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verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de kern en het voorzien van aangepaste
woonvormen met een gedifferentieerd karakter.

TITEL I: TOELICHTINGSNOTA
1
1.1

INLEIDING

1.2

AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET UITVOERINGSPLAN
1

In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan , heeft het gemeentebestuur
van Kasterlee beslist om over te gaan tot de opmaak van de volgende ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP):
- RUP kern Kasterlee
- RUP kern Lichtaart
- RUP kern Tielen
- RUP linten en nederzettingen Kasterlee
De gelijktijdige opmaak van deze ruimtelijke uitvoeringsplannen moet het
gemeentebestuur toelaten de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, zoals beschreven in
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, op een geïntegreerde manier te sturen en te
verwezenlijken. Door de globale aanpak wordt onder andere uitvoering gegeven aan
de uitvoeringsperspectieven van de verschillende kernen. Binnen deze globale aanpak
dient er uiteraard rekening gehouden te worden met de eigenheid van iedere kern en
de hoofddoelstelling om gebiedsgericht stimulerend en gefaseerd op te treden qua
woonbeleid. Verder bestaat de expliciete vraag om het landelijke karakter van de
gemeente te behouden en ongewenste verdichting tegen te gaan.

GEOGRAFISCHE SITUERING

Kasterlee is gelegen in de provincie Antwerpen, meer bepaald in het arrondissement
Turnhout. Deze fusiegemeente bestaat uit de deelgemeenten Kasterlee, Lichtaart en
Tielen. Geografisch gezien ligt Kasterlee in de Centrale Kempen, een regio
gekenmerkt door uitgesproken zandige bodems, uitgestrekte boscomplexen en een
nog sterk aanwezige landbouw (veeteelt). Waterlopen vormen voor een groot gedeelte
de natuurlijke gemeentelijke grenzen: de Kleine Nete in het zuiden en de Aa in het
westen. Het overwegend vlakke reliëf wordt doorbroken door de Kempense Heuvelrug
die de vallei van Kleine Nete flankeert. Het plangebeid omvat de volledige kern
Kasterlee. De deelgemeente is het meest centraal gelegen op de kruising van de
belangrijkste noord - zuid verbinding (N19-Geelsebaan) en oost - west verbinding
(N123-Retiesebaan) binnen de gemeente. De deelgemeente Kasterlee is de grootste
van de deelgemeenten, zowel in oppervlakte als in aantal inwoners. Kasterlee breidde
door zijn ligging aan de uitlopers van de westelijk gelegen Kempense Heuvelrug vooral
uit in de andere richtingen.
Figuur 1: Situering

Het RUP kern Kasterlee wil naast uitvoering geven aan de bindende bepalingen van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook een kader scheppen voor een aantal
specifieke elementen eigen aan het plangebied die overlappen met andere
beleidsdomeinen of reeds opgenomen zijn in lopende planningsprocessen. Belangrijk
hierbij is het behoud van het residentiële en groene karakter van de gemeente met
zijn toeristisch-recreatieve troeven. Ook de ruimtelijke vertaling van het mobiliteitsplan
komt tot uiting in een aantal aspecten: herinrichting van de doortocht N 19 na aanleg
N19g, vastleggen langzaam verkeer verbindingen. Er zal een aparte verordening voor
parkeren worden opgesteld voor het hele grondgebied.
Binnen het kader van dit RUP wordt er geen uitspraak gedaan over de problematiek
van zonevreemde constructies of functies. Het RUP heeft niet als doel de toeristisch
recreatieve structuur vorm te geven maar kan ondersteunend werken op het vlak van
voorzieningen. Het RUP is gericht op een kerngericht woonbeleid, behoud en

1
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METHODIEK

Analyse bestaande ruimtelijke structuur

Op de verschillende planningsniveaus worden er uitspraken gedaan over de
ontwikkelingsperspectieven voor de gemeente Kasterlee. Kasterlee is een
buitengebied gemeente waar volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen ook aan een kernenbeleid moet gedaan worden. Om een kernenbeleid
vorm te geven en te laten doorwerken op het terrein dient er een afbakening te
gebeuren van de kernen in de gemeente. Binnen deze kernen moeten stedelijke
ontwikkelingen gestimuleerd en gestuurd worden ter vrijwaring van de omliggende
open ruimte.
In de toelichtingsnota van dit RUP wordt in eerste instantie een voorstel van
afbakening van de kern gedaan. Deze afbakening wordt niet formeel vastgelegd in het
RUP maar vormt een beleidskader waarbinnen verschillende deelgebieden aangeduid
worden met een beschrijving van de specifieke problematiek zodat deze later in detail
RUP‟s uitgewerkt worden door het gemeentebestuur. Het RUP doet geen uitspraken
over de problematiek van de zonevreemde gebouwen en is evenmin volledig
gebiedsdekkend voor alle ruimtelijke aspecten over de gehele kern.
Om te komen tot een afbakening van de kernen wordt eerst de bestaande
planningscontext onderzocht. De planningscontext geeft een aantal ruimtelijke
elementen en ontwikkelingsperspectieven die functioneren op het niveau van de kern.
Na een terreininventarisatie volgt een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur
waarbij wordt gezocht specifieke bestaande elementen en structuren binnen de kern.
Voor het verder verloop van de afbakening wordt enerzijds geredeneerd vanuit de
kernen en anderzijds vanuit de omgeving. De visie op de kernen zoals geponeerd in
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is hierbij richtinggevend. Het GRS omschrijft
een bepaalde taakstelling en programma voor de kernen. Deze visie wordt
geconfronteerd met de grensstellende elementen vanuit de omgeving wat resulteert
in een voorstel van afbakening van de kernen. Op bepaalde plaatsen is bijkomend
onderzoek op microniveau nodig en worden focusgebieden aangeduid. De
focusgebieden worden nader onderzocht om tot een afbakening te komen.
In de toelichtingsnota van dit RUP wordt dus in eerste instantie een beleidslijn
bepaald waarbinnen taakstellingen en ontwikkelingen gerealiseerd worden. De
afbakeningslijn is een instrument om een kernenbeleid te voeren en het
vooropgestelde programma ruimtelijk samenhangend te realiseren.
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Programma voor de kern

Onderzoek grensstellende elementen

Gewenste ruimtelijke structuur voor de kern

Bijkomend onderzoek op bepaalde focusgebieden

Voorstel van afbakening van de kern

Het resultaat van de afbakening van de kernen is dus een lijn waarbinnen de
vooropgestelde ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Binnen de
afbakeningslijn blijven (met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit RUP
specifieke voorschriften zijn uitgewerkt) de voorschriften van de geldende plannen van
aanleg
van
kracht.
Conform
de
decretale
bepalingen
werken
de
ontwikkelingsperspectieven voor Kasterlee zoals beschreven in de structuurplannen
niet rechtstreeks door op het vergunningenbeleid.
Binnen de grenslijn wordt vervolgens gezocht naar ruimtelijk logische deelgebieden
waarbinnen de doelstellingen en de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
kunnen gerealiseerd worden. Hier zijn (waar nodig) wel bestemmingswijzigingen aan
de orde. Het kernenbeleid wordt met andere woorden vorm gegeven en concreet
gemaakt a.h.v. deelplannen. Aangezien voor de randen van de kern het behoud van
het residentieel karakter de hoofddoelstelling is zal enkel voor de bestemming wonen
een beperking worden opgelegd in de zin van een overdruk RUP.
De deelgebieden worden bepaald door verschillen in verdichting, hoofdfunctie en
nevenfunctie. In dit RUP wordt enkel het centrum verder uitgewerkt als
gebiedsdekkend RUP voortgaande op de ligging van de functies, de morfologie van
de bebouwing en een aantal structurerende elementen. Op grond van de
planningscontext, de inventarisatie en analyse van de bestaande toestand wordt een
SWOT – analyse gedaan waardoor een goed inzicht ontstaat in de kansen en
bedreigingen. Na een conceptuele benadering worden de doelstellingen en visies
duidelijk. Het centrum wordt gebiedsdekkend en verordend als RUP uitgewerkt en er
wordt een uitspraak gedaan over specifieke ontwikkelingsperspectieven.

pag. 13/164

Provincie Antwerpen: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee”

2

IN UITVOERING VAN
STRUCTUURPLAN KASTERLEE.

HET

GEMEENTELIJK
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RUIMTELIJK

fietsvriendelijk is. Wel moet bij de herinrichting een goede doorstroming van het
openbaar vervoer worden gegarandeerd.
Groeimogelijkheden van centrumondersteunende functies (sport – toerisme –
publieke voorzieningen) in de rand met harde grenzen naar de open ruimte

Opdrachtgever: Gemeentebestuur Kasterlee
Status:
Goedgekeurd 26/01/2006
Gezien het omvattende karakter van onderhavig RUP wordt er wat dieper ingegaan op
de het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de krachtlijnen die daar
in vastgelegd werden. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de kern
2
Kasterlee geselecteerd als gewoon hoofddorp type II . Dit omwille van de grootste
potentie aan bouwmogelijkheden en het hoogste verzorgingsniveau binnen de
gemeente. De opvang van bijkomende woningen dient in principe binnen de
bestaande woongebieden te gebeuren. Kasterlee dient functioneel de belangrijkste
kern te blijven met een sterk gemeentelijk voorzieningenniveau.

De sport- en recreatieve voorzieningen worden geclusterd in het zuiden van de kern.
Het cluster bestaat uit 3 knooppunten: een centrum voor sport aan Duineneind, een
knooppunt in de omgeving van Kabouterkesberg en een knooppunt aan de rand van
Houtum.
Eventuele uitbreiding van de sportzone mag geen indringing van de zuidelijk gelegen
uitloper van de Kempense Heuvelrug met zich meebrengen. Voor uitbreiding van de
sportinfrastructuur komt een zoekzone in Hulst net buiten de noordelijke rand van de
kern in aanmerking.
Figuur 2: Gewenste microstructuur Kasterlee volgens GRS

3

Gewenste ruimtelijke microstructuur van de kern Kasterlee

Behoud en gerichte uitbouw van het voorzieningenniveau van de kern
Kasterlee is van oudsher de grootste kern met een goed uitgebouwd gemeentelijk
voorzieningenniveau en een bovenlokale recreatieve functie. Behoud en verdere
uitbouw van het voorzieningenniveau gelden als toekomstige richtlijnen.
-

-

2
3

De publieke voorzieningen en het winkelapparaat worden geconcentreerd in de
centrumzone ter hoogte van de Markt met beperkte uitlopers langs de
Turnhoutsebaan - Geelsebaan en de N123. Zodoende kunnen handel en diensten
op loopafstand van elkaar worden voorzien. De nog onbebouwde zone
“Binnenpad” biedt mogelijk ruimte voor nieuwe publieke voorzieningen. De
omgeving van het Ossengoor, waar momenteel de intercommunale schietstand
gevestigd is, biedt nog ruimte voor nieuwe publieke voorzieningen voor zover ze
geïntegreerd kunnen worden in de groene omgeving.
Bij de verdere uitbouw is bijzondere aandacht nodig voor de doortocht van de N19
door het dorpscentrum. Een omleiding van het doorgaand verkeer langs de
geplande ringweg, gekoppeld aan een stedenbouwkundige herinrichting van het
publieke domein langs de N19 is wenselijk. Hiertoe kunnen verkeerspoorten en
een systeem van verkeersmenging worden voorzien. Op die manier kan gestreefd
worden naar een coherent en compact centrum dat voetgangers –en
GRS Kasterlee, richtinggevend deel, pg. 129
GRS Kasterlee, richtinggevend deel, pg. 164-165
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Definitieve vaststelling

In Houtum moeten de toeristisch-recreatieve voorzieningen een duidelijke en harde
begrenzing krijgen ten opzichte van de Kleine Netevallei. Verder oprukkende
bebouwing in de richting van de Netevallei is niet toegestaan. In oostelijke richting
vormt de aarden weg in het verlengde van Netestraat richting Kleine Nete een harde
grens voor uitbreiding van centrumondersteunende functies (toeristisch-recreatieve of
andere voorzieningen).

-

-

Lokale bedrijvigheid ondersteunt het functioneren van de kern.
-

-

-

Kleinschalige, lokale bedrijvigheid kan verweven worden in het kernweefsel voor
zover ze verenigbaar is met de woonfunctie en een beperkte verkeersdynamiek
heeft. Dit gebeurt bij voorkeur langs de invalswegen van de kern die als
economische dragers geselecteerd worden en zodoende een hogere dynamiek
toelaten. De woonwijken met een overwegend residentieel karakter en/of groene
verschijningsvorm blijven best bedrijfsluw.
De bedrijvenzone Rode Akkers aan de westrand van de kern wordt behouden voor
lokale, kleinschalige bedrijven. Een aangepaste buffering wordt voorzien aan de
randen ten opzichte van de aangrenzende woonomgeving.
In het noorden van kern werd het lokaal bedrijventerrein Biezenveld ontwikkeld met
een oppervlakte van 5,6 ha voor lokale, kleinschalige ambachtelijke bedrijven die
niet of moeilijk verweefbaar zijn. Deze zone is praktisch volledig ingevuld.

