;
Voor de ‘Ark van Noë’ wordt een RUP opgesteld:
o Dit RUP duidt de Langenbergweg duidelijk aan als uiterste grens voor recreatieve activiteiten;
o Het RUP pleit voor een duurzame ontwikkeling gericht op educatief gebonden recreatie;
o Het landbouwgebied is aangeduid als structurerend agrarisch gebied en wordt als zodanig gebruikt (omvangrijke percelen akkerland);
percelen)
Het is niet wenselijk dat de open ruimte in dit deel van de Klein Nete gefragmenteerd wordt;
Het is niet wenselijk dat de druk op de natuurontwikkeling in de omgeving van De Zegge toeneemt;

Het gebied ten oosten van de ‘Ark van Noë’ wordt derhalve niet weerhouden als potentiële vestigingsplaats voor de herlokalisatie van de kajakclub.
3.

Het gebied ten zuiden van Houtum, aansluitend bij het recreatiegebied Houtum

Het gebied wordt gekenmerkt door verschillende kleinschalige percelen. Het gebied sluit aan bij het recreatiegebied. Er bevinden zich verschillende gebouwen in
de onmiddellijke omgeving.
 De ontsluiting verloopt via Houtum;
 Het gebied is ruimtelijk kleinschalig;
 Het ingesloten perceel leidt niet tot een verdere fragmentering van het open landschap;
 Het gebied neemt geen gronden in die structureel bewerkt worden door beroepslandbouwers, de bodem is volgens het advies van het Departement
Landbouw en Visserij, Duurzame landbouwontwikkeling “…een matig natte zandbodem en een zeer natte lemig zandbodem. De bodem is slechts matig
geschikt voor akkerbouw of grasland.”;
 Het gebied sluit aan bij de bestaande aanlegsteiger voor recreatief kano- en kajakvaren;
 Het gebied sluit nauw aan bij de recreatieve ontwikkelingen in Houtum.
Het gebied ten zuidwesten van de recreatiecluster Houtum wordt voorlopig weerhouden als potentiële vestigingsplaats voor de herlokalisatie van de kajakclub.
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4.

toelichtingsnota

Een gebied aansluitend aan de grootschalige kassenteelt in Terlo

Het gebied wordt gekenmerkt door de grootschalige kassenteelt. De onmiddellijke omgeving wordt bepaald door akkerteelt. Meer naar de kern Terlo en het
oosten zijn kleinschalige landschapselementen verweven met het akkerlandschap.
Het gebied sluit aan bij het landbouwbedrijf. Andere constructies en gebouwen in de onmiddellijke omgeving zijn beperkt of afwezig.
 Het is niet wenselijk dat het landschap ten zuiden van de kern Terlo verkaveld en gefragmenteerd wordt;
 Het is niet wenselijk dat de druk op open ruimte toeneemt;
 Het plangebied is volledig geïsoleerd gelegen in open ruimte;
 De ontsluiting verloopt deels via landbouwverkavelingswegen;
 Het plangebied bevindt zich deels op de huiskavel van de boerderij waardoor de landbouwontwikkeling geschaad wordt;
 Het is niet wenselijk dat de druk op de natuurontwikkeling in deze omgeving (waaronder de bossen ten zuiden van de Kleine Nete) toeneemt;
Het gebied aansluitend aan de grootschalige kassenteelt in Terlo wordt derhalve niet weerhouden als potentiële vestigingsplaats voor de herlokalisatie van de
kajakclub.
5.

Een gebied in het recreatiegebied ‘Retiesheike’

Het gebied wordt gekenmerkt door de verschillende recreatieve ontwikkelingen. In het noorden is een recreatieve verkaveling gerealiseerd en is tevens een
schooltje gesitueerd. In het westen zijn verschillende particuliere recreatieve verblijfswoningen gebouwd. Er bevinden zich eveneens een aantal zonevreemde
woningen. In het oosten is een project gepland voor een nieuwe gestructureerde ontwikkeling van vakantiewoningen.
Het gebied wordt gevat tussen twee natuurgebieden waardoor een uitbreiding naar het noorden of zuiden niet mogelijk is.
 In het gebied bevinden zich verschillende gebouwen;
 Het gebied sluit aan bij recreatieve activiteiten;
 Een groot deel van het plangebied is reeds bebouwd, voor het niet-bebouwde deel is er een beleidsoptie om de cluster van vakantiewoningen uit te
bouwen en geen nieuwe activiteiten toe te laten die niet verbonden zijn met verblijfsrecreatie;
Het gebied in het recreatiegebied ‘Retiesheike’ wordt derhalve niet weerhouden als potentiële vestigingsplaats voor de herlokalisatie van de kajakclub.

7.2.3

Conclusie

Het gebied ten zuiden van Houtum, aansluitend bij het recreatiegebied Houtum is het enige gebied dat na een ruimtelijke screening in aanmerking komt als
potentiële alternatieve vestiging voor de kajakclub. Deze vestiging sluit aan op aan het recreatiegebied en de reeds bestaande aanlegsteigers aangelegd door de
provinciale toeristische dienst voor recreatief kano- en kajakvaren. De lokatie sluit onmiddellijk aan op het secundaire wegennet, de ontwikkeling brengt de
toegankelijkheid van de rest van het landbouwgebied niet in het gedrang. Deze uitbreiding snijdt een gebied aan dat niet gebruikt wordt door beroepslandbouw.
Het advies van het Departement Landbouw en Visserij, Duurzame landbouwontwikkeling stelt dat het een gebied betreft met “een matig natte zandbodem en een
zeer natte lemige zandbodem. De bodem is slechts matig geschikt voor akkerbouw of grasland”. Omwille dat deze uitbreiding niet opgenomen is in het GRS, is
het dus noodzakelijk dat men gebruik maakt van de uitzonderingsgronden zoals bepaald in ART 19 van het DRO.
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7.3

toelichtingsnota

RUIMTE VOOR PARKEERVOORZIENINGEN

De verschillende recreatieve functies in het plangebied hebben bij de opmaak van het plan elk een eigen parkeerterrein. De terreinen van het hotel en restaurant
aan de watermolen zijn gebundeld, ook de parkeerterreinen van de feestzalen, de camping en ‘De Putten’ worden gebundeld. De parkeerterreinen hebben vaak
een formeel en een informeel deel. De totale bestaande parkeercapaciteit (formele en informele parkeerplaatsen op particulier domein) wordt geraamd op 329
parkeerplaatsen. Op topdagen blijkt dit onvoldoende. Een groot aantal bezoekers parkeert dan op Houtum. Hierdoor wordt de schakel- en verdeelfunctie van de
weg beperkt, wordt het verkeer gestremd en daalt de gebruikskwaliteit voor fietsers en voetgangers. Het is wenselijk dat de parkeercapaciteit op de particuliere
domeinen gebundeld wordt en toeneemt waarna het parkeren op de openbare weg ontmoedigd kan worden.
ASVV (Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de Bebouwde Kom 2004) vermeldt verschillende parkeerkengetallen voor de diverse activiteiten. Voor
een restaurant bedraagt dit 14 tot 16 parkeerplaatsen per 100m², voor een café 6 tot 8 parkeerplaatsen, voor een hotel 0,5 tot 1,5 parkeerplaatsen per kamer,
voor recreatieve voorzieningen 10 tot 12 parkeerplaatsen per 100m²…. Elke van deze kengetallen is met de bestaande vestigingen reeds ruim overschreden
(gemeten a rato van de netto-vloeroppervlakte). Bijgevolg zijn deze kengetallen niet echt bruikbaar voor het bepalen van de wenselijke of noodzakelijke
parkeercapaciteit per functie. Ook het nieuwe Vademecum ‘Duurzaam Parkeerbeleid’ uitgegeven door de Vlaamse overheid –departement Mobiliteit en
10
Openbare werken, Afdeling Mobiliteit en verkeersveiligheid – biedt weinig informatie. Het vademecum beperkt zich tot een aantal functies (bedrijven-kantorenwonen). Kengetallen voor recreatieve activiteiten zijn niet opgenomen.
Een gebiedsgericht onderzoek (zie: Tabel 2: Verhouding oppervlakte bebouwing en verharding ten opzichte van
de oppervlakte aan parkeerterreinen, p. 44) van de bestaande en het geplande aantal parkeerplaatsen leert dat
er een opvallende verhouding is tussen de geplande bebouwing en verharding enerzijds, en de oppervlakte aan
parkeerterreinen anderzijds. De ruimte die door parkeerterreinen ingenomen wordt, is gemiddeld 10% groter dan
de ruimte die ingenomen wordt door bebouwing en verharding (met uitzondering van de ontsluitingswegen en
parkeerterreinen). Elk gekend project gaat uit van een (significante) verhoging van de parkeercapaciteit en een
kwaliteitsvolle inrichting van de parkeerterreinen met veel aandacht voor groenvoorzieningen, compartimentering
en hoogstammige bomen. De gemiddelde oppervlakte per geplande parkeerplaats bedraagt hierdoor ca. 30m².
Deze vaststelling biedt een goed kader voor het eenvoudig berekenen van de gewenste parkeercapaciteit.
Een standaard parkeervak meet 2,5 meter op 5 meter (ASVV 2004, p. 657). Dit is de noodzakelijk ruimte voor
het stallen van een voertuig (12,5m²). Voertuigen hebben ook ruimte nodig voor het manoeuvreren (in en
uitrijden). De breedte van de parkeerweg wordt opgevat op een wijze dat manoeuvres tot één beweging beperkt
kunnen blijven. Bij haaks parkeren bedraagt de breedte van de strook 6 meter. Wanneer de helft van de breedte
bij de parkeerplaats geteld wordt stijgt de bruto oppervlakte van een parkeerplaats met 50% (tot 20m²). Bij
parkeerterreinen horen ook toegangswegen die niet aangewend worden als manoeuvreerzone en is er ook vaak
nood aan speelruimte tussen het parkeervak en de rand van het parkeerterrein (meestal 0.5 meter). De bruto
oppervlakte van een parkeerplaats wordt daarom in de verkeerskunde bepaald op 25m². Deze maat is algemeen
als kengetal aanvaard. Wanneer men het parkeerterrein wil aanleggen als een ‘groene ruimte’ is er boven de
noodzakelijke ruimte voor parkeervakken ook behoefte aan ruimte voor bomen, hagen, infiltratiestroken, … In
functie van de indeling van het parkeerterrein bedraagt dit tot van 5 tot 10m² per parkeervak. De brutooppervlakte van natuurlijke (met bomen, heesters en hagen begroeide) parkeerterreinen bedraagt daarom
minimum 30m² (en soms 35m²). Ook deze maat is in de verkeerskunde algemeen als kengetal aanvaard.
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Tabel 2: Verhouding oppervlakte bebouwing en verharding ten opzichte van de oppervlakte aan parkeerterreinen
Voorziening