Open ruimte en stedelijke structuren bepalen de contouren van de kern waarbinnen
een verdichtingsbeleid wordt gevoerd. De ringweg en de Kempense Heuvelrug in het
westen, de Kleine Netevallei in het zuiden, het landschappelijk waardevol agrarisch
gebied in het oosten en de stuifduinruggen in het noorden vormen de begrenzing van
de kern Kasterlee. De groei van Kasterlee wordt daardoor niet gehypothekeerd
aangezien er voldoende woonuitbreidingsgebieden en niet uitgeruste woongebieden in
het bebouwde weefsel gelegen zijn. De uitlopers van de Kempense Heuvelrug moeten
in het kernweefsel morfologisch zichtbaar blijven door de bebouwing hier tot een
minimum te beperken. Hetzelfde geldt voor de duinenrug tussen de Baron Van Der
Grachtlaan en de Bremstraat. Het tegengaan van verdere bebouwing in het park- en
boscluster aan de oostzijde van kern versterkt het morfologisch onderscheid tussen
het kernweefsel en het landelijk gehucht Terlo. Bovenstaande bosfragmenten en
duinenrelicten vormen belangrijke schakels in een groene corridor die van zuidwest
naar oost de kern Kasterlee doorsnijdt.

-

In de randen van de kern en de meer recente wijken waar de open bebouwing
domineert, moeten meer combinaties met halfopen en open bebouwing voorzien
worden.
De lage dichtheden in de verkavelde bossen (Kattenberg/Grootreesdijk, Baron Van
Der Grachtlaan) worden ook in de toekomst nagestreefd. De groene
verschijningsvorm moet behouden blijven. Op die manier blijft een geleidelijke
overgang naar de open ruimte met beboste duinenruggen behouden. Ook in het
westelijke deel van de kern moet erop worden toegezien dat het groene karakter
als zachte overgang naar de beboste Kempische Heuvelrug behouden blijft.
De ontwikkeling van niet uitgeruste woonzones moet worden gestimuleerd aan
dichtheden van minimum 15 woningen/ha.
De woonuitbreidingsgebieden, die in aanmerking komen voor huisvesting, worden
gereserveerd tot een nieuwe woningbehoeftestudie de behoefte kan aantonen

Het wegennet wordt duidelijk gestructureerd via functietoewijzing en inrichting. De
radiale structuur wordt in globo behouden maar een verfijning moet de nadelen ervan
beperken. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de doortrekking van de
westelijke ringweg met een ondertunneling ter hoogte van de Kempische Heuvelrug.
Het functioneren van de invalswegen Turnhoutsebaan-Geelsebaan wordt afgestemd
op openbaar vervoer, fietsen en bestemmingsverkeer. De N123 blijft een interlokale
verbindingsfunctie tussen Lichtaart en Retie behouden. Verkeerspoorten en
aangepaste ruimtelijke dimensionering op de invalswegen dragen bij tot
verkeersmenging, lagere verkeerssnelheden en een aantrekkelijk verblijfsgebied.
Bovendien worden in de kern een aantal functionele fietsverbindingen geselecteerd die
de basis moeten vormen voor de uitbouw van een vlot en veilig fietsnetwerk.

De toekomstige ontwikkeling van deze gebieden moet gekoppeld zijn aan de andere
kernen via onderlinge fasering. Bovendien wordt gestreefd naar een hogere dichtheid
in de kern via compactere bouwtypes.
- In de zones met overwegend halfopen en in mindere mate open of gesloten
bebouwing moeten meer combinaties worden gemaakt met halfopen en gesloten
bebouwing.
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2.1

Definitieve vaststelling

BINDENDE BEPALINGEN
4

Bindende bepaling 28 :
“De gemeente maakt meerdere RUP‟s op voor de 3 woonkernen met minimaal de
volgende doelstellingen:
- De woningdichtheid in het hoofddorp verhogen via kavelbreedte en bouwtype.
- De fasering van de woonuitbreidingsgebieden vastleggen
- Indien een uitvoeringsplan een deel van de grens van het hoofddorp omvat, moet
er bijzondere aandacht gaan naar de begrenzing ten aanzien van de open ruimte
en moet een onderscheid worden gemaakt tussen verdichtingsgebied en
ontdichtingsgebied (linten buiten kern).
- Herbestemmen van (delen van) de te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden,
gekoppeld aan het afbakenen van nieuwe woonreservegebieden met een
evenredige oppervlakte.
- Opleggen van een voorkooprecht op strategische toegangspercelen van niet
uitgeruste woonzones.
- Een duidelijke begrenzing aangeven voor de handelslocaties. Binnen deze locaties
worden mogelijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste
voorzieningenniveau (gemeentelijk, buurt).
- Uitwerken van de specifieke voorschriften voor de verschillende lokale
bedrijventerreinen”

4

GRS Kasterlee, bindend deel, pg. 203
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Definitieve vaststelling

-

3
3.1

PLANNINGSCONTEXT
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Perspectieven voor de gebieden voor economische activiteiten

In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Kasterlee geselecteerd
als behorende tot het buitengebied. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft
enkele algemene doelstellingen aan die moeten gelden voor de ruimtelijke
ontwikkelingen binnen het buitengebied. Deze doelstellingen zijn:

-

-

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

het vrijwaren van het buitengebied voor essentiële functies;
het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied;
het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen;
het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied;
het afstemmen van het ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch
systeem;
het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

-

-

In het buitengebied kunnen nieuwe lokale bedrijventerreinen ontwikkeld worden,
aansluitend bij de hoofddorpen of bij een bestaand bedrijventerrein. De
terreinoppervlakte is maximum 5 ha (richtinggevend en geen norm). De gemeente
bakent het lokaal bedrijventerrein af.
Bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide
bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de bestaande vestigingen
en/of in de kernen van het buitengebied voor zover de ruimtelijke structuur dit
toelaat. Het Vlaams Gewest bakent deze bedrijventerreinen af.
Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te worden op de plaatselijke
behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte in functie van die lokale
bedrijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten.
De ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die
rechtstreeks aansluit op een primaire of secundaire weg.

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur

Perspectieven voor andere functies in het buitengebied

-

-

-

-

-

De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën:
kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor
Kasterlee zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet
structurerend. De kernen worden verder onderverdeeld in hoofddorpen en
woonkernen via het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
Wonen en werken worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied om
de open ruimte te behouden en de leefbaarheid van de kernen te ondersteunen.
Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven naar
een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare in de kernen van het
buitengebied.
De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. Het provinciaal
structuurplan stelt een kwantitatieve optie op inzake het te realiseren aanbod aan
woningbouw tot 2007 voor de betrokken gemeente in het buitengebied. Het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de lokalisatie aan van nieuw te bouwen
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden.
Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het
creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen en op het
aantrekkelijk maken van de woonomgeving.
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Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen,
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als een hoofdfunctie voorkomen,
maar ze zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. In Kasterlee nemen
toerisme en recreatie een belangrijke plaats in en behoren lokaal tot de
hoofdfuncties.
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het
recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied.
Paden en routes worden aan elkaar gekoppeld om op die manier de
toeristischrecreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke
gebieden met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen (netwerkvorming).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogdynamische en laagdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur. Dit onderscheid is gebaseerd op de relatie
tussen de infrastructuur en de draagkracht van de omgeving.
Voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur en de
wildgroei van hinderlijke vormen van sport en recreatie in het buitengebied, gelden
strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden en moet de bestaande infrastructuur
gelegen zijn in een gebied dat in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk
van toeristisch-recreatief belang. Nieuwe hoogdynamische infrastructuur is slechts
onder strikte voorwaarden mogelijk in het buitengebied en beperkt zich tevens tot
de zones van primair toeristisch recreatief belang.
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Definitieve vaststelling

RUIMTELIJKE VISIE VOOR LANDBOUW, NATUUR EN BOS REGIO NETELAND

Het afbakenen van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur is volgens
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een specifieke taak voor het Vlaams gewest.
De Vlaamse administratie heeft, 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.
Het studiegebied maakt deel uit van het deelgebied: „Bovenlopen Kleine Nete‟ (ten
oosten van de N19) en „Kleine Netegebied‟. 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 versterking.

5

Bron: Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Neteland, Kaart 1B en 2: Gewenste
ruimtelijke structuur deelruimte 'Bovenlopen Kleine Nete

3.3

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ANTWERPEN

Opdrachtgever: Provinciebestuur Provincie Antwerpen
Status:
Goedgekeurd 25 januari 2001
Kasterlee behoort tot de hoofdruimte „Netegebied‟ en tot de deelruimte „vallei van de
Kleine Nete‟. Het Netegebied is de waardevolle en kwetsbare hoofdruimte rond het
Netebekken. Elke ruimtelijke ontwikkeling in deze hoofdruimte moet worden gekoppeld
aan de structuur van de Netes en aan de draagkracht van het fysisch systeem.
Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte
-

-

-

Het gebied heeft een recreatieve betekenis voor de provincie. Deze recreatieve rol
kan worden uitgebaat voor zover de natuurlijke draagkracht ten opzichte van
bijhorende voorzieningen niet wordt overschreden.
Het gebied mag niet verder verstedelijken. Bijkomende druk vanuit wonen of
andere voorzieningen kan niet worden verdragen. Het bestaand evenwicht tussen
natuur, beperkt wonen, recreatie en (verbrede)landbouw in een kleinschalig gebied
met beperkte draagkracht en met hoge landschappelijke kwaliteit moet behouden
blijven.
Infrastructuren worden beschouwd als wegen voor doorgaand verkeer en niet als
dragers van lintvormige ontwikkelingen.
Kernen als onder meer Lichtaart en Kasterlee worden beschouwd als weinig
dominant in de omgeving. Zij worden niet of nauwelijks gestimuleerd als
ontwikkelingspolen voor bijkomende woningen of bedrijventerreinen. Wel hebben
zij een rol in de opvang en organisatie van toeristisch-recreatieve activiteiten.

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
-

5
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De provincie streeft naar een hiërarchische samenhang tussen nederzettingen met
een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. Gedeconcentreerd bundelen op
basis van de kernenhiërarchie moet een algehele verstedelijking van de provincie
tegengaan.

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Neteland, p. 19/62
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-
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Definitieve vaststelling

Voor Kasterlee houdt dit in: een indeling bij het lintlandschap met kernlinten, een
selectie als gemeente met een gewoon hoofddorp type II en een selectie van
Kasterlee, Lichtaart en Tielen als woonkern.
De belangrijkste doelstellingen voor het lintlandschap met kernlinten zijn het
ordenen van de woonfunctie en het verweven ervan met randfuncties, het
opvangen van lokale ambachten (grotere bouwdiepte) mits een aantal
voorwaarden en het vrijwaren van het achterland als woongroen.
De provincie duidt aan welke woonkernen als gewoon hoofddorp type II worden
vastgelegd. Voor Kasterlee zijn twee hoofddorpen weergegeven: Kasterlee en
Lichtaart. Indien de provincie twee hoofddorpen weergeeft, kan de gemeente in
haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zelf één hoofddorp kiezen. De resterende
woonkernen blijven het statuut van woonkern behouden.
Een gemeente met een gewoon hoofddorp type II krijgt de mogelijkheid om een
bijkomend lokaal bedrijventerrein aan te duiden zowel voor nieuwe bedrijven als
voor de herlokalisatie van zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit
type biedt desnoods beperkte mogelijkheden voor het realiseren van meer
bijkomende woningen dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei nodig is.
Ontwikkelingen boven de natuurlijke aangroei worden echter niet aangemoedigd
en moeten gemotiveerd worden in een gemeentelijk structuurplan. Eventuele
bijkomende woningen moeten gezien worden als kleine woonprojecten die een
kern verder afwerken of als kleine projecten voor specifieke doelgroepen.
De provinciale taakstelling voor het aantal te voorziene woningen in Kasterlee
tussen 1992 - 2007 is vastgesteld op 1.201 à 1.300 bijkomende huishoudens.
Uitgangspunt is dat de gemeenten in het buitengebied in principe hun natuurlijke
aangroei moeten kunnen opvangen. Deze taakstelling wordt informatief
aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een definitieve taakstelling in de
provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. De definitieve taakstelling wordt begroot
op 1006 wooneenheden voor de periode 1992 -2008.
De opvang van bijkomende woningen gebeurt in principe binnen het aanbod van
gronden langs uitgeruste wegen in woongebied, percelen in niet vervallen
verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde BPA‟s en
gronden in woongebied langs niet uitgeruste wegen. Dit betekent ook: alle
woongebieden volgens het gewestplan, dus inclusief landelijke woongebieden en
woonparken. Woonuitbreidingsgebieden komen hiervoor in principe niet in
aanmerking.
Indien de woongebieden van de gemeente niet volstaan voor de natuurlijke
aangroei of indien de gemeente het beter acht bepaalde delen hiervan niet te
ontwikkelen,
zal
worden
afgewogen
of
het
aansnijden
van
woonuitbreidingsgebieden of van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet
woonbestemming kan worden toegestaan. Een zuinig gemeentelijk beleid omtrent
de binnengebieden en de wil van de gemeente om slecht gelegen binnengebieden
of woonuitbreidingsgebieden te schrappen als woongebied, werkt positief in deze
afweging.
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De bijkomende sociale huur- en koopwoningen (onderdeel van het totale
woningpakket) worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie,
invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door
projecten op gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en
woonuitbreidingsgebieden worden voorzien.

Perspectieven voor de ruimtelijk-economische structuur
Economische bedrijvigheid, kleinhandel, landbouw, toerisme en recreatie behoren in
het provinciaal structuurplan tot de ruimtelijk-economische structuur. De bepalingen
inzake de economische bedrijvigheid werden aangegeven bij de bespreking van het
gewoon hoofddorp type II en de woonkernen. Voor Kasterlee is het volgende relevant:
- Concentratie en verweving van kleinhandel in de kernen van het buitengebied
(woonkernen en hoofddorpen) moet worden nagestreefd. De verweving moet op
maat van de kern gebeuren. Kleinhandelsconcentraties van lokaal niveau en
solitaire winkels, beiden gelegen in het buitengebied, komen niet in aanmerking
voor verdere ontwikkeling. Op basis van de gewenste (gemeentelijke) ruimtelijke
structuur kunnen zij behouden blijven maar niet uitbreiden OF afgebouwd worden
met het oog op herlokalisatie binnen de gemeente.
- Kasterlee behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk van de Kempen, namelijk de
deelruimte van de Kleine Nete. Dit wordt ondersteund door de aanduiding van de
hoogdynamische infrastructuur Bobbejaanland als toeristisch-recreatief knooppunt.
Enkel de provincie kan voor de knooppunten ruimtelijke uitvoeringsplannen
opmaken waarin een specifiek ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd. Het
gebied tussen Herentals, Kasterlee en Geel is binnen dit netwerk een gebied van
primair toeristisch-recreatief belang. Uitbreiding en inplanting van hoogdynamische
infrastructuren is er mogelijk. In Visie, concepten en maatregelen voor deze
gebieden moeten door de provincie uitgewerkt worden in geïntegreerde
gebiedsgerichte strategische plannen. Inzake weekendverblijven heeft de provincie
een visie ontwikkeld. Zij wenst deze problematiek aan te pakken in overleg met de
Vlaamse Overheid en met respect voor de bestaande regelgeving. In ruimtelijke
uitvoeringsplannen bakent de provincie de verschillende categorieën af waarin een
specifiek beleid geldt.
Perspectieven voor de verkeers- en vervoersstructuur
-

De selectie van de N123 als secundaire weg type II verleent deze weg een
verzamelfunctie tussen Kasterlee, Lichtaart en Bobbejaanland.
Op de N19 dient een goede doorstroming van het openbaar vervoer te worden
gegarandeerd in functie van de weergave van Turnhout-Geel-Aarschot als
verbindende buslijn
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ANDERE RELEVANTE BELEIDSDOCUMENTEN

3.4.1

Ruimtelijk functionele onderbouwing van het RUP

Gelijklopend met het uitwerken van dit RUP werd een studie opgemaakt door BRO
België (eindrapport 03/02/2010) in verband met de ruimtelijk economische structuur
van Kasterlee. Hierbij werd gefocust op de marktconforme mogelijkheden van
Kasterlee en haar positie als handelskern in een breder hinterland.
De volgende onderdelen werden opgenomen in de studie:

-

Socio demografische analyse
Aanbod inventarisatie
Onderzoek vraagzijde: koopstromen
Ruimtelijk functionele analyse van Kasterlee
Begroting van het economisch functioneren van Kasterlee
Begroten van de theoretische marktruimte
Aanbeveling

Samengevat voor Kasterlee komt dit neer op de volgende conclusie:
De koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen in Kasterlee is vrij hoog (72 %). Er is
sprake van afvloeiing naar de centrumgebieden van Turnhout en Herentals. Het
voorzieningen niveau van dagelijkse artikelen is correct en hier is weinig marktruimte.
De koopkrachtbinding voor niet dagelijkse artikelen is laag (30 %). In combinatie met
de vaststelling van een beperkte koopattractie van het centrum kan men stellen dat er
marktruimte is in het segment niet dagelijkse artikelen. Ongeveer 25 % van het
kooppotentieel vloeit weg naar omliggende steden en grotere shopping gelegenheden.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gemeentebestuur de goed functionerende
detailhandel moet behouden en verder een beleid dient te voeren dat het functioneren
van de kern bevorderd. Aangezien het opstellen van een strikt RUP slechts werkbaar
is als onderdeel van een hele reeks van maatregelen die noodzakelijk zijn om de
gewenste winkelstructuur te realiseren wordt er geopteerd om een aanbod beleid te
voeren wat betreft de te realiseren handelsoppervlaktes in de kern. Een verplichting
wat betreft locatie (bijvoorbeeld verplichte handelsfunctie op het gelijkvloers) voor de
opstart van nieuwe handelszaken in het centrum werd niet weerhouden omwille van de
kans op leegstand. Een aantal cijfers uit de studie worden in de toelichtingsnota
geciteerd ter onderbouwing van de ruimtelijke analyse.
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BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND

In dit hoofdstuk worden de planningscontext betreffende de relevante juridische documenten voor het plangebied beschreven. Deze vormen de (al dan niet juridische)
randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.
Tabel 1: Bestaande juridische toestand
Plan

Relevante gegevens
GewestplanTurnhout goedgekeurd dd. 30 /09/77
Het plangebied heeft de volgende bestemmingen:
-

Woongebied
Woongebied met landelijk karakter
Woonpark
Woonuitbreidingsgebied
Zone voor openbaar nut
Recreatiegebied
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Natuurgebied
Bosgebied
parkgebied
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Provinciaal RUP openluchtrecreatieve verblijven Houtum – Kasterlee BVR dd 05/07/2002
Het plan voorziet de nodige ruimte voor openlucht recreatie met gemeenschappelijke voorzieningen en een zone voor natuur.

Gemeentelijk RUP Houtum goedgekeurd door BD dd. 01/07/2009
Het plan voorziet de nodige ruimte voor het toeristisch recreatief knooppunt Houtem. Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit zone voor
recreatieve voorzieningen en de nodige buffer ten opzichte van de beekvallei. Het plan is een verfijning van het provinciaal RUP.
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Gemeentelijk RUP Noordlaan/Ossengoor goedgekeurd door BD dd. 20/08/2009
Het plan voorziet de nodige ruimte voor herlocalisatie van de gemeentelijke werkplaatsen en de brandweer. Het plangebied bestaat
hoofdzakelijk uit zone voor gemeenschapsvoorzieningen met de nodige buffers en wegenis.

BPA markt – turnhoutsebaan dd. 20/04/2006
Het plan voorziet specifiek in de toegelaten bebouwing op de hoeken van de N19 / Markt / N123 in het centrum van Kasterlee.
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BPA ambachtelijke zone Groot Goor (Biezenveld) dd. 22/06/94
Het plan voorziet specifiek in ruimte voor lokale bedrijven. Het gebied is volledig ontwikkeld en wordt ingesloten door de omleidingsweg de
Turnhoutsebaan en de vallei van de waterloop.

Beschermde monumenten en dorpsgezichten

Habitat en vogelrichtlijngebieden
Gebieden van het VEN/IVON
Natuurreservaten
Voorkooprecht
Planologisch attest
Verkavelingsvergunningen

- Keesesmolen: Geelsebaan Kasterlee (houten windmolen), beschermingsbesluit dd. 18/10/43, (afd. 1) sectie G nr. 379 n
- Oude Pastorie: Pastorijstraat 10 Kasterlee (Pastorie), beschermingsbesluit dd. 09/12/7, (afd. 1) sectie F nr. 357 f
- Brits Militair Kerkhof: Geelsebaan Kasterlee, beschermingsbesluit 31/12/2007, (afd. 1) sectie G nr. 379 l
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
De volgende verkavelingen komen voor in het gebiedsdekkend RUP

nr.

nr. Kasterlee

nr. AROHM

Locatie

Dat. Goedk.

1

A 22/1999

058/444(0)

Geelsebaan - Bosakkers

26/02/2001

6

2

A 15/1992

058/380

Retiesebaan

13/07/1993

2

3

K 148

058/134

Kattenberg

2/03/1977

8

4

K 115

058/105

Turnhoutsebaan

21/08/1972

3

5

W 18(bis)/1997

058/134(1)

Kattenberg

25/04/1978

6

6

W 14/1979

058/134(3)

Kattenberg

25/09/1979

3

7

A 21/1978

058/172

Turnhoutsebaan

29/03/1979

1

8

W 22/1979(1)

058/172(2)

Turnhoutsebaan

10/03/1981

1

9

K 54(1)

058/050(1)

Turnhoutsebaan - Kattenberg

16/02/1971

3

10

A 14/1977

058/152

Turnhoutsebaan - Kattenberg

31/10/1978

1

11

W 14/1977(3)

058/152(3)

Turnhoutsebaan - Kattenberg

22/02/1984

1

12

A 2/1999

058/434(00)

Turnhoutsebaan

22/11/1999

2

13

W 12/2000

058/0434(01)

Turnhoutsebaan

26/02/2001

2

14

A 7/2002

058/0473(00)

Turnhoutsebaan

12/01/2004

2
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15

A 16/2008

5.00/13017/580159.1

Kerkenheide

26/02/2009

13

16

K 31

058/029

Kapelstraat

1/12/1964

8

17

K 94

058/086

Torenplein

17/01/1970

8

18

A 18/1988(1)

058/129(3)

Lichtaartsebaan

5/03/1990

2

19

W 18/1988

058/129(4)

Lichtaartsebaan

19/06/1995

1

20

W 21/2002

058/0129(06)

Lichtaartsebaan

27/08/2003

1

21

K 101

058/092

Kempenstraat

28/08/1970

12

22

W K 101(1)

058/092(1)

Kempenstraat

18/07/1972

12

23

K 87(1)

058/079(1)

Kempenstraat

16/12/1969

5

24

K 38

058/036

Lichtaartsebaan

22/05/1965

5

25

A 17/2000

058/0460

Mgr. Heylenstraat

24/09/2001

4

26

W 6/2008

5.00/13017/580460.3

Mgr. Heylenstraat

20/10/2008

4

27

A 8/1989

058/343

Mgr. Cardijnstraat

5/06/1990

7

28

W 8/1989

058/343B(1)

Mgr. Cardijnstraat

11/03/1996

1

29

K 35

058/033

Mgr. Cardijnstraat

22/02/1965

2

30

A 9/1980

058/217

Mgr. Heylenstraat

7/10/1980

2

31

W 9/1980(1)

058/217(2)

Mgr. Heylenstraat

25/05/1983

1

32

W 24/2008

5.00/13017/580217.4

Mgr. Heylenstraat

26/01/2009

1

33

A 19/1977

058/156

Geelsebaan

28/01/1978

4

34

W 19/1977

058/156(1)

Geelsebaan

10/05/1983

4

Kaart 1: Gewestplan
Kaart 2: Topografische kaart
Kaart 3: Orthofoto
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BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND: RUIMTELIJKE ANALYSE

Om gefundeerde en evenwichtige uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van
de kern Kasterlee is een gedetailleerd beeld van de bestaande toestand noodzakelijk.
De bestaande bebouwing werd daarom als aanvulling op het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan nauwkeurig in kaart gebracht zowel qua voorkomen als functie. Deze
inventarisatie geeft een goed beeld van de bestaande toestand en vormt het
uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen en moet toelaten eventuele knelpunten en
potenties te detecteren. Op basis van de inventarisatie kunnen we zoeken naar
elementen die op het niveau van de kern functioneren. Daarnaast worden specifieke
kenmerken in beeld gebracht die in een volgend hoofdstuk kunnen leiden tot de
afbakening van ruimtelijk logische deelgebieden binnen de kern.
De terreininventarisatie werd aan de hand van de meest recente percelenkaart
uitgevoerd. Bij de opname werden de volgende kenmerken van de bestaande
bebouwing geregistreerd:
- Functie
- Aantal bouwlagen
- Dakvorm
- Typologie
- Meergezinswoning
- Leegstand
- Markante gebouwen

Figuur 3: bestaande ruimtelijke structuur dorpskern Kasterlee (kaart 15 GRS)

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT01H-08465.12_kern_Kasterlee_goedgekeurde_versie_BD_19_mei_2011

maart 2011

pag. 29/164

Provincie Antwerpen: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee”

Definitieve vaststelling

Goed uitgeruste kern met aansluitende woonwijken
Het bebouwingspatroon wordt gekenmerkt door een vermenging van verschillende
bouwtypes. In het centrum rond de kerk zijn overwegend rijwoningen aanwezig. Daar
rond is de bebouwing voor het overgrote deel halfopen en in mindere mate open of
gesloten. De meer recentere woonwijken en de randen van de kern bestaan
hoofdzakelijk uit open bebouwing. In het noorden en het oosten is er sprake van
„groene verkavelingen‟ die aansluiten aan de rand van de kern van Kasterlee met een
zeer lage bebouwingsdichtheid.
De verspreiding van appartementen is minder ruimtelijk gestructureerd en vertoont
minder logische samenhang. Globaal gezien vinden we deze typologie terug in het
centrum en langs de invalswegen.