Huidig aantal parkeerplaatsen

Gepland aantal parkeerplaatsen
(ontwerp vergunningsaanvraag)

81
40
40
88
Bij staanplaatsen
80
329

139 (en twee busparkeerplaatsen)
50
60
88
Bij staanplaatsen
250 (en drie busparkeerplaatsen)
499

Feestzalen Den Eyck
De Watermolen (hotel)
De Watermolen (restaurant)
Mini golf Netherust
Camping de Putten
De Putten
totaal
Gemiddelde verhouding

Verhouding geplande oppervlakte.
parkeerplaatsen / opp. geplande
bebouwing-+ verharding
4.800m² / 3.750m² of 1.28/1
2.000m² / 1.400m² of 1.42/1
850m² / 1.350m² of 0.63/1
1.960m² / 2.200m² of 0.9/1
Bij staanplaatsen
7.000m² / 6.250m² of 1.12/1
1.07/1

Daar het aantal geplande parkeerplaatsen voor de bestaande functies sterk toeneemt en deze toegenomen capaciteit duidelijk veel hoger is dan de
parkeercapaciteit op de openbare weg, kan gesteld worden dat de relatie tussen bebouwing en verharding en de oppervlakte van parkeerterrein als een
eenvoudig hanteerbare regel in het vergunningenbeleid gebruikt kan worden.
Voor het gehele plangebied kan een verhouding van 1,25 parkeerterrein ten opzichte van 1,0 bebouwing en verharding als gebiedsspecifiek kengetal aangewend
worden. Dit houdt dus in dat de parkeerterreinen verbonden aan een functie minstens 25% meer oppervlakte moeten beslaan dan de gebouwen en verhardingen
van de functie.





Deze berekening leidt tot een omvangrijk ruitmebeslag. Gelet op de aard van de activiteiten (conference center, feestzalen, camping, speeltuin) en
de herkomst van de bezoekers (wijde omgeving), het tijdstip van bezoek (veelal weekend en vakanties) en het gebrek aan een goede nabije
openbare vervoersverbinding zijn er echter weinig of geen alternatieven voor de automobiliteit. Het inzetten op het realiseren van een gewijzigde
modal split is daarom niet realistisch. Langs de N19 rijden vier buslijnen. Lijn 490 Aarschot-Turnhout heeft enkel een halte in Kasterlee centrum, lijn
492 Aarschot-Turnhout heeft een halte aan Houtum maar passeert slechts vier per richting per etmaal), lijn 493 Geel-Gierle gebruikt de halte
Houtum maar rijdt enkel op schooldagen en stopt slechts twee maal per richting per etmaal, lijn 494 Aarschot-Geel-Turnhout gebruikt eveneens de
halte Houtum maar doet dit slechts 3 maal per etmaal per richting (telkens drie in een tijdspanne van 2 uur).
Het openbaar vervoer biedt dus weinig alternatieven voor het autogebruik;
De bestemming is tevens een typische recreatieve autobestemming (familie-uitstap), het aantal individuele bezoekers is verwaarloosbaar;
Fietsverkeer is populair voor een deel van de bezoekers (nabije omgeving), de fietsattractiviteit wordt echter beperkt door het gebruik van de openbare weg
voor het stallen van voertuigen. Hierdoor wordt de doorstroming, de beleving en de veiligheid voor fietsers beperkt. Het parkeren op eigen terrein draagt er
dus toe bij dat de fietsaantrekkelijkheid van de site verhoogd kan worden.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is tevens niet het instrument om verkeersbewegingen te sturen. Dergelijk beleid kan deel zijn van de implementatie
van een (lokaal) mobiliteitsplan. Omwille van deze redenen is het wenselijk dat de ondernemers verantwoordelijkheid dragen voor de door hen
veroorzaakte parkeerdruk.
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MOBILITEITSEFFECTEN

Het nieuwe plan biedt de mogelijkheid tot het uitbreiden van de parkeercapaciteit. Het is derhalve noodzakelijk om na te gaan of:
1. deze verhoogde capaciteit noodzakelijk is;
2. er hierdoor geen mobiliteitsaanzuigend effect ontstaat en de verkeersafwikkeling niet in het gedrang komt;
3. er geen alternatieven bestaan;
4. de ruimtelijke draagkracht niet overschreden wordt,
5. hoe dit parkeerbeleid kadert in de globale toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente Kasterlee.
Nood aan een verhoogde capaciteit:
De verhoogde capaciteit wordt verantwoord door de bestaande parkeerchaos, de bestaande zonevreemde parkeerterreinen en de geplande en concrete
uitbreiding van een aantal voorzieningen (Hotel en Conferentiecentrum ‘De watermolen’, Eethuis de Watermolen, Feestzalen Den Eyck en recreatiedomein ‘De
Putten’. Ruimtelijk wordt de nood verantwoord door de aangereikte visie en concepten: het is wenselijk en noodzakelijk dat Houtum als een ‘verdeler’ van de
verschillende functies kan fungeren. Op topdagen wordt een groot deel van de parkeerbehoefte afgewenteld op het openbaar domein. Wanneer er in de bermen
geparkeerd wordt, ontstaat bij nieuw toekomende bezoekers het gevoel dat de parkeerterreinen in het plangebied volzet zijn, waardoor er nog meer in de bermen
geparkeerd wordt. Hierdoor wordt de doorstroming van de weg sterk beperkt en daalt de omgevingskwaliteit van een van de belangrijkste recreatieve
knooppunten van de gemeente.
De functionele beperking en een dalende omgevingskwaliteit kan leiden tot een verminderen van de attractiviteit van het knooppunt. Het beleid wil de attractiviteit
echter verhogen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Het is tevens wenselijk dat fietsers en voetgangers voldoende ruimte krijgen op Houtum. De weg is
immers deel van het fiets- en wandelnetwerk.
Het behoud van beeld- en omgevingskwaliteit, het garanderen van ruimte voor fietsers en voetgangers en het waarborgen van de doorstroming en de
verdeelfunctie van Houtum kan gerealiseerd worden door het instellen van een parkeerbeperking of verbod. Dit vereist het opleggen van een minimum aantal
parkeerplaatsen per inrichting. Door het verplicht groeperen van de parkeerinrichtingen wordt een zuinig ruimtegebruik nagestreefd en ontstaat ruimte voor een
dubbel gebruik.
Mobiliteitsaanzuigende effecten en verkeersafwikkeling
Hoger is reeds aangeduid dat de nieuwe parkeerterreinen vooral betrekking hebben op een verschuiving van de bestaande capaciteit. Toch kan de verhoogde
beeld- en belevingskwaliteit van wandelaars en fietsers op Houtum, de vlottere doorstroming en het vermijden van parkeerzoekverkeer aanleiding zijn tot een
verhoogde aantrekking van het gebied. Mogelijk ontstaat er zo verzadiging.
De verhoogde aantrekking van bezoekers en voertuigen is mogelijk en wenselijk. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om het verkeer onmiddellijk af te leiden naar
de N19. Het gebruik van Doornboom als verbindingsweg voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar het plangebied wordt beperkt. Het is onduidelijk in welke
mate de verhoogde attractiviteit en de uitbreiding van het knooppunt zal leiden tot toenemend autoverkeer. In Tabel 2: Verhouding oppervlakte bebouwing en
verharding ten opzichte van de oppervlakte aan parkeerterreinen, p.44, is aangeduid dat de parkeercapaciteit groeit met 170 parkeerplaatsen. Bijkomend moet er
echter ook de parkeerbehoefte van de nog niet benoemde functie in het uiterste noordoosten van het plangebied opgeteld worden. Wanneer deze nieuwe
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functie een 60 tal bijkomende parkeerplaatsen creëert (vergelijkend met eethuis en hotel de Watermolen), stijgt de capaciteit met 230 eenheden of 70%. Dit is
ruim maar noodzakelijk om een alternatief te bieden aan het parkeren op het openbaar domein.
Toch ontstaat er geen mobiliteitsprobleem en wordt de verkeersafwikkeling eerder verbeterd dan beperkt:

Het autoverkeer kan Houtum tijdens topdagen veel beter gebruiken. De doorstroming wordt immers sterk verbeterd door het niet langer toelaten van
parkeren in de bermen;

Het verkeer wordt naar en van het recreatief knooppunt geleid via de weg Houtum. Deze sluit onmiddellijk aan op de N19. De N19 wordt ontdubbeld
waardoor de verkeersintensiteit van bestaande gewestweg (met een geschatte capaciteit van 18.000 voertuigen per etmaal) vermoedelijk zal dalen tot
ca. 6.000 wagen per etmaal. Dit houdt in dat de capaciteit van de N19 in de toekomst ruim voldoende zal zijn. De verkeerslichten op de kruising
Houtum en N19 worden mogelijk behouden. Met het behoud van de verkeerslichten is een volledige sturing van de verkeersstromen mogelijk.;

Het deel van Houtum dat het recreatief knooppunt verbindt met de N19 heeft een lengte van ca. 350 meter en een breedte van ca. 6 meter. Langs de
weg zijn een tiental huizen gesitueerd. Het gewestplan laat enkel nieuwe bebouwing ten noorden van de weg toe. Wanneer het parkeerverbod
doorgetrokken wordt tot dit deel van de weg, kan de ontsluiting van het knooppunt ten allen tijde gegarandeerd worden. Ook wanneer de mobiliteit nog
sterk zou aangroeien ontstaat er geen gevaar voor de verkeersafwikkeling.
Mogelijke (plan)alternatieven
Tijdens de opmaak van het plan werden verschillende alternatieven voor het autoverkeer onderzocht. Aanvankelijk werd gesteld dat het binnengebied gevormd
door Waaiberg, Doornboom en Houtum ruimte biedt voor een gegroepeerd parkeerterrein waarin de lokale overheid een initiatief zou kunnen nemen. Dit gebied
is in het structuurplan echter aangeduid als gebied voor het ontwikkelen van (sociale) woonprojecten. Een groot parkeerterrein op die locatie zou tevens de
verkeersdruk op Doornboom verhogen, wat niet wenselijk is. Andere randparkeerterreinen in de omgeving van het centrum kunnen of ruimtelijk niet verantwoord
worden of sluiten niet aan bij bestaande toeristisch-recreatieve knooppunten.
Het plan wil dat de beheerders zelf verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van voldoende parkeerterreinen. Hierdoor ontstaat meer ruimte op het
openbaar domein voor fietsers en wandelaars. Deze parkeerterreinen worden gegroepeerd. Hierdoor zijn een beperkt aantal toegangswegen op plan aangeduid.
Overschrijden van de ruimtelijke draagkracht
De ruimtelijke draagkracht wordt door de nieuwe functies en een toenemende mobiliteit niet overschreden. Het plan duidt het hele gebied aan de Kleine Nete
immers aan als natuurgebied waardoor functies en parkeerterreinen slechts op een ruime afstand van de natuurlijke omgeving toegestaan kunnen worden. Daar
de toegenomen mobiliteit afgeleid wordt via de directe verbinding Houtum – N19 wordt ook de woonomgeving niet bedreigd. In dit deel van Houtum bevinden
zich slechts een tiental woningen.
Met de inwerkingtreding van het RUP worden de eisen met betrekking tot inplanting, bebouwing en toegelaten functies beter omschreven waardoor de beeld- en,
belevingkwaliteit toeneemt.
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Visie van de toename aan parkeervoorzieningen in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Kasterlee
Kasterlee wordt in verschillende beleidsdocumenten vermeld als een belangrijke schakel in het toeristisch-recreatief netwerk van de Kempen. De ruimtelijke
structuurplannen van de drie bestuursniveaus duiden aan dat er meer ruimte moet komen voor toeristisch-recreatieve activiteit in Kasterlee. De ruimte hiervoor is
echter beperkt. Het GRS duidt het toeristisch-recreatief knooppunt aan als een van de weinige concrete mogelijkheden waar nieuwe functies en activiteiten
gevestigd kunnen worden.
Het beleid stelt dat de verdere ontwikkeling zeer goed past in de opties voor een verdere uitbouw van het toeristisch-recreatief aanbod in de gemeente. Het
knooppunt is immers zeer goed ontsloten en wordt gebundeld afgeleid naar het hogere wegennet. Een verdere ontwikkeling bevestigt de structuur waarbij het
recreatiedomein Hoge Mouw, de omgeving van de markt en Houtum de belangrijkste dragers zijn.
De verdere ontwikkeling van Houtum leidt mogelijk ook tot een beperking van het recreatief parkeer(zoek)verkeer in het centrum. Houtum is immers aan de rand
van de kern gesitueerd. Een goede verkeersafwikkeling en een voldoende parkeergelegenheid zal recreatief parkeerzoekverkeer in het centrum beperken en
fiets- en wandelbewegingen tussen de drie genoemde attractiepunten meer stimuleren.
Conclusie
De mobiliteitseffecten zijn bestudeerd. Er zijn geen planalternatieven met betrekking tot de mobiliteit, de toegenomen parkeercapaciteit leidt tot een dalende
parkeerbehoefte elders en stimuleert fiets- en wandelverkeer tussen de belangrijkste attractiepolen in de gemeente. De onmiddellijke verbinding tussen het
toeristisch-recreatief knooppunt en de N19 waarborgt een vlotte verkeersafwikkeling en tast de ruimtelijke draagkracht niet aan. Integendeel, door het voorzien
van voldoende parkeergelegenheid bij de functies wordt de beeld-, belevings en gebruikskwaliteit van Houtum sterk verbeterd.

7.5

RELATIE MET HET HOGERE PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Voor een deel van het plangebied is reeds een plan opgesteld. Het betreft het RUP ‘Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Houtum te Kasterlee. (MB 0507-2002)’. Omdat dit provinciaal plan een hiërarchisch hoger plan is, mag het lokale RUP hier niet van afwijken. Voor het overlappende gebied mogen de
stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk RUP de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP verfijnen maar niet tegenspreken.
De aanduidingen in de zone voor natuurontwikkeling en landschapsbeleving bevatten geen tegenstrijdigheden. Ook in de zone voor lokale recreatieve
voorzieningen zijn er geen tegenstrijdigheden opgenomen daar het PRUP met uitzondering van het gebouw ‘De Putten’ enkel niet-bebouwde terreinen opneemt.
Voor dit gebouw wordt een uitzonderingsbepaling gehanteerd waardoor er geen conciërgewoning in het bestaande gebouw geïntegreerd kan worden. Hierdoor
wordt elke tegenstrijdigheid opgeheven.
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W ATERTOETS

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden
genoemd. Hierin wordt gesteld dat er geen schadelijk effect mag ontstaan of zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect
wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van
watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de
mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik
van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang
tussen een of meer van deze elementen".
De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal
Waterbeleid dienen overheden bij het verlenen van een vergunning telkens te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem
kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. Gedetailleerde regels aan de hand waarvan wordt vastgesteld of handelingen of activiteiten een schadelijk effect
veroorzaken, zijn nog niet voorhanden. De uitvoering van deze watertoets gebeurde dan ook op basis van de bestaande voorschriften en codes van goede
praktijk.
De uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze tot op heden beschikbaar zijn. De beoordeling gebeurde op basis van
ingreepgroepen (en ermee samenhangende effectgroepen) die in functie van de aard van de projectingreep als een mogelijk knelpunt worden beschouwd:








De vallei, de zone parallel aan de Kleine Nete, is gekarteerd als NOG (van nature overstroombare gebieden). Tot op heden zijn er ter hoogte van dit
plangebied nog geen overstromingen parallel aan de Kleine Nete vastgesteld. Bovendien wordt de zone langs de rechteroever bijna volledig ontwikkeld in
functie van natuur en natuur- en landschapsbeleving. De toename van de verharde oppervlakte in het plangebied is beperkt en waterdoorlaatbaar en een
duurzaam waterbeheer wordt vooropgesteld.
De bodem ter hoogte van het RUP bestaat grotendeels uit zeer natte en natte leemachtige zandbodem en in mindere mate uit matig droge zandbodem en
natte licht zandleembodem. In het kader van de grondstructuur is infiltratie mogelijk.
Er worden geen ondergrondse ruimten voorzien. De eventuele kleinschalige ondergrondse constructies (controleputten, fundering) zullen gelet op de
voorziene berging op eigen terrein (door de aanleg van wadi’s, poelen of retentiebekkens), geen relevante invloed uitoefenen op de waterhuishouding.
De oevers ter hoogte van De Watermolen zijn gelegen in een risicozone voor overstromingen. De Watermolen betreft een historisch gegroeide
ontwikkeling.
De verhardingen in de parkeerzones moeten uitgevoerd worden in waterdoorlatend materiaal, bijkomend is een aangepaste groenaanleg verplicht
opgelegd en afwatering wordt voorzien via aan te leggen wadi’s, poelen of retentiebekkens.
Verplichte maatregelen voor waterinfiltratie of waterberging in elke zone door de toepassing van gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorziening en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Er kan dus in alle redelijkheid geoordeeld worden dat geen schadelijke effecten ten aanzien van verlies van waterbergend vermogen wordt veroorzaakt of dat
toekomstige ontwikkeling in een overstroombaar gebied worden ontwikkeld.
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Figuur 1: Watertoets

Bron: agiv.be
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RUIMTEBALANS
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Uit deze ruimtebalans blijkt dat met dit RUP, verschillende percelen van bestemming veranderen. Om bestemmingswijzigingen door te kunnen voeren zonder
zichzelf of de burger onnodig schade toe te brengen, heeft de overheid een systeem van planbaten en planschade uitgewerkt. Een volledig overzicht van de
wetgeving (art. 84-91 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) kan geraadpleegd worden via:
www.ruimtelijkeordening.be. Algemeen kan gesteld worden dat:
Planschade kan ingeroepen kunnen worden als een stuk grond in waarde daalt. De eigenaar kan een aanvraag indienen om 80% van de
waardevermindering terugbetaald te krijgen. Planschade wordt alleen toegekend als de grond vóór de planwijziging voor bebouwing in aanmerking
kwam en na de bestemmingswijziging niet meer. Artikel 89 § 1 van het D.R.O. vermeldt de mogelijke bestemmingswijzigingen.
Planbaten zijn het spiegelbeeld van planschade. Als een stuk grond in waarde stijgt doordat het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bestemming verandert,
betaalt de eigenaar bij de verkoop een eenmalige heffing per vierkante meter. Daar er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn opgesteld, worden planbaten
vooralsnog niet geïnd. De heffing heeft tot doel om de geïnde sommen (samen met andere middelen) aan te wenden voor een grondfonds dat de
planschadebetalingen uitvoert. Op die manier kan de overheid een billijk grondbeleid voeren.
Planbaten en -schade worden niet automatisch toegekend. Voor planschade moet de burger zelf een procedure starten en planbaten worden pas
betaald als de grond verkocht wordt of als er een bouwvergunning wordt afgeleverd.
Gelet op de voorgestelde bestemmingswijzigingen is het onwaarschijnlijk dat planschade ingeroepen kan worden. Er worden immers meer nieuwe
bouwmogelijkheden gecreëerd dan beperkt. Planbaten ontstaan door de omzetting van agrarisch naar recreatiegebied. De impact is daarvan het grootst bij de
percelen gelegen in de omgeving van de Millekesbrugvoetweg. Gelet op het gemis aan uitvoeringsbesluiten kunnen deze echter vooralsnog niet geïnd worden.

9

OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN

Gewestplan 16 Turnhout: Landschappelijk waardevol 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.”
”De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan
landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur
aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.”
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Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan toeristisch-recreatief knooppunt Houtum
Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van ……………..
Secretaris,

Burgemeester,

Tom De Munter

Ward Kennes

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis
van Kasterlee werd neergelegd van ……….. 2008 tot ……… 2009
Secretaris,

Burgemeester,

Tom De Munter

Ward Kennes

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van ………………
Secretaris,

Burgemeester,

Tom De Munter

Ward Kennes
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TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
1

Algemene bepalingen

Artikel 1.

Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied is aangeduid op het grafisch plan.

Artikel 2.