Figuur 4: spreiding van appartementen in de kern
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Het centrum van Kasterlee wordt gekenmerkt door een verweving van handel, horeca,
diensten en scholen. Het winkelapparaat is geconcentreerd rond de markt en vertoont
uitlopers langs de invalswegen. De schaal van de handelszaken neemt toe naarmate
ze verder van de Markt verwijderd liggen. In de totale deelgemeente Kasterlee zijn
ongeveer 65 handelszaken aanwezig (bron: Functionele Onderbouwing RUP‟s
Kasterlee door BRO, 3 februari 2010) die samen circa 10.700 m² groot zijn. Het
aanbod is verdeeld over het centrum (+/- 35 zaken 5400 m²) en verspreid (+/- 30
zaken 5300 m²).
Radiale wegenstructuur vanuit het centrum
De gewestwegen N19 en N123 zijn de trajecten die Kasterlee verbinden met haar
omliggende steden en een aansluiting mogelijk maken op het regionale wegennet. De
N19 maakt een kortsluiting tussen de E34 (Turnhout) en de E313 (Geel), de N123
zorgt voor een verbinding tussen Herentals en de N18 (Mol-Turnhout). Door deze
aansluitingsmogelijkheden nemen de trajecten een bovenlokale verbindingsfunctie op
waarvan die van de N19 het grootst is. De eerste fase van een omleidingsweg rond
Kasterlee (N19g) functioneert voorlopig als verbinding tussen Kasterlee noord en
Lichtaart. De overige wegen behoren tot het lokale wegennet.
Kasterlee centrum fungeert als openbaar vervoersknooppunt van waaruit verschillende
buslijnen radiaal vertrekken en de relatie leggen met de verschillende deelkernen. De
Markt van Kasterlee is te beschouwen als draaischijf voor de busverbindingen

Figuur 5 : spreiding van handel in de kern
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Toeristisch recreatieve clusters langs de N19
Langs de N19, ter hoogte van de uitloper van de Kempense Heuvelrug, bevindt zich
een concentratie van toeristisch - recreatieve voorzieningen met o.a. hotels en
restaurants, bezienswaardigheden en het startpunt van wandelpaden in de omgeving
van de Keeses‟ molen. Net ten noorden van deze uitloper, ten oosten van de
bebouwing langs de N19, is het gemeentelijk sportcentrum met sporthal, voetbalvelden
en zwembad terug te vinden. Een tweede concentratie van sport- en recreatieve
voorzieningen situeert zich aansluitend op de zuidoostelijke rand van de dorpskern in
de vallei van de Kleine Nete. Het betreft o.a. een camping, hotel en restaurants en het
startpunt van kajaktochten aan de watermolen.
Bedrijvigheid aan de rand van de kern
In de oostelijke rand van de kern aan de N123 vinden we een lokale bedrijvenzone
Rode Akkers die feitelijk niet meer aansluit bij de kern. In het noorden vinden we een
nieuwe bedrijvenzone Biezenveld aansluitend bij de kern en ontsloten via de
Turnhoutse baan. Deze zone bijna volledig ingevuld.

Figuur 6 : spreiding van horeca in de kern
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Natuurlijke structuur: Ritmering van ruggen en vallei als begrenzing en
morfologische identiteit
Het noordoostelijk deel van Kasterlee wordt sterk gestructureerd door een
aaneenschakeling van kleine beboste heuvelruggen. Deze aaneenschakeling geeft
Kasterlee een uniek karakter en begrensd op bepaalde plaatsen het bebouwde
weefsel. Een deel van de ruggen werd verkaveld en bevinden zich nu binnen de kern.
De kempische heuvelrug dringt derhalve ver door in de kern en sluit op die manier aan
op de ritmering van de kleinere heuvelruggen.

Synthese bestaande ruimtelijke structuur
De deelgemeente Kasterlee is de grootste zowel in oppervlakte als in aantal inwoners.
Het breidde door zijn ligging aan de uitlopers van de westelijk gelegen Kempense
Heuvelrug vooral uit in de andere richtingen. Kasterlee heeft een goed uitgeruste kern
met een handelscentrum. Het winkelapparaat is vooral geconcentreerd rond de Markt
en de uilopers langs de N19 en de N123. Het centrumweefsel wordt gekenmerkt door
een verweving van functies. Aan de randen bevinden zich twee locale bedrijvenzones
waarvan de oostelijke in feite buiten de kern Kasterlee gelegen is.

Rond de kern van Kasterlee bevinden zich verschillende grote aaneengesloten
boscomplexen die mede bepalend zijn voor het groene karakter van de gemeente. Op
verschillende plaatsen lopen deze structuren door tot tegen het bebouwde weefsel en
bepalen ze de uitstraling van de kern.

Figuur 8 : Synthese bestaande ruimtelijke structuur
Figuur 7 : Natuurlijke structuur
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Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen (H):

5.1

AFBAKENING VAN DE KERN

5.1.1

Benadering van binnen naar buiten: programma voor de
ern Kasterlee

5.1.1.1

Thema wonen

6

Een aantal delen van woonuitbreidingsgebieden zijn minder goed gelegen ten aanzien
van de kern en zouden een verdere indringing van kernbebouwing in de openruimte
teweeg brengen. De te ontwikkelen delen van deze woonuitbreidingsgebieden kunnen
allen worden begrensd door een aanwezige structuur (weg, beek) zodat de kernranden
worden verduidelijkt
Woonuitbreidingsgebieden reserveren voor de toekomst (R)

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd de kern Kasterlee voorlopig afgelijnd.
Deze aflijning mag niet als bodembestemming geïnterpreteerd worden en wordt verder
verfijnd. Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om naar hogere dichtheden te
streven waarbij 15 wo/ha als richtcijfer kan gehanteerd worden voor een
buitengebiedgemeente. De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden wordt
gestimuleerd in fases en in onderlinge samenhang met gebieden in de andere kernen.
Voor de kern Kasterlee betekent dit:

Het aansnijden van WUG is niet nodig, de meeste gebieden kunnen dan ook voor de
toekomst worden gereserveerd. De nadruk dient te liggen op de invulling van
vrijliggende kavels en niet uitgeruste woonzones binnen de kernen.

Ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden stimuleren in fases (S):
-

-

-

-

S1 Kasterlee: Zone Kapelstraat. De gronden bevinden zich op wandelafstand van
het handelsapparaat en kunnen ontsloten worden door het verlengen van
Kerkenheide.
S2 Kasterlee. Zone Acacialaan/Sparrenlaan. Deze zone situeert zich op ongeveer
750 m van het handelscentrum en wordt omsloten door open bebouwing.
Ontsluiting is mogelijk door het verlengen van de Sparrenlaan.
S3 Kasterlee. Zone Karekietstraat. Het gebied ligt midden in het centrum en kan
ontsloten worden via de verkaveling Karekietstraat.
S4 Kasterlee. Zone Heesvelden. De zone is gelegen aan de rand van de kern en
sluit aan op het parkgebied tussen Kasterlee en Terlo. Het is een weiland gelegen
in de beboste verkaveling van de Baron Van Der Grachtlaan. De dichtheid dient
echter lager te zijn aangezien het gebied in een groene omgeving is gelegen. Een
te hoge dichtheid zou de morfologie van deze omgeving verstoren.
S11 Kasterlee. Zone Melkstraat. Deze zone is gelegen aan een uitloper van het
gebied voor dagrecreatie die uitmondt in de Melkstraat. Het bestaat uit een aantal
vrijliggende percelen en enkele zeer diepe tuinen. Door het verkleinen van de
tuinen kan een realiseerbaar binnengebied bekomen worden. Een doorsteek voor
motorvoertuigen tussen Melkstraat en de sportterreinen moet vermeden worden;
voor fietsers en voetgangers kan wel een doorgang voorzien worden.
Figuur 9 : Woonpragrammatie kern Kasterlee volgens het GRS

6

GRS Kasterlee, richtinggevend deel, pg. 128-132
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7

Thema werken

Kasterlee wordt geselecteerd als hoofddorp type II en komt op de eerste plaats in de
hiërarchie van de kernen qua uitrustingsniveau. Naast de woonfunctie moeten ook de
locale werk- en verzorgingsfunctie worden versterkt, echter zonder het wonen in
gedrang te brengen. Nieuwe regionale productie- en dienstenfuncties moeten worden
geweerd uit de kern. Er wordt gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk en volledig
aanbod aan woonondersteunende economische en dienstverleningsactiviteiten zonder
de draagkracht van de omgeving te overschrijden.
Differentiëren van functionele verweving in de kern
Niet alle zones in de kern hebben dezelfde ruimtelijke draagkracht om handel en
bedrijvigheid op te vangen. Al te veel sterk autogerichte functies in het dorpscentrum
kunnen bijvoorbeeld resulteren in een verkeersonleefbare toestand. Grootschalige
functies zijn morfologisch vaak niet inpasbaar in het kleinschalige dorpsweefsel.
Vandaar is het noodzakelijk om de functionele verweving te differentiëren in de kern.
We onderscheiden
drie deelzones
in
de
kern
waaraan
specifieke
ontwikkelingsperspectieven voor functionele verweving zijn gekoppeld: de
commerciële centra, de economische dragers en de overige woongebieden van de
kern. Algemeen gelden voor deze zones de volgende richtlijnen:
-

Laag en matig dynamische handel en bedrijvigheid kunnen in principe overal in de
afgelijnde kernen Kasterlee, Lichtaart en Tielen verweven worden.
Hoog dynamische handel en bedrijvigheid kunnen enkel op de economische
dragers en aan de rand van de commerciële centra verweven worden. Zij zijn
echter niet toelaatbaar in het overige woongebied van de afgelijnde kern.

Richtlijnen op maat van lokale bedrijventerreinen
Figuur 10 : Gewenste ruimtelijk economische structuur volgens het GRS

Voor de kern Kasterlee is enkel het locale bedrijventerrein Biezenveld aansluitend bij
de N19 relevant. De zone werd uitgewerkt door middel van een BPA waardoor de
ontwikkelingsperspectieven vastliggen. De zone wordt derhalve niet uitgewerkt binnen
het kader van dit RUP.
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5.1.1.3

Thema gemeenschapsvoorzieningen

Definitieve vaststelling

Kempense Heuvelrug en de dorpskern van Kasterlee. De enige manier om deze
binding te behouden is de aanleg van een tunnel onder de heuvelrug.

8

De gemeentelijke werkplaatsen en brandweer
De gemeentelijke werkplaatsen en brandweer voldoen op hun huidige locatie niet
meer aan de behoeften. Een nieuwe locatie voor de brandweer sluit bij voorkeur aan
bij de bestaande kern en is goed bereikbaar. Binnen het RUP Noordlaan – Ossengoor
werd een onderzoek gedaan naar locatie en ruimtebehoefte waarna de locatie naast
de noordelijke omleiding van de N19 nabij de kruising van de N123 als geschikte
locatie naar voor komt. Dit RUP werd ondertussen goedgekeurd waarna de nodige
vergunningen kunnen gegeven worden.
Culturele voorzieningen

De N 19 zal na aanleg van de omleiding een ander karakter krijgen binnen de kern.
Deze herinrichting wordt in een aparte projectnota uitgewerkt op het vlak van inrichting
en snelheidsregimes. Een herinrichting van de hoofdas in combinatie met het centrale
plein moet garant staan voor een aangename kern met een attractief handelsapparaat
dat de toeristische potentie van Kasterlee versterkt.
De N123 als secundaire weg type 2
De provincie heeft in het RSPA de N123 als secundaire weg type 2 en de weg verzorgt
de verbinding naar het hoofdwegennet van bovenlokaal belang. De N123 dient tevens
het bovenlokaal pretpark Bobbejaanland te ontsluiten.
Figuur 11 : Wegencategorisering volgens het GRS

Vanuit de verenigingen blijkt een behoefte te bestaan aan bijkomende socio-culturele
voorzieningen met een polyvalente functie. Dergelijke voorzieningen zijn uitgesproken
kern versterkend en moeten zo centraal mogelijk voorzien worden. De zone
Binnenpad in Kasterlee vormt hiervoor een mogelijke locatie.
Kerkhoven
De behoefte aan een bijkomende locatie die in deelgemeente Kasterlee op korte of
middellange termijn mag verwacht worden, dient opgevangen te worden in of in de
onmiddellijke nabijheid van de woonkern. De bestaande zone voor
gemeenschapsvoorzieningen ter hoogte van Ossegoor komt hiervoor in aanmerking
en wordt derhalve niet binnen het kader van dit RUP bekeken.