Wijze van meten

Bebouwingspercentage: een op het plan of in de voorschriften
aangegeven percentage, dat de maximumoppervlakte binnen de zonering
aangeeft dat mag worden bebouwd met gebouwen of constructies.
Verhardingen, infiltratiebekkens, speeltuigen en dergelijke worden niet
beschouwd als bebouwing.
Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op
de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte
wordt hierin niet meegerekend. De nokhoogte behelst tevens het
dakvolume.
Bouwvolume (bruto): Het bruto-bouwvolume wordt gemeten met inbegrip
van buitenmuren en dak, te vertrekken van het maaiveld. Het deel van het
keldervolume onder het maaiveld wordt dus niet meegerekend, op

Artikel 3.

voorwaarde dat het een gebruikelijke onderkeldering van het (woon)gebouw
betreft. Wanneer ondergrondse ruimtes andere functies herbergen, dienen
deze wel meegerekend te worden, aangezien ze niet als gewone kelder
kunnen beschouwd worden. Als gewone kelder geldt bijvoorbeeld een
ondergronds gelegen wasruimte, berging of stookruimte.
Bruto-vloeroppervlakte of bvo: de som van aan de buitenzijde gemeten
vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het
gebouw.
Verhardingspercentage: een op plan of in de voorschriften aangegeven
percentage, dat de maximale grootte van het deel van een terrein aangeeft
dat verhard mag zijn.

Gehanteerde begrippen

Bedrijf: materiële uiting van een economische activiteit. Een bedrijf is het
gebouw of de ‘inrichting’ waarin een bepaalde economische activiteit wordt
uitgeoefend. De bedrijven zijn gevestigd in specifieke inrichtingen en
kunnen gerangschikt worden in verschillende categorieën: Regionale
bedrijven zijn bedrijven die omwille van de schaal en het werkingsgebied
het lokale niveau overstijgen; Lokale bedrijven hebben een verzorgend
karakter ten aanzien van de omgeving en sluiten qua schaal aan bij de
omgeving.
Bedrijfswoning: Een bedrijfswoning is een woning van de beheerder,
exploitant of huisbewaarder die gelegen is op het terrein van de exploitatie
met doel de aanwezigheid te verhogen en het toezicht en het beheer te
vereenvoudigen.

Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan
juridisch vastgelegd wordt.
De hoofdbestemming moet steeds
gerealiseerd worden en dit voor ten minste de helft van de brutovloeroppervlakte (Hoofdbestemming moet steeds minstens 50% van de bvo
innemen); Nevenbestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de
hoofdbestemming. Alle toegelaten nevenbestemmingen samen mogen niet
meer dan 50% van de bvo innemen. Wanneer nevenfuncties niet
verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd worden.
Bijgebouw: bijgebouwen zijn vrijstaande constructies die niet aan het
hoofdgebouw gekoppeld zijn.
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Bvo: zie Bruto-vloeroppervlakte
Constructie: elk bouwwerk van hout, steen, metaal of ander materiaal dat,
hetzij met de grond verbonden is, hetzij steun vindt in of op de grond en
waarvoor een vergunning is vereist. Constructies onderscheiden zich van
gebouwen door hun aard (niet voor bewoning), omvang (beperkt), afwerking
(beperkt)en materiaalgebruik. Constructies in het plangebied staan niet op
zichzelf zijn steeds deel van een functie of gebouw. Schuilhokken voor
dieren worden gevat onder de noemer constructies;
Diensten: Naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als
activiteiten gericht op een dienstverlening (met een onmiddellijke en ter
plaatse bediening) naar de bevolking (loketfuncties). Het betreft vrije
beroepen, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus en
bemiddelingsadvies, ... Nachtbars en aanverwante activiteiten kunnen niet
onder deze noemer gevat worden.
Grafisch plan: het bestemmingsplan van het plangebied.
Harmonie: in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat
bouwvormen en de inrichting van de buitenruimte aansluiten bij de identiteit
van de bestaande elementen in de omgeving of er op een creatieve wijze
mee corresponderen. Harmonie of contextualiteit heeft een eigen tijds- en
ruimtedimensie.
Hoofdbestemming: zie bestemming
Hoofdgebouw: het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch,
naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid.
Veelal is dit het gebouw met het hoogste volume, dat de hoofdbestemming
herbergt en zich aan of nabij de bouwlijn bevindt.
Kantoren: kantoren zijn ruimten waar hoofdzakelijk de administratieve
activiteiten alsook beleidsactiviteiten in functie van de hoofdactiviteit
(productie) plaatsvinden. Het betreft ruimten voor onthaal, boekhouding,
directievoering, dispatching, studiediensten, …
Kleine verbouwingen: Kleine verbouwingen hebben betrekking op
bestaande gebouwen [of bestaande constructies]. Het betreft
werkzaamheden zoals: het verbouwen van een bestaand gebouw [of een
bestaande constructie] binnen het bestaande bouwvolume; het uitbreiden
van een bestaand gebouw op voorwaarde dat de uitbreiding het
noodzakelijke gevolg
is
van vereisten
opgelegd
overheden;
aanpassingswerken aan of bij een gebouw bedoeld in zonder dat het
overdekte volume wordt uitgebreid.
Nevenbestemming: zie bestemming

stedenbouwkundige voorschriften

Nokhoogte: de hoogte van de bebouwing met inbegrip van lift- en
trappenhuizen, centrale verwarmings- en ventilatie-inrichtingen, lichtkappen,
schoorstenen en dergelijke ondergeschikte delen van gebouwen.
Onderhoudswerken: onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken
die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen
door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten
materialen of onderdelen.
Pand en perceel: de verwijzing naar pand en perceel is gekoppeld aan de
toestand zoals aangeduid op het kadasterplan van 1 januari 2005 en dat de
basis vormt van het bestemmingsplan. De voorschriften zijn gekoppeld aan
de op plan aangeduide percelen.
Perceel: een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op het plan
zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op het kadasterplan van 1
januari 2005.
Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide
perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan van 1 januari 2005 dat de
basis vormt van het bestemmingsplan. De perceelsgrenzen kunnen door
middel van herverkavelingen steeds aangepast worden.
Verantwoord groenbeheer: Het beheer van groenelementen van diverse
aard op een dusdanige wijze dat deze elementen een maximale bijdrage
kunnen leveren aan de ecologische waarde van het gebied waarin zij zich
bevinden.
Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast,
uitgebreid of gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met het
doel een aangepast, beter of ander functioneel gebruik of zicht te realiseren,
valt dit onder de term verbouwingen.
Verharding: behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een
niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de
waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig gebruikte
verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en
dolomiet.
Vernieuwbouw: vernieuwbouw of wederopbouw betreft de heropbouw van
constructies na afbraak (dezelfde planbasis en opbouw).
Woning: woon- of verblijfplaats van een of meerdere personen. Deze
kunnen gevat zijn in eengezinswoningen, meergezinswoningen,
appartementen, studio’s, kamerwoningen
Zone: een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming.
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Artikel 4.

stedenbouwkundige voorschriften

Bepalingen in verband met de bestemmingen

Overgangsbepaling
Wanneer een bestaande bestemming strijdig is met het plan kunnen enkel kleine verbouwingen, onderhouds- en instandhoudingwerken toegelaten worden
wanneer deze beperkingen hebben op behoorlijk vergund geachte gebouwen of functies. Deze bepaling geldt evenwel niet voor het deel van het plangebied welk
deel is van het PRUP (Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Houtum te Kasterlee. MB 05-07-2002). .
Onbebouwde gronden
Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van vergunde werkzaamheden.
Archeologisch patrimonium







Alle werken met ingreep in de bodem dienen ter advies te worden voorgelegd aan het agentschap R.O Vlaanderen – Onroerend Erfgoed. Afhankelijk van de
aard van de ingreep (grootte, diepte, ligging, oppervlakte) kan de erfgoedconsulent bekijken of een archeologische terreininventarisatie uitgevoerd moet
worden. Dit houdt in dat:

Voorafgaand aan de werken op het terrein boringen moeten uitgevoerd worden in een driehoeksgrid met een edelmanboor met diameter van 15 cm.
De grond dient nat gezeefd te worden op een zeef van maaswijdte van 2mm;

Na de boringen dienen er proefputten of proefsleuven te worden gegraven onder toezicht van en archeoloog over een oppervlakte en tot een op en
diepte bepaald door de archeoloog. De proefsleuven dienen pragmatisch gegraven te worden met als doel om 10 tot 12% van het terrein open te
leggen;
De archeologische prospectie moet uitgevoerd worden door een archeoloog conform de wet- en regelgeving ter bescherming van het archeologisch
patrimonium en dit in opdracht van de bouwheer die hiervoor de financiële lasten draagt;
Indien geen archeologische monumenten worden aangetroffen, kunnen de gronden door het voor archeologie bevoegde agentschap meteen worden
vrijgegeven;
Indien wel archeologische monumenten worden aangetroffen, moet de bouwheer de nodige middelen en de nodige tijd voorzien voor een volwaardige
archeologische opgraving.
Eigenaar en gebruiker moeten de zorgplicht van de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden strikt naleven. Dit houdt in dat ze
archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden moeten bewaren en beschermen en deze voor beschadiging en vernieling te behoeden
conform de geldende wet- en regelgeving.