5.1.1.4

Thema mobiliteit

De N19 en de N19g
Het Vlaams Gewest heeft de N19 als primaire weg 2 geselecteerd. De N19 verzamelt
het verkeer tussen de hoofdweg E 34 en de primaire weg type I N19 / N71. Ter hoogte
van de kern Kasterlee werd de selectie gemaakt van de reeds bestaande noordelijke
omleidingsweg. De zuidelijke omleiding werd geselecteerd als nog te ontwerpen
primaire weg type 2. De omleiding moet rekening houden met de binding tussen de
8
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-

5.1.1.5

Thema toerisme en recreatie

De gemeente beoogt vanuit het lokale niveau een kwalitatief hoogstaande en ruimtelijk
verantwoorde bijdrage te leveren aan de invulling van de toeristisch – recreatieve rol
van Kasterlee in de regio. Kasterlee heeft op toeristisch-recreatief vlak immers een
bovengemeentelijke uitstraling en wenst binnen het toeristisch-recreatief netwerk
Kempen ook een voortrekkersrol te blijven vervullen. Dit vereist een voldoende ruim en
kwalitatief hoogstaand voorzieningenniveau op dit vlak. Voor de kern Kasterlee kunnen
we een aantal relevante elementen onderscheiden.

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 werd verder uitgewerkt binnen het voorontwerp RUP
Houtum waardoor de ontwikkelingsperspectieven reeds zijn uitgeschreven.

Ruimte voor sportinfrastructuur (S)
-

-

knooppunt S2 Duineneind Kasterlee: aangeduid als drager voor de
sportvoorzieningen voor de woonkern. De eventuele bijkomende behoefte aan
indoorsportinfrastructuur dient hier gebundeld te worden. Eventuele uitbreiding van
de bestaande zone is mogelijk in functie van de behoeften.
Knooppunt S5 Boekweitbaan Kasterlee: de eventuele bijkomende behoefte aan
openluchtinfrastructuur dient opgevangen te worden in de nieuw te ontwikkelen
zone S5 rekening houdend met de eerder beschreven grenstellende elementen.
De zone kan enkel gericht zijn op een beperkt aantal voorzieningen met beperkte
dynamiek die bovendien gefaseerd dienen ontwikkeld te worden.

Figuur 12 : Gewenste toeristisch recreatieve structuur volgens het GRS

Ruimte voor toeristisch recreatieve knooppunten (TR)
Voor de kern kasterlee bestaan er twee toeristisch recreatieve knooppunten van
gemeentelijk belang:
-

TR1 Kasterlee Bergen de zone bevindt zich aan weerszijden van de N19 op een
smalle uitloper van de Heuvelrug . Het beboste en reliëfrijke karakter van het
westelijk deel (Kabouterkesberg) moet behouden blijven. Binnen deze
randvoorwaarde is deze zone geschikt voor intensievere vormen van recreatief
medegebruik die elders op de heuvelrug geweerd worden; ook de plaatsing van
infrastructuur is mogelijk, voor zover er een duidelijke relatie is met natuurgerichte
recreatie en voor zover het materiaalgebruik aangepast is aan de omgeving. De
Pater Damiaanstraat geldt als harde westelijke grens. Aan de oostzijde van de N19
(Waaiberg) moet de visuele herkenbaarheid van de heuvelrug versterkt worden. De
inrichting van de Geelsebaan zelf moet ruimte blijven bieden aan horeca waarbij de
nabijheid van de beboste Heuvelrug visueel moet versterkt worden. Dit knooppunt
komt ook in aanmerking voor de aanleg van een randparking (omgeving
Doornboom) vanwege de nabijheid van de toeristisch recreatieve knooppunten,
terwijl de afstand tot het centrum relatief beperkt blijft. Bij de aanleg dient gestreefd
naar minimale verharding.

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT01H-08465.12_kern_Kasterlee_goedgekeurde_versie_BD_19_mei_2011

maart 2011

pag. 37/164

Provincie Antwerpen: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee”

5.1.1.6

Synthesekaart: afbakening vanuit
ruimtelijke structuur kern Kasterlee

analyse

Definitieve vaststelling

gewenste

Onderstaande figuur geeft de synthese weer van de gewenste ruimtelijke structuur van
de kern Kasterlee.

Figuur 13 : Synthese Gewenste ruimtelijke structuur
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5.1.2

Benadering van buiten naar binnen:
grensstellende elementen buitengebied

Definitieve vaststelling

onderzoek

5.1.2.2

Onderzoek grens vanuit landschap

Volgende elementen worden weergegeven op de kaart landschap:
Op basis van kaartmateriaal worden potentiële grensstellende elementen
geconfronteerd met de gewenste ruimtelijke structuur voor het hoofddorp Kasterlee
zoals die beschreven werd in het structuurplan en de bestaande juridische context. Bij
de afbakening van de kern worden enkel die grensstellende elementen weerhouden
die na deze confrontatie effectief bepalend zijn voor de afbakening. Hieronder wordt
voor elk van de openruimtestructuren verduidelijkt welke elementen duidelijk
grensstellend zijn en welke elementen mogelijk grensstellend kunnen zijn. De drie
openruimtestructuren die grensstellend zijn voor de ontwikkeling van de kern worden
vergeleken met elkaar en op een synthesekaart weergegeven.

5.1.2.1

Beschermde
landschappen
dorpsgezichten

-

Ankerplaatsen

-

Relictzones

-

puntrelicten

en

Onderzoek grens vanuit natuur.

Volgende elementen worden weergegeven op de kaart natuur:
-

-

Vogelrichtlijn- en
habitatrichtlijngebieden:

-

Gebieden van het VEN:

-

Erkende Vlaamse reservaten

-

Biologisch waardevol en zeer
waardevol gebied

-

Overstromingsgevoelige
gebieden

binnen de Europese context werden de
vogelrichtlijnen
habitatrichtlijngebieden
vastgelegd. Vermits het internationaal belang van
de gebieden vormen zij duidelijke grenzen vanuit
de natuurlijke structuur.
binnen de Vlaamse beleidscontext worden de
gebieden weergegeven die samen een netwerk
van uiterst waardevolle natuurgebieden vormen
aangeduid als het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Vermits het nationaal belang van de gebieden
vormen zij duidelijke grenzen vanuit de natuurlijke
structuur.
zijn gebieden die door de Vlaamse Regering als
dusdanig werden erkent. Vanuit natuur vormen
deze gebieden duidelijke grenzen.
zijn gebieden die volgens de Biologische
Waarderingskaart mogelijk grenzen stellen vanuit
natuur.
zijn gebieden die overeenkomstig het decreet
integraal waterbeleid mogelijk grensstellend zijn
vanuit natuur.
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Vanuit de bescherming in historisch, esthetisch en
wetenschappelijk opzicht worden de beschermde
landschappen en dorpsgezichten als
duidelijk
grensstellend vanuit landschap beschouwd.
Ankerplaatsen zijn de landschappen van Vlaams belang
die vanuit diverse opzichten (fysisch-geografisch,
cultuurhistorisch of esthetisch) beschermenswaardig
zijn. Ankerplaatsen vormen duidelijke grenzen vanuit
landschap.
Gebieden met historisch gegroeide herkenbare
landschapsstructuur met een zekere erfgoedwaarde
vormen mogelijke grenzen vanuit landschap.
Ter volledigheid geïllustreerd op de kaart.

Onderzoek grens vanuit landbouw

Volgende elementen worden weergegeven op de kaart landbouw:
-

Herbevestigde agrarische
gebieden

-

landbouwtypering

Op basis van de ruimtelijke visie bos, landbouw en
natuur regio Neteland en de adviezen van de
betrokken
gemeenten,
provincies
en
belangengroepen, nam de Vlaamse regering op 21
december 2007 een beslissing over de herbevestiging
van de agrarische gebieden en het operationeel
uitvoeringsprogramma. Concreet betekent dit voor het
plangebied de bevestiging van de gewestplannen voor
de aaneengesloten landbouwgebieden van de
ruilverkavelingen Kasterlee I en III (8.1).De
herbevestigde agrarische gebieden vormen duidelijke
grenzen vanuit landbouw.
Gebieden
met
een
samenhangende
landbouwstructuur met een hoge en zeer hoge
waardering vormen mogelijke grenzen vanuit
landbouw.
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5.1.2.4

Definitieve vaststelling

Synthese grensstellende elementen

De grensstellende elementen vanuit natuur, landschap en landbouw worden
weergegeven op de synthesekaart. Ze worden met elkaar geconfronteerd en op
plaatsen waar minstens twee grensstellende openruimte structuren samenvallen
worden deze als harde grens voor de kern weerhouden. Rond de kern Kasterlee vallen
nergens twee duidelijk grensstellende elementen samen waardoor een grens voor
ontwikkeling van de kern zou ontstaan.
Op locaties waar minstens twee grensstellende elementen overlappen of samenvallen
en niet in conflict zijn met harde reeds bestaande gewestplanbestemmingen worden
focusgebieden aangeduid waar telkens gekeken wordt of de grensstellende elementen
moeten opgewaardeerd worden tot een duidelijke afbakening van de kern of dat de
gebieden bij de kern opgenomen worden. Hierbij is het programma voor de kern
Kasterlee zoals beschreven in het GRS richtinggevend en wordt in een volgend
hoofdstuk verder beschreven en verder in detail onderzocht. Vanuit open ruimte
onderscheiden we 4 focusgebieden:
-

Het gebied rond Kabouterkensberg op de Kempische Heuvelrug;
Het gebied rond „Groot Goor‟ tussen de omleidingsweg en het bedrijventerrein;
Het gebied „Hulst‟ aan de noordzijde van de kern;
Het gebied „Houtum‟ aan de zuidzijde van de kern.
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Definitieve vaststelling

Focusgebied
Hulst

Focusgebied
Groot Goor

Focusgebied
Kabouterkensberg
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5.1.3

Definitieve vaststelling

Onderzoek focusgebieden

De eerste aanzet tot afbakening is gebaseerd op de gewenste ruimtelijke structuur van
de kern Kasterlee zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de
grensstellende elementen van buiten uit (landschap, natuur en landbouw) en van
binnenin (randen van woongebieden, bedrijventerreinen, harde infrastructurele
grenzen, …) en de behoeften op niveau van de kern Kasterlee (op vlak van groen,
voorzieningen, toerisme en recreatie).
Al deze elementen worden met elkaar geconfronteerd om te komen tot een globale
afbakeningslijn. Deze confrontatie heeft eventuele onzekerheden of mogelijke
conflicten op een aantal plaatsen. Uit het onderzoek naar de grensstellende elementen
kwamen reeds een viertal focusgebieden naar voor. De overige focusgebieden zijn
een logisch gevolg van het eerder beschreven programma voor de kern. Voor al deze
locaties wordt er bijkomend onderzoek gedaan om tot een uitspraak over de ligging
van de globale afbakeningslijn te komen.

Zoekzone sport Hulst
Bedrijventerrein

Verweving recreatie - natuur

Zoekzone voorzieningen

Recreatie Kabouterkensberg
Recreatie Houtum
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5.1.3.1

Definitieve vaststelling

Zoekzone openluchtterreinen Hulst (Boekweitbaan) en WUG R1(1)

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied betreft het bestaande woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan.
Het gebied bestaat uit twee delen namelijk het noordelijke deel vanaf de straat Hulst en
ingesloten door de Boekweitbaan als zoekzone voor openluchtterreinen en het zuidelijke
deel aansluitend bij het bestaande woongebied.

Problematiek/afweging
De noordelijke zone bevat op dit moment een ruiterterrein met aanhorigheden maar sluit
aan op de noordelijke open ruimte. De draagkracht en de ontsluitingsmogelijkheden van
de zone zijn eerder beperkt. Conform het GRS is er rekeninghoudend met het westelijk
boscomplex en het open agrarisch landschap in het oosten nog sprake van maximaal 8
ha beschikbare ruimte. De zone is niet gericht op hoogdynamische invullingen met hoge
bezoekersaantallen maar kan aansluitend bij de kern functies (bv ruitersport) opnemen.
Er is intussen gestart met de opmaak van een RUP Zonevreemde Verenigingen waarin
dit gebied is opgenomen.
De zuidelijke zone bestaat volledig uit een te reserveren woonuitbreidingsgebied.
Conform het GRS kan deze zone prioritair omgezet worden naar woongebied indien de
behoefte aan nieuwe woongebieden aangetoond wordt.
Conclusie
Vanuit de visie van het GRS is het wenselijk deze zone bij de kern mee op te nemen voor
het onderbrengen van nieuwe of herlokalisatie van (zonevreemde ) openluchtterreinen.
Ook het te reserveren woonuitbreidingsgebied wordt bij de kern opgenomen met het oog
op toekomstige omzetting naar woongebied.
Op dit moment kan de behoefte aan nieuw woongebied echter niet aangetoond worden
en zal de zone binnen het kader van dit RUP niet verder uitgewerkt worden.
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5.1.3.2

Definitieve vaststelling

Recreatiezone Houtum

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied is 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 en sluit
verder aan bij de kernbebouwing.