Toegankelijkheid
De principes van toegankelijkheid moeten zoveel mogelijk toegepast worden. Bij het afleveren van vergunningen kan de gemeente het advies van het centrum
voor toegankelijkheid opvragen. Volgende bepalingen moeten steeds nageleefd worden:

De openbare en niet-openbare wegen die voor het publiek toegankelijk zijn of waar personeel tewerkgesteld wordt moeten toegankelijk zijn, worden
integraal toegankelijk (her)aangelegd of (her)ingericht, ook voor wat betreft niet- vergunningsplichtige ingrepen;

Alle gebouwen of delen van gebouwen, domeinen en infrastructuren die toegankelijk zijn voor het publiek, of waar personeel tewerk gesteld wordt
moeten toegankelijk zijn voor personen met een verminderde mobiliteit;
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Artikel 5.
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Behoud van de ruimtelijke kwaliteit

Elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning wordt inhoudelijk grondig onderzocht en afgewogen. Vergunningen voor gebouwen,
constructies en inrichtingen kunnen enkel toegestaan worden voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Bij de behandeling van de
vergunningsaanvraag wordt er daarom een onderzoek uitgevoerd naar de bestaande en de voorgestelde integratie van de gebouwen en constructies in de
omgeving.
De kwaliteit en de identiteit van de landschappelijke en recreatieve omgeving mag niet aangetast worden door de gevraagde ingreep. De omgeving is
maatgevend, niet de gebouwen en constructies. De geslaagde integratie en de verenigbaarheid van het onderwerp van een stedenbouwkundige aanvraag met
de onmiddellijke omgeving wordt aangeduid op basis van een omstandige analyse van de omgeving. Deze duidt aan hoe de gebouwen en aanhorigheden,
constructies of infrastructuur in de omgeving geïntegreerd zijn en op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan worden. Het onderzoek naar de
beoordeling wordt gevoerd op basis van de specifieke kenmerken van de omgeving zoals:
 de recreatieve en landschapsbeleving;
 de schaal van de ingreep, het gebouw, de constructie of infrastructuur in relatie met de omgeving;
 de aard, het aantal en de vorm van gebouwen en constructies eigen aan de functie;
 de aanwezigheid en wenselijkheid van kleine landschapselementen en overige beplanting;
 de aanwezigheid van kleine landschapselementen,…
Nieuwe gebouwen, constructies en infrastructuur moeten steeds deel zijn van een breder plan dat ook oog heeft voor een verantwoorde en kwaliteitsvolle
ruimtelijke inpassing en voor landschapsaanleg en -beheer. Verbouwingswerken aan gebouwen, constructies en verhardingen worden aangegrepen om ook
initiatieven voor de onverharde ruimte af te dwingen waardoor de landschappelijke integratie en de kwaliteit van de omgeving versterkt kan worden door het
bepalen van een bepaalde verhouding tussen investeringskosten van harde infrastructuur (gebouwen, constructies en verhardingen) en zachte infrastructuur
(hagen, houtwallen, boomgaarden, beplantingen, beken, grachten). De manier waarop het onderwerp van de vergunningsaanvraag kwaliteitsvol geïntegreerd
wordt in de bebouwde en de niet-bebouwde omgeving, wordt aangetoond in de beschrijving van het project die bij de vergunningsaanvraag gevoegd wordt. Bij de
beoordeling van de vergunningsaanvraag wordt rekening gehouden met:

de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project in de omgeving: de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik
en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik moeten op een
doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande
typologie;

het volume en de schaal van bestaande en geplande gebouwen en constructies op het perceel en in de omgeving;

de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend)

de afstand tot andere gebouwen en constructies;

het voorkomen van het gebouw en de constructies en gebouwen in de omgeving;

het aandeel, voorkomen en situering van constructies eigen aan de woning;

de omvang, inrichting, het gebruik van materialen, de ontsluiting en beheer van de parkeerterreinen;

de geslaagdheid van de landschappelijke integratie door beplantingen en de aanleg van de niet verharde ruimte;

de structuur en het voorkomen van het landschap;

de fijnmazigheid van het netwerk van formele en informele trage wegen;

de ecologische waarde van de omgeving;

de wijze waarop de kwaliteit van de niet-bebouwde omgeving verhoogd wordt.
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Artikel 6.

stedenbouwkundige voorschriften

Waterbeheer

Stedenbouwkundige vergunningen kunnen enkel verleend worden wanneer uit de vergunningsaanvraag onvoorwaardelijk blijkt dat er geen negatieve impact
bestaat voor het waterbeheer. Dit houdt in dat regenwaterafvoer zoveel mogelijk beperkt wordt door opvang en herbruik en dat er voldoende mogelijkheden
aangewend zijn om het water in de grond te laten infiltreren vooraleer het naar de openbare waterlopen af te leiden. Dit moet gescheiden door de aanleg van
poelen of retentiebekkens of wadi’s.
In het kader van het integraal waterlopenbeheer worden onbevaarbare waterlopen open en bereikbaar gehouden. De bestaande wetgeving omtrent waterlopen
moet in acht genomen te worden. Met de volgende elementen moet steeds rekening gehouden worden:
langs beide zijden van de Kleine Nete en langs ten minste één zijde van de Houtemse Loop en langs de noordzijde van de zijarm van de Kleine Nete die
naar de watermolen leidt, moet een 5 meter-zone gemeten vanaf de kruin van de waterloop vrijgehouden worden voor noodzakelijke ruimings- en
onderhoudswerken. Onderhouds- en ruimingswerken moet worden beperkt met het oog op het behouden van de aanwezige ecologisch waardevolle fauna
en flora. De periode waarin en de wijze waarop werkzaamheden in en rond de waterlopen worden uitgevoerd, wordt vastgelegd in overleg met het
Agentschap voor Natuur en Bos;
afsluitingen moeten op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m vanaf de kruin van de waterloop geplaatst te zijn;
verhardingen en leidingen tot op een afstand van minder dan 5 m vanaf de kruin van de waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van machines;
alle werken binnen de bedding van de Kleine Nete moeten een bijkomende machtiging van de beheerder van de waterloop –de afdeling water van het
Vlaams gewest- verkrijgen. Overwelvingen kunnen enkel ter hoogte van kruisingen worden toegestaan worden. De open waterlopen worden integraal
behouden;
de beekvalleien moeten bewaard en versterkt worden. Ophogingen langs waterlopen zijn niet toegelaten;
verhardingen moeten uitgevoerd worden op een wijze dat de waterdoorlaatbaarheid slechts beperkt wordt. Enkel het gebruik van waterdoorlaatbare
verhardingen zijn wenselijk. De waterdoorlaatbaarheid kan daarnaast verhoogd worden door het aanleggen van brede infiltratiestroken (wadi’s).
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Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingszones. Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in
drie kolommen. In kolom één worden informatieve toelichtingen gegeven. In kolom twee zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn
om het beoogde te realiseren. Deze twee kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie. De derde kolom bevat de juridische verordende
bepalingen. Deze teksten zijn afgedrukt tegen een grijze achtergrond.

Verordenende bepalingen
Stedenbouwkundige voorschriften

Informatieve aanduidingen
Toelichting bij de gewenste ordening

Essentiële aspecten

Kolom 3:
Juridisch afdwingbaar

Kolom 2:
Noodzakelijke randvoorwaarden die
gerealiseerd moeten worden

Kolom 1:
Gewenste ruimtelijke invulling
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Algemene bepalingen
Het is wenselijk dat de toeristisch-recreatieve cluster Houtum
voldoende ontwikkelingsperspectieven krijgt om zich als volwaardig
knooppunt te ontwikkelen. De ruimtelijke fragmentatie wordt
vandaag bestendigd door de verschillende bestemmingszone’s van
het gewestplan. Het is wenselijk dat in het volledige gebied gepaste - Ontwikkelen toeristischtoeristisch-recreatieve activiteiten ontwikkeld kunnen worden.
recreatieve activiteiten
mogelijk maken
Landelijk toerisme wordt gekenmerkt door verblijfstoerisme en
dagrecreatie al dan niet gebruik makend van een specifieke
toeristisch-recreatieve infrastructuur waarbij het verblijf op of de
beleving van het platteland het hoofdmotief zijn. De
aantrekkinskracht wordt bepaald door de ruimtelijk-landschappelijke - Aantal toegelaten
typering (rivier, weiland, dreven, kleine landschapselementen,
functies beperken
bebouwd erfgoed,..) en een aantal waarden zoals warmte
authenticiteit, romantiek, charme, eenvoud… Het aanbod is
kleinschalig, gemoedelijk en persoonlijk en de vraag wordt
gekenmerkt door rust, onthaasting, nostalgie, contact met de natuur, - Ruimte voor vrije
contact met dieren,…
beroepen, privé en
openbare diensten
Het bouwen van bijkomende woningen, de komst van kantoren en
handel niet gebonden aan een bestaande of nieuwe recreatieve
functie, is niet toegestaan. De bestaande woningen zijn vaak deel
van en verweven met recreatieve functies (bedrijfswoning). Enkele
van deze worden gekenmerkt door leegstand, verwaarlozing of
onaangepaste functies (transportbedrijf en opslag). De woningen in
bestaande, behoorlijk vergunde gebouwen onmiddellijk palend aan
Houtum (zone A) kunnen als individuele woningen, niet gekoppeld
aan een toeristisch-recreatieve functie, behouden blijven en een
beperkte oppervlakte van hun woning benutten in functie van een
vrij beroep, privé of openbare dienst. Op langere termijn wordt
gestreefd naar een toeristisch-recreatieve invulling van de hele
zone. De bestemming van alle bestaande woningen kan steeds
gewijzigd worden naar recreatieve functies (restaurant, café,
vakantiewoning,…) of bedrijfswoningen verbonden met de
recreatieve activiteiten. Eens de bestemming van woningen
gewijzigd is naar een recreatieve invulling kan deze niet meer
opnieuw gewijzigd worden naar een louter residentiële bestemming.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 7. Zone voor recreatieve
voorzieningen
7.1 Bestemming
Dit gebied is bestemd voor dag- en verblijfsrecreatie. Alle aan het
landelijk toerisme verwante recreatieve activiteiten en
voorzieningen
(verblijfsrecreatie,
vakantiewoningen,
kampeerterreinen, horeca, speel- en sportterreinen,… ) kunnen
toegestaan
worden
met
uitzondering van luidruchtige
dagrecreatieve activiteiten.
Het creëren van nieuwe autonome woningen, autonome kantoren
en handelspanden is niet toegelaten.
In de woongebouwen die op het ogenblik van de definitieve
vaststelling van dit plan een behoorlijk vergunde woonfunctie
hebben:
 kan de woonfunctie steeds bestendigd worden;
 kunnen met het wonen verbonden functies toegestaan worden
(kantoorruimte,…) wanneer de hoofdfunctie wonen behouden
wordt. Dit houdt in dat de vloeroppervlakte voor ‘met wonen
verbonden functies’ steeds ondergeschikt moet zijn aan de
vloeroppervlakte van de woonruimten.
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7.2. Inrichting

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
In het recreatiegebied is ruimte voor vakantieverblijven, feestzalen, - Alleen
gebouwen
in
horeca, bergplaatsen, sanitaire ruimten, specifieke constructies
functie van bestemming
(sportterrein,
speelterrein,
aanlegkade,…),
infrastructuur
toegelaten
(toegangsweg, parkeerterrein,…), constructies (carport, berging,
vijver, zwembad, prieel, paviljoen,…). Nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuur ten behoeve van de recreatieve
bestemming kunnen vergund worden, maar deze moeten steeds
deel zijn van een breder plan dat ook oog heeft voor een
verantwoorde en kwaliteitsvolle ruimtelijke inpassing en voor
landschapsaanleg en –beheer (zie ook artikel 5). Gebouwen en
constructies moeten op een voldoende afstand van de
perceelsgrens ingeplant worden. De hoogte van het hoogste punt - Aan voorwaarden
van een gebouw (schoorsteen, dakpunt,…) of constructie moet
voldoen
kleiner of gelijk zijn dan de afstand van dit punt tot de
perceelsgrens. Deze afstandsregel wordt vaak gedefinieerd als de
45 graden regel.

Werken, handelingen, inrichtingen en wijzigingen die nodig of
nuttig zijn voor het realiseren, onderhouden en beheren van de
toegelaten bestemmingen, alsook werken en handelingen in
functie van het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu,
het herstellen van landschapswaarden en kleinschalige ingrepen in
functie van openbaar nut ten behoeve van de bestaande werking
en bestemming kunnen vergund worden.
Nieuwe hoofdgebouwen kunnen slechts vergund worden wanneer:
 de bouwhoogte van hoofdgebouwen beperkt is tot 6 meter;
 de gebouwen kwaliteitsvol geïntegreerd zijn in de omgeving;
 deze op een voldoende afstand van de perceelsgrenzen
worden ingeplant. De afstand tot de perceelsgrens is steeds
groter of gelijk aan het hoogste punt van het hoofdgebouw.
Verhardingen (terras, weg, parkeerterrein, speelterrein….) en
constructies eigen aan de functie (carport, berging, vijver,
zwembad, prieel, paviljoen, speeltuin, sportveld, zwembad, ……)
kunnen slechts vergund worden wanneer voldaan wordt aan elk
van de volgende voorwaarden:
 de toegang tot de parkeerterreinen is gesitueerd nabij de op
plan aangeduide lineaire landschapselementen;
 de bouwhoogte van bijgebouwen is beperkt tot 3,5 meter;
 vrijstaande constructies zijn op een voldoende afstand van de
perceelsgrenzen ingeplant. De afstand tot de perceelsgrens is
steeds groter of gelijk aan het hoogste punt van de constructie;
 de vrije afstand tot de waterlopen wordt gerespecteerd;
 de verhardingen zijn waterdoorlaatbaar;

Stedenbouwkundige vergunningen kunnen enkel verleend worden
wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan:
Een eventuele bedrijfswoning moet steeds geïntegreerd zijn in
hoofdgebouw. De vloeroppervlakte van deze bedrijfswoning
wordt beperkt tot 200 m².
Omwille van de schaal van het toeristisch-recreatief knooppunt
én van de omgeving wordt de maximale bouwhoogte voor
hoofd- en bijgebouwen beperkt.
Vrijstaande constructies worden op voldoende afstand van de
perceelsgrenzen ingeplant waardoor de impact op de
omgeving en de mogelijke hinder voor de aanpalende
activiteiten beperkt wordt.
De
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater blijft integraal van
toepassing.

In het volledige plangebied mogen geen kelderruimten aangelegd
worden.
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In de recreatiezone worden op basis van de bestaande en gewenste
ruimtelijke structuur drie zones (A, B en C) aangeduid welke naar
schaal van gebouwen, constructies en infrastructuur verschillen. De
schaal in zone A wordt bepaald door de aanwezige bebouwing
langs Houtum. De bestaande bebouwing is maatgevend bij de
beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Nieuwe woningen kunnen enkel vergund worden wanneer aan elk
van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 het betreft conciërgewoningen welke steeds in het
hoofdgebouw geïntegreerd zijn;
 de oppervlakte van de bedrijfswoning is kleiner dan 200m²;
 het aantal bedrijfswoningen is beperkt tot één voor alle
terreinen die door dezelfde inrichting gebruikt worden;
 de oppervlakte van deze terreinen bedraagt tenminste 1,5 ha;
 het totaal aantal bedrijfswoningen binnen het plangebied is
beperkt tot 7;

Nieuwe bedrijfswoningen zijn mogelijk maar worden onderworpen
aan een aantal beperkingen. Ze worden geïntegreerd in het
hoofdgebouw, de vloeroppervlakte is beperkt en het terrein moet
een voldoende omvang hebben. Het totaal aantal bedrijfswoningen
wordt tevens beperkt. In het plangebied zijn bij de inwerkingtreding
van het plan reeds 4 bedrijfswoningen aanwezig.
Het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan blijft bestaan. Daar dit
plan niet toestaat dat er (bedrijfs)woningen kunnen toegelaten - Bepalingen voor
worden, wordt deze optie ook uitgesloten voor alle gebouwen die
Zone A
binnen de perimeter van dit plan opgetrokken kunnen worden.

Woningen kunnen evenwel niet toegestaan worden in dat deel van
het plangebied dat tevens gevat wordt door het hogere ruimtelijke
uitvoeringsplan.
In het deelgebied dat op plan aangeduid is met de letter A:
 kunnen werkzaamheden aan gebouwen (verbouwen,
(ver)nieuwbouwen en uitbreiden) enkel vergund worden
wanneer:
deze naar schaal en inplanting in harmonie zijn met de
bestaande gebouwen langs Houtum;
 kunnen bijkomende verhardingen enkel toegestaan wanneer
deze in omvang beperkt zijn en niet aangewend worden als
parkeerterrein.

De algemene bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften
zijn onverminderd van toepassing.

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT04B-06156.12-definitieve vaststelling april 2009-aanp BD.doc

april 2009

pag. 62/72

Kasterlee - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Toeristisch-recreatief knooppunt Houtum”

Stedenbouwkundige voorschriften

Zone B ligt centraal in het toeristisch-recreatieve knooppunt. In deze - Bepalingen voor
zone worden aan de toeristisch-recreatieve activiteiten maximale
Zone B
ontwikkelingskansen geboden. Eventuele grote gebouwen en/of
constructies kunnen mits een kwalitatieve ruimtelijke inpassing in
deze zone gerealiseerd worden. Het is evenwel noodzakelijk dat er
voldoende parkeerterreinen gerealiseerd worden. Omwille van het
belang van de landschappelijke beleving in het toeristisch-recreatief
knooppunt moet er voldoende aandacht besteed worden aan de
landschappelijke inkleding van elke inrichting. In het deelgebied B is
ruimte voor grote gebouwen wanneer deze ruimtelijk inpasbaar zijn,
afstandregels respecteren en voldoende parkeergelegenheid
voorzien.
De parkeerterreinen worden aangelegd met oog op een geslaagde
en hoogwaardige landschappelijke inrichting. De terreinen worden
gecomprimeerd door het opbouwen van hagen en houtwallen. De
parkeerdichtheid is niet hoger dan 1 parkeerplaats voor 30m². Door
het integreren van hoogstambomen in de parkeerterreinen wordt
een groen dak gecreëerd dat schaduw biedt in de zomermaanden.
Het natuurgebied om de minigolf wordt beperkt in oppervlakte. De
teloorgegane ruimte wordt gecompenseerd in het noorden van het
plangebied. De op het grafisch plan aangeduide waterloop scheidt
het natuurgebied van het recreatiegebied en realiseert de
doelstelling om de bestaande waterlopen te herwaarderen. De
grond wordt gratis overgedragen aan de gemeente. De algemene
bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften zijn
onverminderd van toepassing

In het deelgebied dat op plan aangeduid is met de letter B
 kunnen vergunningen slechts toegelaten worden wanneer
voldaan wordt aan elk van volgende voorwaarden:
de parkeerruimten worden op een kwaliteitsvolle wijze
aangelegd en omzoomd met hagen en worden aangelegd
met
tenminste
één
hoogstamboom
per
vier
parkeerplaatsen;
de oppervlakte van de parkeerruimten is gelijk aan de som
van de bebouwde en verharde oppervlakten (met
uitzondering van de (semi) verharde parkeerterreinen en
toegangswegen) vermenigvuldigd met 1. Deze regel is van
toepassing voor alle terreinen die door dezelfde inrichting
gebruikt worden;
de parkeerterreinen bevinden zich in de onmiddellijke
omgeving van de op plan aangeduide lineaire kleine
landschapselementen waardoor een bundeling van deze
terreinen opgelegd wordt;
de parkeerterreinen worden landschappelijk omgeven door
ruime groenvoorzieningen;
de som van alle bebouwde en verharde oppervlakten van
percelen die door dezelfde inrichting gebruikt worden
bedraagt nooit meer dan 40% van de totale oppervlakte van
deze percelen;
Minimaal 60% van de oppervlakte moet op een
kwaliteitsvolle wijze aangelegd en beheerd worden als nietbebouwde en onverharde terreinen bestaande uit
grasvelden, heesters, kleine landschapselementen,… ;
De geslaagdheid van de kwaliteitsvolle aanleg van het niet
bebouwde gebied wordt ;
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In het gebied rondom de oude watermolen kunnen geen nieuwe - Bepalingen voor
hoofdgebouwen worden opgetrokken. Bestaande gebouwen kunnen
Zone C
uitbreiden.
Vergunningen met betrekking tot perceel 407e en 406c kunnen
slechts verleend worden wanneer de op het plan aangeduide
waterloop op het perceel 406c0 kosteloos aan de lokale overheid is
overgedragen. Deze strook heeft een breedte van minimum 5
meter. Deze lasten zijn conform ART. 105 DRO, de concrete
uitvoering wordt bij de vergunning opgelegd. De teksten en
schetsen in de toelichtingsnota geven duiding bij de gewenste
inrichting.
De parkeerterreinen worden aangelegd met oog om een geslaagde
en hoogwaardige landschappelijke inrichting. De terreinen worden
gecomprimeerd door het opbouwen hagen en houtwallen. De
parkeerdichtheid is niet hoger dan 1 parkeerplaats voor 30m². Door
het integreren van hoogstambomen in de parkeerterreinen wordt
een groen dak gecreëerd dat schaduw biedt in de zomermaanden.