Problematiek/afweging
Overeenkomstig het GRS is er ruimte nodig voor de uitbreiding van de voorzieningen bij
het knooppunt Houtum. De zoekzone voor uitbreiding wordt ten oosten gesitueerd en
werd in uitvoering van het GRS in een RUP gegoten. Binnen dit RUP werden alle nodige
afwegingen ten opzichte van de agrarische structuur en de Netevallei gemaakt. De
toegelaten activiteiten en functies werden vastgelegd in de stedenbouwkundige
voorschriften.
Conclusie
Vanuit de visie van het GRS is het wenselijk deze zone op te nemen bij de kern vermits
het een wezenlijk en kernondersteunend onderdeel vormt van de toeristisch recreatieve
structuur. Als grens wordt de grens zoals afgebakend door het RUP aangehouden.
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5.1.3.3

Definitieve vaststelling

Recreatiezone Kabouterkensberg

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied strekt zich uit aan weerszijden van de N19 op een smalle uitloper van de
heuvelrug en dringt als het ware in het bebouwd weefsel van de kern.

Problematiek/afweging
Overeenkomstig de visie van het GRS dient het beboste en reliëfrijke karakter van de
heuvelrug zo veel mogelijk behouden te blijven. De intrinsieke eigenschappen en
kwaliteiten van het landschap hebben echter ook troeven op het toeristisch recreatief
vlak. Daarom wordt er voor geopteerd om een intensievere vorm van recreatief
medegebruik te concentreren aansluitend bij de kern om de rest van de heuvelrug zo
veel mogelijk te vrijwaren. Binnen het focusgebied geldt de Pater Damiaanstraat als
uiterste westelijke grens.
Conclusie
Grens ten opzichte van openruimte

Het is wenselijk de zone vanaf de Pater Damiaanstraat aansluitend bij de kern op te
nemen. In deze zone is ruimte voor horeca tegen de Geelsebaan en de aanleg van een
randparking (omgeving Doornboom) vanwege de nabijheid van de toeristisch recreatieve
knooppunten.
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5.1.3.4

Definitieve vaststelling

Zoekzone gemeenschapsvoorzieningen

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied is gelegen ten westen van de Noordlaan bij het bestaande rond punt
aan de rand van de bebouwde ruimte van Kasterlee.

Problematiek/afweging
Overeenkomstig de visie van het GRS blijkt de huidige locatie bij het gemeentehuis met
gezamenlijke vestiging van de brandweer en de gemeentelijke diensten niet meer te
voldoen aan de behoeften. Ter plaatse is er geen ruimte meer voor uitbreiding en is de
bestaande infrastructuur te verouderd. De suggestie voor een nieuwe locatie werd door
9
middel van het RUP Noordlaan – Ossengoor geformaliseerd en geeft uitsluitsel over de
ontwikkelingsperspectieven binnen de perimeter van het RUP.
Conclusie
Vanuit de visie van het GRS is het wenselijk deze zone op te nemen bij de kern vermits
het een wezenlijk en kernondersteunend onderdeel vormt van het voorzieningenniveau
passend bij het hofddorp type II. Als grens wordt de grens zoals afgebakend door het
RUP aangehouden.

9

RUP Noordlaan/Ossengoor, IOK, 2009
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Verweving recreatie – natuur en bedrijventerrein Biezenveld ondersteunen de kern

Perimeter van het focusgebied
Het focusgebied is gelegen binnen de bestaande omleidingsweg Noordlaan aansluitend
bij de kern.

Problematiek/afweging
Het gebied bestaat uit twee delen met een eigen karakter.. Het meest noordelijk deel
bestaat uit een lokaal bedrijventerrein voor kleinschalige ambachtelijke bedrijven die
moeilijk verweefbaar zijn in het woonweefsel. Het gaat over een zone van ongeveer 5,6
ha die door toepassing van gekoppelde bebouwing zo optimaal mogelijk benut wordt.
Aansluitend bij de bedrijvenzone ligt de waardevolle Rulloopdepressie die als
aandachtsgebied voor verweving tussen natuur en recreatie is aangeduid in het GRS. In
deze zone kan door herinrichting een lokale behoefte in het kader van de recreatieve
structuur opgevangen worden.
Na de aanleg van de volledige N19g zal de verkeersintensiteit op de huidige Noordlaan
sterk verhogen waardoor deze primaire weg 2 als een duidelijke en harde grens zal
fungeren.

Bedrijvenzone

Verwevingsgebied

Waterloop

Conclusie
Het is wenselijk de huidige omleidingsweg als harde grens te hanteren voor de
afbakening van de kern. De zone bevat het lokale bedrijven terrein waarvoor de
ontwikkelingsperspectieven gekend zijn en geformaliseerd werden in een BPA en de
verwevingszone recreatie en natuur waarvoor door middel van gewestelijke
uitvoeringsplannen de ontwikkelingsperspectieven nog moeten vastgelegd worden.
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Voorstel van afbakening van de kern Kasterlee

In deze paragraaf wordt een voorstel afbakening gedaan. De lijn is gebaseerd op de
elementen wonen, bedrijvigheid, lijninfrastructuren, stedelijk groen en open
ruimte/buitengebied. De concrete aanleiding voor de afbakeningslijn is sterk
verschillend van plaats tot plaats. Het ontwerp volgt gewestplanbestemmingen;
infrastructuren, landschappelijke elementen of morfologische grenzen en de grenzen
van de focusgebieden.
Figuur 14 : voorstel van afbakening op gewestplan
Figuur 15 : voorstel van afbakening op topo-kaart
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PLANGERICHTE KNELPUNTEN EN POTENTIES
KNELPUNTEN

Algemeen knelpunt
1.

Onaangepaste nieuwbouwprojecten sluiten niet aan bij het residentiële karakter
van Kasterlee. Het gaat hier vooral over appartementsbouw die qua typologie niet
aansluiten bij de landelijke omgeving en waar door overdreven hoogte en
terrassen op verdieping privacy hinder ontstaat naar de omwonenden. Door de
hogere woondichtheden bij deze projecten wordt de rest van de ruimte vaak
verhard met het oog op toegangen tot garages en autotoegankelijkheid waardoor
er weinig kwalitatieve groene buitenruimte overblijft. Dit knelpunt stelt zich over de
hele kern maar komt het meest tot uiting in de residentiële woonwijken.

Specifieke knelpunten
2.

3.

4.

5.

6.

Aan de noordzijde is het onduidelijk waar het centrum begint. We vinden er
sporadisch nog appartementen en een aantal handelspanden. De inrichting van
de N19 geeft geen duidelijke overgang aan naar centrum gebied door een
aangepaste uitvoering.
Langs de westzijde van de N19 vinden we een
hiaat in het bebouwingspatroon ter hoogte van de
villa in een parkachtige omgeving wat in sterk
contrast staat met de anders gesloten straatwand.
Ter hoogte van de frituur vinden we een
gelijkaardige onderbreking in het weefsel met een
weinig kwalitatieve buitenruimte.
Ter hoogte van de Markt manifesteert de huidige
N19 zich als een barrière in het centrum door de
hoge aantallen verkeersbewegingen en de
autogerichte uitvoering van deze doorgaande
weg. Er ontstaat een ruimte die niet als een
aangename verblijfsruimte ervaren wordt en
bovendien als hinderlijk kan beschouwd worden
voor de ontwikkeling van een handelscentrum met
voldoende ruimte voor horeca e.d.
In het centrum zijn verschillende bouwblokken terug te vinden waar het gebruik
van de binnenruimte van het bouwblok niet bijdraagt tot de kwaliteit van de
woonomgeving. De toelevering van een handelszaak langs de achterzijde
resulteert in de opslag van afgedankte apparaten op het collectief domein.
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7. Aan de noord oostelijke zijde van het centrum bevinden zich een aantal
braakliggende gronden waarvan de bestemming op dit woongebied is volgens het
gewestplan. Het gemeentebestuur wenst na te denken over de bestemming van
de site met het oog op kernversterking.
8. In het centrum zijn verschillende bouwblokken terug te vinden waar het gebruik
van de binnenruimte van het bouwblok niet bijdraagt tot de kwaliteit van de
woonomgeving. De toegang van handelszaken en de quasi volledige verharding
voor parkeerplaatsen leveren geen bijzondere belevingswaarde of kwaliteit.
9. Na herlocalisatie van de brandweer en de gemeentelijke werkplaatsen langs de
Noordlaan komen de bestaande gebouwen leeg te staan.
10. Aansluitend bij het centrum vinden we een niet uitgerust woongebied (S11 volgens
het GRS Kasterlee). Deze zone is gelegen aan een uiloper van de zone voor
dagrecreatie waarbij een verbinding voor motorvoertuigen richting Melkstraat dient
vermeden te worden. De zone vertoont een sterk versnipperde perceelsstructuur
waardoor een logische ontwikkeling moeilijker is. Het gemeentebestuur overweegt
de aankoop van gronden langs de Geelsebaan waardoor een tweede ontsluiting
mogelijk wordt.
11. Op sommige plaatsen is er sprake van niet aangepaste architectuur en inrichting
van de buitenruimte waardoor warrige en niet gedefinieerde plekken ontstaan.
12. In het centrum ontstaan door de inplanting van woonprojecten op een beperkte
ruimte hier en daar gevelwanden met een beperkte kwaliteit. Door de invulling van
de volledige gelijkvloerse gevel met garagepoorten is er geen relatie meer tussen
het pand en het openbaar domein. Een gevoel van vervreemding treedt op.
13. Op een aantal plaatsen vinden we een weinig geslaagde integratie van
dakkapellen in de bouwvolumes. Een te brede dakkapel met verticale ramen die
praktisch in het zelfde vlak van de voorgevel liggen zorgen ervoor dat het
dakvolume als een extra bouwlaag gaat functioneren en ook zo overkomt in het
straatbeeld.
14. Het centrum is opgebouwd rond de N19 en de N123 als belangrijkste dragers. De
doorwaadbaarheid voor de zwakke weggebruiker is niet optimaal. Trage wegen
dienen optimaal benut te worden.
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15. Het gemeentehuis heeft een statig karakter maar omdat het enkel ceremonieel
functioneert, mist de voorkant enige dynamiek.
16. De Markt mist de uitstraling en de functionaliteit die noodzakelijk is voor het
optimaal functioneren van het centrum.
17. Het winkelfront wordt onderbroken in het centrumgebied door gevels zonder
interactie met het openbaar domein of woningen waardoor een onvoldoende
coherent aanbod ontstaat om te „shoppen‟. Verschillende statige gebouwen
kunnen een aanvullende functie herbergen wat de levendigheid van het centrum
ten goede zou komen.
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6.2
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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POTENTIES
De Markt in het centrum van Kasterlee kan na heraanleg opgewaardeerd worden
wat de beleving van de dorpskern ten goede komt. Bij de herinrichting en
herstructurering van de verkeersmodaliteiten kan de ruimtelijke samenhang van
het plein herzien worden met aandacht voor het plein als plaats voor
evenementen maar ook als verblijfsruimte voor bewoner en bezoeker. Uiteraard
moet hier de nodige aandacht gaan naar ruimte voor handel en horeca en moet
de toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid van het plein gegarandeerd blijven.
Essentieel hierbij is dat de gevels die de wanden van het plein bepalen
representatief en aantrekkelijk zijn met toegangen en mogelijkheid voor terrassen
aan de pleinzijde.
In het centrum bevinden zich een aantal straten (M. Cardijnstraat, M.
Heylenstraat) met een „stedelijk‟ karakter met kleinschalige bebouwing en een
uniforme inrichting van het openbaar domein. Deze woonstraten met een gesloten
en min of meer eenvormige typologie zorgen voor een hogere woondichtheid in
het centrum met aandacht voor de woonkwaliteit en kan verder doorgetrokken
worden in de overige woonstraten in het centrum.
De villa langs de westzijde van de N19 ligt in een park met een zekere
belevingswaarde. Het betreft hier echter geen publiek toegankelijk terrein maar
een inrichting als wandel/speel park zo dicht bij het centrum zou de meerwaarde
voor de omgeving aanzienlijk verhogen.
De huidige gemeentelijke werkplaatsen liggen midden in het centrum. Na
herlocalisatie ontstaat een ruimte die gezien haar ligging geschikt is voor zowel
wooninbreiding als voor een publieke functie.
De bibliotheek en omgeving vormen een kwaliteit in het centrum. Het gebouw aan
de straatzijde dient behouden te worden.
Aansluitend bij het centrum vinden we een niet uitgerust woongebied (S1 volgens
het GRS Kasterlee). De gronden bevinden zich op wandelafstand van het
handelsapparaat en kunnen ontsloten worden door het verlengen van
Kerkenheide. De ontwikkeling van deze gronden dragen bij tot een
kernversterkend en verdichtend beleid.
Aan de noordzijde van de huidige gemeentelijke werkplaatsen vormen de
braakliggende terreinen een potentie om aan kernverdichting te doen of nieuwe
voorzieningen te huisvesten om zo de binding met de verder gelegen woonwijken
en het centrum te maken. Er dient ruimtelijke kwaliteit nagestreefd te worden met
oog voor de leefbaarheid in het centrum. Indien er een autogenererende functie
ingeplant wordt dient er voldoende parkeergelegenheid voorzien te worden op
eigen terrein.
Door het ontpitten van binnengebieden in gesloten bouwblokken kan
woonkwaliteit ontstaan door kwalitatieve groene inrichting van semiprivate ruimte
aansluitend op de bestaande tuinen van de voorliggende woningen.
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9. Dicht bij het centrum ligt een waardevolle parkachtige zone.
10. Aansluitend bij het centrum vinden we een niet uitgerust woongebied (S11
volgens het GRS Kasterlee). De gronden bevinden zich op wandelafstand van het
handelsapparaat en de ontwikkeling hiervan draagt bij aan de kernversterking.
11. In het centrum en zeker rond de Markt bevinden zich een aantal gebouwen die
beeldbepalend zijn en een zekere cultuurhistorische waarde hebben.
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GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
7.2