In het deelgebied dat op plan aangeduid is met de letter C
 kunnen vergunningen met betrekking tot verbouwen van de
hoofdgebouwen toegestaan worden wanneer:
de uitbreiding beperkt is tot maximum 25% van het
bestaande bouwvolume;
de parkeerruimten op een kwaliteitsvolle wijze aangelegd
worden;
de oppervlakte van deze parkeerruimten groter of gelijk is
dan de som van de bebouwde en verharde oppervlakten
(met uitzondering van de (semi) verharde parkeerterreinen
en toegangswegen) van alle terreinen die door dezelfde
inrichting gebruikt worden vermenigvuldigd met 1,25;
Nieuwe hoofdgebouwen kunnen niet opgericht worden.

De algemene bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften
zijn onverminderd van toepassing
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Zone D ligt in de uiterste rand van het toeristisch-recreatieve - Bepalingen voor
knooppunt. In deze zone worden daarom enkel beperkte
Zone D
ontwikkelingskansen geboden.
De zone kan enkel gebruikt worden voor niet-commerciële
activiteiten welke verbonden zijn met watersport- of watertoerisme.
In dit deelgebied is ruimte voor gebouwen wanneer deze ruimtelijk
inpasbaar zijn, afstandregels respecteren en voldoende
parkeergelegenheid voorzien.
Omwille van het belang van de landschappelijke beleving in het
toeristisch-recreatief knooppunt moet er voldoende aandacht
besteed worden aan de landschappelijke inkleding van elke
inrichting.
De parkeerterreinen worden aangelegd met oog op een geslaagde
en hoogwaardige landschappelijke inrichting. De terreinen worden
gecomprimeerd door het opbouwen van hagen en houtwallen. De
parkeerdichtheid is niet hoger dan 1 parkeerplaats voor 30m². Door
het integreren van hoogstambomen in de parkeerterreinen wordt
een groen dak gecreëerd dat schaduw biedt in de zomermaanden.
De algemene bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften
zijn onverminderd van toepassing

In het deelgebied dat op plan aangeduid is met de letter D
 kunnen vergunningen slechts toegelaten worden wanneer
voldaan wordt aan elk van volgende voorwaarden:
het betreft vergunningen met betrekking tot nietcommerciële activiteiten welke verbonden zijn met
watersport- of watertoerisme;
in deze zone kan slechts één gebouw vergund worden;
de totale vloeroppervlakte van het nieuwe gebouw in de
zone D is kleiner of gelijk aan 700m²;
het gebouw is ruimtelijk inpasbaar;
de bouwhoogte bedraagt nooit meer dan 6 meter;
het gebouw is opgetrokken in duurzame materialen;
de parkeerruimten worden op een kwaliteitsvolle wijze
aangelegd;
de oppervlakte van de parkeerruimten is groter of gelijk dan
de som van de bebouwde en verharde oppervlakten (met
uitzondering van het (semi) verharde parkeerterrein en
toegangsweg vermenigvuldigd met 0,50. Deze regel is van
toepassing voor alle terreinen die door dezelfde inrichting
gebruikt worden;
de parkeerterreinen bevinden zich in de onmiddellijke
omgeving van de op plan aangeduide lineaire kleine
landschapselementen;
de parkeerterreinen worden landschappelijk omgeven door
ruime groenvoorzieningen;
de som van alle bebouwde en verharde oppervlakten in
deze zone bedraagt nooit meer dan 60% van de zone;
minimaal 40% van de oppervlakte moet aangelegd worden
als niet-bebouwde en onverharde terreinen bestaande uit
grasvelden, heesters, kleine landschapselementen;
vergunningen met betrekking tot perceel 98a kunnen slechts
verleend worden wanneer een brede bufferstrook
samengesteld uit inheemse opgaande heesters en bomen
en met een breedte van minimum 10 meter over de
volledige noordzijde van dit perceel is aangelegd;
een conciërgewoning kan niet toegestaan worden;
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Bepalingen met betrekking tot beheer

7.3 Beheer
Alle
niet-bebouwde
ruimten
moeten
beheerd
worden
overeenkomstig de bepalingen van een verantwoord groenbeheer.

Regenwater van daken en verharde oppervlakten moet gescheiden - Waterberging verzekeren
afgevoerd worden en zoveel mogelijk ter plaatse herbruikt worden.
Het overige deel van het hemelwater moet op de percelen naar
infiltratievoorzieningen op het perceel geleid worden. Alle
gebouwen, constructies en verhardingen moeten voldoen aan de
vereisten zoals gesteld in het BVR van 1 oktober 2004 houdende de
vaststelling van een gewestelijk stedenbouwkundige verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratie-voorzieningen
en
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.

Alle werken moeten uitgevoerd worden met oog op het zo veel
mogelijk behouden of verhogen van het waterbergend vermogen
van het gebied. Het aanbrengen van nieuwe verhardingen kan
enkel vergund worden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de
goede werking van de toegelaten functies en deze het
waterbergend vermogen van het gebied niet beperken of
hypothekeren. Voor de beoordeling van dergelijke aanvragen
wordt het advies ingewonnen van de administratie bevoegd voor
het integraal waterbeheer van de Vlaamse Gemeenschap. De
adviesvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de
wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet-bindende
adviesvragen.

Afsluitingen moeten een landelijk karakter uitstralen. Hekwerk is niet - Afsluitingen beperken
gewenst tenzij het duurzaam is en goed geïntegreerd in de
natuurlijke en toeristisch-receatieve omgeving. Zo is smeedwerk niet
gewenst, kuststof uit den boze en kan en kastanjehouten hekwerk
ruimtelijk erg goed geïntegreerd worden. Draadafsluitingen
gekoppeld met haagaanplantingen genieten echter de voorkeur op
hekwerk.

Afsluitingen in de vorm van draadwerk mogen enkel aangebracht
worden wanneer:
 deze landschappelijk goed integreerbaar zijn;
 deze deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende
groenelementen opgenomen zijn;
 dit niet leidt tot een privatief afsluiten van de oevers.
Hekwerk is enkel aan de toegangspoorten toegestaan.
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Artikel 8. Zone voor natuurontwikkeling
en landschapsbeleving
Algemene bepalingen

8.1 Bestemming

Dit deelgebied is aangeduid om de gewenste relatie tussen het
toeristisch-recreatief knooppunt en de waterloop Kleine Nete te - zone voor natuur en
behouden en te versterken en de vispassage te realiseren. Het
landschap
gebied sluit aan bij een kleinschalig en versnipperd landbouwgebied
en is gelegen in een ruimte die continu gedraineerd wordt. De - zachte recreatie als
landschappelijke waarde is beperkt door het gebrek aan kleine
nevenfunctie toelaten
landschapselementen, de rechte gracht (Houtemse loop),
gedraineerde en soortenarme gronden en de beperkte relatie tussen
rivier en het grasland. Het is wenselijk dat deze zone ingericht
wordt met oog op het verhogen van de natuur- en
landschapswaarden. Recreatief nevengebruik kan toegelaten en
gestimuleerd worden.

Dit gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en
het herstel van de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
waterloop. Natuurontwikkeling en –behoud vormen de
hoofdbestemming. Landschapsbeleving kan als nevenbestemming
toegelaten worden.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

8.2 Inrichting en bebouwing

Deze ruimte moet gevrijwaard worden van elke bebouwing en
verharding. Naast vrijwaring wordt het landschap versterkt door het
behoud en de versterking van de aanwezige kleine - bebouwing sterk
landschapselementen en het open leggen van de deels ingebuisde
beperken
waterloop.
- vispassage mogelijk
maken
Het aanleggen van voet- en wandelwegen en ondersteunende
infrastructuur
(schuilhutje,
picknicktafel,
bruggetjes,
informatiepanelen ,… kan steeds toegestaan worden.

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen zijn vergunbaar:

Alle werkzaamheden op het terrein moeten uitgevoerd worden met - waterbergend vermogen
oog op het zo veel mogelijk behouden van het waterbergend
behouden
vermogen van het gebied. Het is aangewezen dat verhardingen die
waterdoorlatend kunnen worden uitgevoerd, op deze wijze
gerealiseerd worden.

1.

2.

3.

werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en
van de landschapswaarden;
werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg,
instandhouding, herstel en ontwikkeling van de waterloop in de vorm
van een visdoorgang met paaiplaatsen en plasbermen en de
ontwikkeling van watergebonden natuur;
werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van periodieke
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast voor zover deze
worden uitgevoerd volgens de technieken van natuurtechnische
milieubouw en passen binnen het integraal waterbeheer;
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4.

Kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk maken van - paden niet of slechts
het gebied moet mogelijk zijn. Het betreft onder meer picknicktafels,
gedeeltelijk verharden
informatieborden, banken, vuilbakken, wandelpaden,…
Tijdelijke en/of permanente constructies kunnen opgericht worden in
het kader van het natuurlijke ontwikkeling of beheer van deze zone.
Om de impact van de constructie op het natuurgebied te beperken
en de ontwikkeling van het natuurgebied niet te hypothekeren is het
oprichten van gebouwen en constructies niet wenselijk.
Constructies moeten steeds:
Uit duurzame materialen opgetrokken zijn;
Uit elkaar gehaald kunnen worden;
Verbonden zijn met de hoofdbestemming;
Constructies mogen nooit:
Uit beton- of metselwerk opgetrokken worden;
Als woon- of leefruimte gebruikt kunnen worden;

werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het behoud en herstel
van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de
waterkwaliteit en de natuur- verbindingsfunctie;
5. werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het behoud en herstel
van het waterbergend vermogen van de rivier en beekvallei;
6. het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het
toegankelijk maken van het gebied wanneer het niet-verharde paden
betreft;
7. het aanleggen en herstellen van bruggen en wegen en nutsleidingen
voor waterloop en stuw, het herstel van de watergebonden natuur en
het natuur milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.
8. het plaatsen van afsluitingen wanneer deze bestaan uit draad met
ruime maasopeningen en deel zijn van een bredere erfscheiding
waarin ook levende groenelementen opgenomen zijn;
9. het herstellen of heraanleggen van bestaande waterlopen;
10. het plaatsen van afsluitingen als onderdeel van erfscheidingen
wanneer deze begeleid zijn door levende groenelementen.