ALGEMENE VISIE

In het RUP wordt in eerste instantie een onderzoek gedaan naar de
afbakeningscontour voor de kern Kasterlee waarbinnen de ontwikkelingsperspectieven
zoals beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen gerealiseerd
worden. De afbakening van de kern is in eerste instantie noodzakelijk om een
beleidslijn te bepalen. Binnen de kern worden deelzones aangeduid die worden
bepaald door verschillen in dichtheden, hoofdfunctie en nevenfunctie enz. die verder
worden uitgewerkt om de randvoorwaarden te creëren voor de realisatie. Niet overal is
hetzelfde detailleringniveau noodzakelijk om het beoogde resultaat te behalen.
Het RUP geeft o.a. uitvoering aan het woonbeleid zoals beschreven in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De globale doelstellingen hierbij zijn:
- Afbakenen van de kern ter versterking van de identiteit en het karakter.
- Afbakenen het centrum binnen de kern: gebiedsgerichte verdichting, verweving en
differentiatie van de woonfunctie.
- Vastleggen van een voorkooprecht voor strategische locaties in niet uitgeruste
woonzones.
De bestaande woonkwaliteit mag niet bedreigd of beperkt worden door een te sterke
verdichting, een slechte oriëntering of het verbinden van activiteiten welke moeilijk
verweven kunnen worden. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gericht op het
maximaal aanbieden van (zuid- en westgericht) buitenruimten waardoor een hogere
leefkwaliteit aan de woningen geboden wordt. Het behoud van het residentiële
karakter staat hierbij voorop.
Kasterlee heeft een groen karakter door de aanwezigheid van openruimte structuren
die op bepaalde plaatsen uitlopers in het centrum hebben. Dit beeld wordt als positief
ervaren en moet behouden worden. Ondersteuning van dit karakter kan tevens
bekomen worden door in het bebouwde weefsel maximaal ruimte voor groen te
voorzien zowel op privaat als publiek domein.
Het RUP doet waar nodig uitspraken op toeristisch – recreatief vlak en er worden
deelgebieden binnen de kern afgebakend waar een uitspraak wordt gedaan over de
toegelaten functies ter verwezenlijking van op de totale visie voor de hele gemeente.

DOELSTELLINGEN

Uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling:
1.

Het residentiële karakter van Kasterlee als aangename groene
verblijfsgemeente moet behouden blijven en de woonkwaliteit mag niet
bedreigd of beperkt worden door een te sterke verdichting;

2.

Het centrum van Kasterlee moet ontwikkeld worden als dynamische
omgeving op maat van het buitengebied met ruimte voor wonen, handel,
horeca, diensten en gemeenschapsvoorzieningen;

3.

Specifieke braakliggende gebieden worden ontwikkeld met oog op het
verhogen van het aantal woningen en het versterken van het
sociaaleconomisch draagvlak;

4.

Nieuwe woonontwikkelingen moeten een aangename en herkenbare
omgevingen creëren met een sterke gerichtheid en verbondenheid met
de publieke ruimte en een kernversterkend effect hebben;

5.

Nieuwe projecten moeten gefaseerd ontwikkeld kunnen worden;

6.

Bestaande beeldbepalende of markante gebouwen die de eigenheid en
de sfeer van het centrum bepalen dienen behouden te blijven;

7.

Openbare domeinen worden ingericht met prioriteit op het creëren van
aangename verblijfsgebieden;

8.

De
ruimtelijke
randvoorwaarden
voor
een
verhoogde
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid evenals de mogelijkheden
voor een kwalitatieve inpassing van de N19 moeten gerealiseerd
worden.

9.

Trage verbindingen worden behouden en versterkt waardoor
alternatieven voor de automobiliteit gevrijwaard en gecreëerd worden;

Het RUP houdt rekening met een aantal mobiliteitsaspecten wat betreft de doortocht
van de N19. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om ruimte te voorzien voor infrastructuur
ter uitvoering van het mobiliteitsplan: doortocht, fietsdoorsteken, parkeren.
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RUIMTELIJKE CONCEPTEN KERN KASTERLEE OP MESONIVEAU

De kern Kasterlee bestaat uit min of meer
geconcentreerde bebouwing met centrumfuncties rond
de invalswegen en voor de rest hoofdzakelijk uit
residentiële wijken met vaak ruime percelen met een
groen karakter. De kwaliteit van Kasterlee als groene
aangename verblijfsgemeente moet behouden blijven. Al
te hoge woondichtheden zijn niet wenselijk en echte
hoogbouw moet vermeden worden. Hierbij moet een
rationeel ruimtegebruik voorop blijven staan en kan door
een optimalisatie van het openbaar domein het groene
karakter nog versterkt worden.

Alhoewel de ruimtelijke aspecten die de identiteit van het
centrum bepalen moeilijk exact te definiëren zijn, kunnen
we stellen dat identiteit geen objectief gegeven is maar
een vorm van beleving, van ervaring. De ervaring van
Kasterlee als groene gemeente met een bovenlokale
toeristisch recreatieve uitstraling komt hier duidelijk als
uit te spelen troef naar voor. De hiermee
samenhangende horeca en verblijfsrecreatie versterken
dit beeld. Een gecontroleerde en gebundelde inplanting
van voorzieningen moet de groene omgevingskwaliteiten
vrijwaren.

Het aanbod aan klassieke ruime bouwkavels is
voldoende om de natuurlijke groei binnen Kasterlee op te
vangen. Hiervoor dienen geen initiatieven genomen te
worden. De ontwikkeling van grote woonprojecten als
opbrengsteigendommen met een lage woonkwaliteit en
onaangepastheid aan de ruimtelijke context dienen
tegengegaan te worden.

In het centrum moeten voldoende mogelijkheden
bestaan voor horeca en verblijfsvoorzieningen evenals
een aangenaam openbaar domein als verblijfruimte voor
de bezoeker. De Markt van Kasterlee speelt hierbij een
centrale rol samen met de radiale invalwegen met de
aanwezige
voorzieningen.
De
beeldbepalende
gebouwen aan de Markt verdienen de nodige aandacht.
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Het wonen in het centrum moet ondersteund en
aantrekkelijk gemaakt worden. De verlinting langs de
invalswegen moet afgeremd worden ten voordele van
het
wonen
in
een
aantrekkelijke
dorpskern.
Inbreidingsprojecten kunnen de „gaten‟ in het bestaande
weefsel opvullen waarbij natuurlijk voldoende ruimte
moet overblijven voor kwalitatieve publieke ruimte (park,
speelterrein, ontmoeting). Verdichting moet in het
centrum toegelaten worden waarbij zuinig ruimtegebruik
voorop staat. Een hogere woondichtheid in de kern
ondersteund de leefbaarheid van handel en horeca en
optimaliseert
het
gebruik
van
gemeenschapsvoorzieningen en publieke ruimte.
Een bruto woningdichtheid van 15 wo/ha wordt
nagestreefd voor inbreidingen zonder een vreemde
entiteit in het bestaande weefsel te ontwikkelen. De
ruimtelijke draagkracht en de bestaande context zijn
hierbij richtinggevend.
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Op de radiale invalswegen dient het centrum visueel
aangekondigd te worden door middel van ruimtelijke en
verkeerskundige poorten. Deze poorten dienen
verkeerkundig ingericht te worden met het oog op
aangepaste
snelheidsregimes
en
bijkomende
voorzieningen voor langzaam verkeer. Ter hoogte van de
poorten moeten de mogelijkheden bekeken worden voor
vernauwing van de wegvakken. Het RUP moet de nodige
ruimte voorzien voor de noodzakelijke verkeerskundige
ingrepen maar legt geen concrete inrichting van de
rijweg vast. Daarnaast worden de poorten beschouwd
als baken vanaf waar de centrumfuncties toegelaten en
wenselijk zijn. Het bebouwingspatroon kan hier van
typologie veranderen en zo visueel het centrum
afbakenen.

Definitieve vaststelling

De heraanleg van de N19 na realisatie van de N19g
wordt zoveel mogelijk gericht op het verhogen van de
verkeersleefbaarheid,
gebruiks-,
beeld
en
belevingskwaliteit. De N19 wordt heraangelegd als een
lokale weg waarbij men streeft naar de Oostenrijkse en
Napoleontische traditie om een verbindingsweg als laan
aan te leggen. Het beeld van een laan met bomenrijen
en doorkijken naar het landschap en het perspectief op
de horizon is buiten het centrum wenselijk en haalbaar.
Er kan in het centrum een onderscheid gemaakt worden
naar inrichting en type bomen en bij heraanleg kunnen
kruisende trage wegen beter beveiligd worden.
Waar nodig kunnen bij de heraanleg van de N19 de
recreatieve omgevingen sterker benadrukt worden.
Concreet is dit van belang wanneer de weg duidelijk
andere dan een verzamelende functie vervult. Hier
kunnen de wegvakken anders ingericht worden waardoor
een gedifferentieerd gebruik mogelijk is. Concreet zijn de
Markt van Kasterlee en de omgeving van de
Keesesmolen
en
de
stuifduin
belangrijke
aandachtsgebieden.
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Zoals reeds eerder gesteld heeft Kasterlee bovenlokale
toeristisch-recreatieve troeven die maximaal benut
moeten worden. Ruimtelijk gezien liggen een aantal
bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten met
recreatief medegebruik aan de basis van deze
kwaliteiten. Deze elementen lopen door tot in de kern
van
Kasterlee
(Kabouterkensberg,
omgeving
Keesesmolen) waarbij voldoende aandacht moet gaan
naar het voorzien van de nodige harde infrastructuur zo
dicht mogelijk bij het centrum ter vrijwaring van deze
ruimtelijke kwaliteiten. Het centrum kan fungeren als
vertrek en aankomstpunt om de omgeving te verkennen
en te recreëren. De Kempische Heuvelrug, het gebied
rond Houtum tegen de Kleine Nete en de verder
afgelegen Hoge Rielen zijn hierbij elementen die het
centrum kan ondersteunen. Bezoekers moeten terecht
kunnen in een aangenaam centrum met voldoende
verweving
van
functies
en
een
aangepast
voorzieningenniveau.
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VAN CONCEPT NAAR GRAFISCH PLAN: WERKWIJZE

Om het rustige verblijfskarakter van Kasterlee te behouden is het aangewezen om in
de woonwijken hoge woondichtheden te vermijden. Het is ook niet wenselijk om echte
appartementsbouw toe te laten. Deze bebouwingsvorm doet afbreuk aan de perceptie
van het open karakter van de gemeente. De doelstelling tot het behoud van het
residentieel karakter is van toepassing op het grootste deel van de kern Kasterlee.
Hier zijn enkel algemene voorschriften noodzakelijk.
Het is duidelijk dat verschillende elementen die betrekking hebben op mobiliteit niet
kunnen opgenomen worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Snelheidsregimes,
weginrichting, parkeerbeleid en dergelijke meer behoren tot het mobiliteitsplan en
eventuele gemeentelijke verordeningen. Waar nodig worden kwaliteitseisen
geformuleerd in de stedenbouwkundige voorschriften.
In het centrum is het doel van het RUP wel om verdichting toe te laten en een aantal
functies te voorzien. Daar worden dan ook specifieke voorschriften uitgeschreven wat
betreft bestemming, inrichting en beheer.
Uiteraard blijft alle bestaande regelgeving (decreten, uitvoeringsbesluiten,
verordeningen,
omzendbrieven,….)
onverminderd
van
toepassing.
Stedenbouwkundige vergunningen moeten worden aangevraagd volgens de
vastgestelde procedure waarbij onderhavig RUP slechts één van de toetsingskaders
is bij de beoordeling van de aanvraag.

Samengevat valt het RUP uit elkaar in twee grote delen:
1.
2.