De genoemde werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen
en zijn slechts toegelaten voor zover de uitvoering ervan geen
betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke
kenmerken van het gebied zoals bedoeld in het decreet
natuurbehoud.
Constructies, andere dan zitbanken, informatiepanelen of
gelijkaardig straatmeubilair, kunnen niet toegestaan worden.
8.3 Beheer
- recht van voorkoop
instellen

Het recht van voorkoop, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is van
toepassing op de gehele zone. In uitvoering van artikel 63 van het
decreet wordt de volgorde van het voorkooprecht vastgesteld als
volgt:
1. de gemeente Kasterlee;
2. de provincie Antwerpen;
3. het Vlaamse gewest.
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Artikel 9. Lineaire landschapselementen
(indicatieve aanduiding)
Algemene bepalingen

9.1. Bestemming

Vanaf de weg Houtum zullen een aantal groenassen (enkele en/of - Beplanting opleggen
dubbele
boomrijen)
het
toeristisch-recreatief
knooppunt
binnendringen. Door middel van deze lineaire kleine
landschapselementen wordt het toeristisch-recreatieve knooppunt
een grotere zichtbaarheid vanaf de weg Houtum en een grotere
interne structuur geboden. Toegangswegen kunnen worden
gekoppeld aan deze groenstructuren. Omwille van de gewenste
flexibiliteit worden de gewenste lineaire landschapselementen enkel
indicatief aangeduid.

Deze grafische aanduiding stelt dat er in de directe omgeving een
lineair landschapselement gerealiseerd moet worden.

Bepalingen betreffende de inrichting

9.2. Inrichting

De lineaire landschapselementen beogen de interne structuur van - KLE’s zijn structurerend
het recreatiegebied te structureren door middel van kleine
en bewerkstellingen
landschapselementen (KLE). Deze KLE hebben een sterk natuurlijk
landschappelijke
karakter en worden samengesteld met streekeigen beplanting.
inpassing

Deze lineaire landschapselementen moeten aan
voorwaarden voldoen:
- het terrein structureren en compartimenteren;
- beeldbepalend zijn;
- opgebouwd zijn uit streekeigen beplanting;
- de privatieve toegangen accentueren.

Flankerende maatregelen ter bescherming van de lineaire kleine
landschapselementen tegen gemotoriseerd verkeer zijn verplicht. In
functie van de realisatie van de onderliggende bestemming mag op - Flankerende maatregelen
ieder moment het lineaire kleine landschapselement geheel of
ter bescherming van de
gedeeltelijk gerooid worden onder voorwaarde dat een geheel of
kleine
gedeeltelijke heraanplant in de directe omgeving gerealiseerd wordt
landschapselementen
en dit conform bovenvermelde inrichtingsvoorschriften. Om de
kleine landschapselementen maximaal te beschermen voor het
gemotoriseerd verkeer dienen volgende maatregelen getroffen te
worden (niet limitatief):
Verhoogd aanleggen van plantvakken;
Plantvakken voldoende groot maken;
Afpalen van plantvakken
Parkeerverbod op niet verharde delen instellen;

volgende

Nieuwe toegangen tot het binnengebied moeten steeds gevat
worden binnen een afstand van 20 meter van de as van de op het
grafisch
plan
aangeduide
symbool
voor
lineaire
landschapselementen.
Het plantvak (plantspiegel) waarbinnen de lineaire kleine
landschapselementen ontwikkeld worden moet voldoende ruim zijn
om
een
duurzame
levensgroei
te
garanderen.
Vergunningsplichtige
handelingen
(omgevingswerken,
graafwerken) in de omgeving van deze lineaire kleine
landschapselementen mogen het verder leven niet bedreigen of de
aanwezige beeldkwaliteit aantasten.
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Artikel 10. Zone voor waterloop

Deze aanduiding geeft het bestaande en gewenste tracé van de - Indicatieve aanduiding
waterloop Houtemse Loop aan. Aanpassingen van de loop die
tracé Houtemse loop
kaderen in de landschappelijke en natuurontwikkeling (natuurlijke
meandering en/of oevers), het verhogen van de bergingscapaciteit,
het verlagen van de afvoersnelheid en het beperken van de - Bouwvrije zone
drainering kunnen steeds gerealiseerd worden.
langsheen Houtemse
loop
Voor het onderhoud van de (deels) ondergrondse Houtemse Loop
en de Nete arm is een bouwvrije of obstakelvrije zone aan
weerszijden van de beek noodzakelijk. De breedte van deze zone
bedraagt 5 meter, In deze zone mogen geen obstakels worden
opgericht die een vlot onderhoud, beheer of ruiming kunnen - Afwijkingen enkel met
hypothekeren. Bomen kunnen geplant worden en behouden blijven.
machtiging
Binnen deze zone kan het herstel van een natuurlijke waterloop
gecreëerd worden, kan het onderhoud verzekerd worden en kan
ruimte gecreëerd worden om het waterbergend vermogen te - Inbuizen niet toestaan en
verhogen. Dit laatste is nodig voor het mogelijk aansluiten van
ongedaan maken
wadi’s en overlopen van hemelwaterputten en bufferbekkens.
Het inbuizen van de waterloop is niet toegestaan. Brugjes kunnen
enkel gerealiseerd voor noodzakelijke kruisingen.
- Duurzaam beheer
opleggen
Het ecologisch water- en bermbeheer wordt nagestreefd door de
loop van het ingebuisde deel te wijzigen waardoor het natuurlijk
karakter van de waterloop hersteld wordt.
De Houtemse Loop moet na heraanleg op een natuurlijke wijze
aangelegd worden. Dit houdt in dat de oevers met schuine hellingen
of een getrapt profiel vorm gegeven worden.

Deze zone is bestemd voor de natuurlijke ontwikkeling van de
waterloop. De grafische aanduiding geeft het tracé van de
Houtemse Loop indicatief aan waardoor een meer natuurlijke
inrichting steeds gerealiseerd kan worden. Binnen deze zone kan
steeds een wandelpad aangelegd worden.
Binnen een zone van 5 meter langs beide zijden van de kruin van
de waterloop zijn geen nieuwe bouwwerken, constructies of
inrichtingen toegelaten die de doorgang van machines voor het
beheer van de waterloop kunnen beperken. Bestaande vergunde
constructies of bomen kunnen behouden blijven voor zover dit het
beheer van de waterloop niet verstoort. Afsluitingen moeten
tenminste op 1 meter van de kruin van de waterloop geplaatst
worden en mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter. Het inbuizen van
de waterloop is niet toegelaten. Verhardingen en leidingen
voorzien op een afstand van minder dan 5 meter van de kruin van
de waterloop moeten bestand zijn tegen het overrijden van
machines tot 30 ton.
De waterloop wordt beheerd in overeenstemming met de
bepalingen van het integraal waterbeheer waarbij de
oeverbeschoeiingen
worden
uitgevoerd
overeenkomstig
typebestek ‘Natuurvriendelijke Oevers’ of het ‘Standaardbestek
250 voor de wegenbouw versie 2.1’ meer bepaald hoofdstuk XIII –
2.11 tot 2.15.
Overbruggingen kunnen enkel toegestaan worden wanneer deze:
 deel zijn van een recreatief netwerk van trage wegen;
 noodzakelijk zijn voor laden en lossen en/of de brandveiligheid;
beperkt zijn in omvang;
 voldoende ruimte laten met vrije oevers waardoor de migratie
van fauna niet beperkt wordt.

Omwille van de zekerheid van het behoud van een voldoende
afwatercapaciteit van de Houtemse Loop kan de bestaande
ondergrondse verbinding naar de kolk van de watermolen steeds
behouden blijven.
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Artikel 11. Trage weg

De bestaande trage weg tussen de weg Houtum en de Millekesbrug - Trage weg behouden
over de Kleine Nete blijft behouden als trage weg. Een nietwaterdoorlaatbare verharding is niet wenselijk. Gemotoriseerd
verkeer, met uitzondering voor landbouwdoeleinden, is niet
toegelaten. De weg wordt versterkt als laanstructuur.
Vanaf deze trage weg kunnen inritten voor voetgangers en fietsers
naar
de
aangrenzende
toeristisch-recreatieve
activiteiten
gerealiseerd worden. Hoofdtoegangen worden echter gerealiseerd
vanaf de weg Houtum.

Deze zone is bestemd als verbinding voor langzaam verkeer. De
trage weg moet onderhouden en beheerd worden op een wijze dat
het gebruik gestimuleerd en gemotoriseerd verkeer geweerd wordt.
De weg mag niet aangewend worden als bedieningsweg naar
percelen gelegen in de zone voor lokale recreatieve voorzieningen.
De weg mag enkel met waterdoorlaatbare materialen verhard
worden.

Het doortrekken van de trage weg in de richting van de sluis is
wenselijk. Ook aan de zuidzijde van de Nete kan de trage weg
doorgetrokken worden in de richting van Houtum. Hierdoor wordt
het netwerk van openbare wandelwegen in het toeristische
recreatief knooppunt fijnmaziger.

De niet als weg gebruikte delen worden ingericht en beheerd als
zachte berm met doel de natuurontwikkeling te stimuleren.
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Artikel 12. Bufferzone
Algemene bepalingen
Dit deelgebied is aangeduid om een gewenste buffer tussen het
toeristisch-recreatief knooppunt en de woningen aan de Houtum te
realiseren.

- zone voor buffer tussen
woningen en
recreatiegebied

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

8.1 Bestemming
Dit gebied is bestemd voor de aanleg en het beheer van een
natuurlijke buffer
8.2 Inrichting en bebouwing

Deze ruimte moet gevrijwaard worden van elke bebouwing en - bebouwing en verharding
verharding. De buffer moet aangeplant worden met gebiedseigen
niet toelaten
heesters en bomen zoals die voorkomen in de kleine
landschapselementen in de omgeving

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
functiewijzigingen zijn vergunbaar:
1.

Gebouwen of verhardingen zijn in deze zone niet toegelaten.
2.

3.

werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het
herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en
van de landschapswaarden;
werken,
handelingen,
voorzieningen,
inrichtingen
en
functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van periodieke
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast voor zover deze
worden uitgevoerd volgens de technieken van natuurtechnische
milieubouw en passen binnen een integraal waterbeheer;
het plaatsen van afsluitingen wanneer deze bestaan uit draad met
ruime maasopeningen en deel zijn van een bredere erfscheiding
waarin ook levende groenelementen opgenomen zijn;

De genoemde werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen
zijn slechts toegelaten voor zover de uitvoering ervan geen
betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke
kenmerken van het gebied zoals bedoeld in het decreet
natuurbehoud.
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