Overdruk gedeelte voor de randwijken
Gebiedsdekkend gedeelte voor het centrum
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OVERDRUK RUP VOOR DE RANDWIJKEN

Zoals eerder beschreven is de doelstelling voor de randwijken het behoud van het
residentiële karakter van de gemeente. De ontwikkeling van grote woonprojecten als
opbrengsteigendommen met een lage woonkwaliteit en onaangepastheid aan de
ruimtelijke context dienen tegengegaan te worden. Het gemeentebestuur wenst
daarom een actief ruimtelijk beleid te voeren en eengezinswoningen in open en
halfopen bebouwingsvorm naar voor te schuiven in de randwijken.
Het overdruk RUP beslaat derhalve alle woonzones binnen de kern waarbij slechts
één beperkend voorschrift wordt bepaald als verfijning van de woonbestemming. Er
zijn enkel grondgebonden woningen toegelaten en meergezinswoningen zijn niet
toegelaten. Er wordt verder geen uitspraak gedaan over inrichting of beheer.
Het grafisch plan, als decretaal verplicht onderdeel van een RUP, moet de essentiële
optie van de te verwezenlijken ruimtelijke ordening weergeven. De wezenlijke optie is
het tegengaan van de „appartementisering‟ van de randwijken van de kern Kasterlee.
Het plan zal zich dus beperken tot een verfijning van de bestemming wonen en geen
uitspraken doen over aspecten als beheer of inrichting. Het is derhalve aangewezen
om een overdruk - RUP op te stellen waarbinnen de geldende gewestplanbepalingen
blijven bestaan maar een beperkend voorschrift toegevoegd wordt om het bestaande
residentiële karakter te behouden. Concreet betekent dit dat er binnen de hele kern
Kasterlee een beperking wordt opgelegd behalve in die zones waarvoor een
gebiedsdekkend RUP wordt opgesteld (centrum, eventueel specifieke deelgebieden).
Binnen het overlay gedeelte van het RUP blijft er met andere woorden een
discretionaire bevoegdheid bestaan bij de beoordeling van een concrete aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning zoals dat ook het geval is binnen de huidige
gewestplanbepalingen (ook alle bestaande wetgeving en latere wijzigingen evenals
bestaande verkavelingen blijven van toepassing). Het overdruk gedeelte van het RUP
is dus beperkend maar ook gericht op een zekere flexibiliteit waarbij niet meer
elementen worden vastgelegd dan nodig en er voldoende ruimte overblijft om in te
spelen op onzekere toekomstige ontwikkelingen.

Overdruk
RUP

Gebiedsdekkend
RUP

Binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen conform de
gewestplanbestemming beperkt en zijn enkel grondgebonden woningen en
zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn niet toegelaten. Voor het overige
blijven de bestemmingen van het gewestplan van toepassing.

Figuur 16 : Principe van grafisch plan
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GEBIEDSDEKKEND RUP VOOR HET CENTRUM

Binnen de kern Kasterlee onderscheiden we het historische centrum dat wordt
gekenmerkt door verweving van handel, horeca, diensten en scholen. De afbakening
van het centrum gebeurt op basis van de aanwezigheid van de belangrijkste functies
in combinatie met de waarneembare morfologie van de centrum bebouwing en een
aantal ruimtelijke elementen.
In tegenstelling tot de algemene voorschriften in het overdruk gedeelte is het in het
centrum noodzakelijk specifieke voorschriften uit te werken. Hierbij worden zowel de
bestemming, inrichting en aspecten van beheer beschreven. In het RUP wordt eerst
aan de hand van concepten aangegeven op welke manier de doelstellingen
gerealiseerd worden. Deze concepten worden daarna omgezet in concrete
voorschriften.

De kerk als attractiepool

Gemeentehuis

Café De Valk

Den Leeuw

Toeristische info

Twee bouwlagen met zadeldak aan de Markt

AFBAKENING VAN HET CENTRUM
Morfologie
Het bebouwingspatroon kenmerkt zich door een vermenging van verschillende
bouwtypes. In het centrum rond de kerk is overwegend gesloten bebouwing aanwezig.
Het meest gangbare gabariet bestaat uit twee bouwlagen met een zadeldak en in
verschillende centrumstraten vinden we al halfopen en soms open bebouwing. De
zone rond de markt bestaat uit vaak oudere bebouwing die door haar schaal de
typische eigenheid van het centrum bepaalt. Deze beeldbepalende elementen zijn in
de eerste instantie de kerk en het gemeentehuis maar ook de minder opvallende
gebouwen die omwille van hun bescheiden of karakteristieke omvang de identiteit
bepalen. Het café De Valk, Den Leeuw, het huidige VVV kantoor zijn voorbeelden van
deze historische schaligheid die een vorm van (nostalgische) sympathie oproepen.
Iets verder van de Markt vinden we voornamelijk langs de invalswegen recentere
bebouwing onder de vorm van appartementen. Deze gebouwen zijn monotoner en
vaak enkel gericht op wonen en bevestigen het „doorstroom‟ karakter van de centrale
assen door hun gesloten bouwvorm. Toch vinden we langs de N19 eerder puntsgewijs
nog karakteristieke kleinschalige gebouwen terug tot aan de oude tramwissel.
Vrij dichtbij het centrum liggen niet bebouwde, niet uitgeruste inbreidingszones die
primair in aanmerking komen voor invulling ter versterking van het centrum. Hier
moeten de nodige randvoorwaarden voor ontwikkeling bepaald worden om
schaalbreuken met het bestaande weefsel te vermijden.
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Functies
Het winkelapparaat is geconcentreerd rond de Markt met lintvormige uitlopers langs
voornamelijk de N19. Terwijl de eerder kleinschalige winkels in de nabijheid van de
Markt op loopafstand van mekaar liggen, zijn de handelsactiviteiten langs de N19
eerder op autoverkeer gericht. De schaal van de activiteiten langs de N19 en hun
autogerichtheid neemt toe van de Markt weg.
Kasterlee is ook uitgebouwd als centrum voor openbare nutsvoorzieningen en
administratie: het gemeentehuis, de mutualiteiten, de bibliotheek, de post, politie,
brandweer, jeugdhuis bevinden zich alle in of nabij de centrumzone. In het zuidwesten
van de kern komen ook vijf scholen voor, twee middelbare scholen en drie
basisscholen. Het parkeerterrein aan het gemeentehuis ondersteunt het functioneren
van het centrum omdat het op wandelafstand van de voorzieningen ligt. Langs de N19,
ter hoogte van de uitloper van de Kempense Heuvelrug, bevindt zich een concentratie
van toeristisch - recreatieve voorzieningen met o.a. hotels en restaurants,
bezienswaardigheden en het startpunt van wandelpaden in de omgeving van de
molen.
Ruimtelijke elementen
Er zijn een aantal ruimtelijke elementen die het centrum begrenzen. In het westen is dit
de N19g met het rond punt die als harde barrière de uitloper langs de N123 begrenst.
In het zuiden vormt de uitloper van de Kempische Heuvelrug een groene begrenzing
ter hoogte van de molen.
N19g

Kempische heuvelrug

Figuur 17 : Afbakening van het gebiedsdekkend RUP
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RUIMTELIJKE CONCEPTEN CENTRUM
Wandvorming rond de markt en langs invalswegen
Om het centrum vorm te geven en aan de gebruiker visueel duidelijk te maken dat hij
zich in het centrum bevindt is een gesloten bouwvorm noodzakelijk. Bij het uitschrijven
van de voorschriften in de woonzones binnen het centrum wordt uitgegaan van het
behoud van het meest gangbare gabariet namelijk twee bouwlagen met een zadeldak.
Op zichtlocaties of bij specifieke randvoorwaarden kunnen accenten van 3 bouwlagen
toegelaten worden. Tevens moeten bij overgangen tussen het voorgestelde profiel (2
bouwlagen en hellend dak) en afwijkende profielen overgangszones mogelijk zijn.
Hogere blinde scheidingsmuren zijn zeer zichtbaar van op openbaar domein en dragen
niet bij tot de beeldkwaliteit van een centrum. De plaatsing van gebouwen op de rooilijn
draagt ook bij tot het vormgeven van het centrum maar is echter maar beperkt wenselijk
direct rond de markt. Langsheen de invalswegen is historisch reeds een gesloten
typologie aanwezig, vaak echter met een voortuinzone die groen ingevuld wordt. Langs
de invalswegen kan deze typologie echter niet verder uitbreiden om een monotone
verlinting tegen te gaan en voldoende doorzichten te stimuleren en zo het open karakter
te behouden.

Verdichten op maat van Kasterlee
De bouwblokken en straatwanden binnen het centrum zijn zelden volledig gesloten. Er
zijn her en der nog braakliggende percelen of vrijstaande of halfopen woningen die de
geslotenheid doorbreken. Deze “kieren” bieden doorzichten naar achterliggende
binnengebieden of bieden zelfs perspectieven naar een ruimere omgeving. Bomen,
Bomenrijen en bossen komen op deze manier in beeld van op straten in het midden van
de gemeente. Deze kieren zijn dus belangrijk voor de groene indruk die in het
centrumgebied bestaat en vormen een voortdurende verwijzing naar het karaktervolle
omliggende landschap. Een gevolg van deze doorzichten is ook dat het private niet erg
afgesloten is van het publieke (terrassen, tuintjes, berging). Deze blootstelling van het
private naar de straat in de dunnere dichtheid van het centrum maakt het straatbeeld
levendiger en groener (voortuin). Bij het uitschrijven van de voorschriften moet hier
rekening gehouden worden en dienen er voldoende garanties ingebouwd worden om
deze kwaliteit te behouden. Een zekere verdichting op maat van het dorp is echter
wenselijk binnen de gestelde voorwaarden.
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Invullen van strategische locaties / binnengebieden
Het centrum biedt ruimte voor de ontwikkeling van een aantal niet uitgeruste gebieden.
Het gemeentebestuur kiest ervoor om waar nodig de randvoorwaarden voor
ontwikkeling van deze gebieden vast te leggen en zo het typische karakter van de
dorpskern te behouden. Gezien het verblijfskarakter van de gemeente zal de nadruk op
wonen liggen. Wonen in het centrum wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en
verwevenheid. Het is wenselijk dat dit beeld ook in nieuwe ontwikkelingen bestendigd
wordt. Nieuwe initiatieven moeten op maat zijn van de ruimtelijke schaal van de
omgeving. Bestaande waardevolle kenmerken dragen bij tot de identiteit en worden
behouden. Bij nieuwe woonprojecten wordt een woondichtheid van 15 woningen per
hectare gehanteerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zone park met villa langs de N19
Zone Binnenpad
Zone S11 Melkstraat
Zone S1 Kapelstraat
Zone De Nieuwe Bosrand
Zone Biekenbusseltje

Doorwaadbaarheid
In het centrum moet maximaal rekening gehouden worden met de doorwaadbaarheid
voor de zwakke weggebruiker. Bij nieuwe projecten kunnen nieuwe linken gelegd
worden ter verfijning van het padennetwerk. In het centrum komen lokale en bovenlokale
fietsroutes samen waardoor een meerwaarde in het toeristisch recreatief netwerk
ontstaat. De aanwezige Rulloop fungeert als structurerend natuurlijk element die
verschillende strategische locaties met elkaar verbindt. De waterloop dient als geleider
voor langzaam verkeer.
De langzaam verkeer verbindingen worden indicatief aangegeven op het grafisch plan of
binnen de kwalitatieve beschrijving van projectzones.
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Behoud van natuurlijke elementen
In het centrum van Kasterlee zijn gefragmenteerd nog elementen te vinden van de
natuurlijke structuur. De Rulloop loopt oost west gericht door het centrum en is
landschappelijk op een aantal plaatsen nog herkenbaar. Waar mogelijk wordt deze
opgewaardeerd en ingeschakeld bij de opvang en infiltratie van hemelwater. Langsheen
de loop worden groene elementen behouden in een publieke of semi-publieke setting
waardoor een echte meerwaarde kan ontstaan. Aan de oostzijde van het centrum ligt
een parkzone die behouden wordt.
In het centrum is er sprake van een aantal grote hoogstammige bomen gelegen in het
binnengebied achter het gemeentehuis en de aanpalende bebouwing langs de Markt.
Deze bomen vormen een echte landmark voor het centrum en zijn in de ruime omtrek
zichtbaar. Ook van op de invalswegen naar het centrum vormen deze bomen een
onderdeel van het beeld van de dorpskern van Kasterlee. Het behoud van deze bomen
vormt dus een onderdeel van de wenselijke visie voor het centrum. Het behoud van de
bomen overstijgt het lokale perceel en wordt gezien in het licht van een ruimer algemeen
belang.
Openbaar domein als positief element voor het centrum
Na de aanleg van de omleidingsweg N19g richting Geel kan de N19 heringericht
worden. De N123 zal dan een hogere categorie hebben dan de N19. Bij de herinrichting
wordt uitgegaan van de volgende principes:
-

Herstellen van en vervolledigen van het laankarakter door aanplanting bomenrijen: er
kan een onderscheid gemaakt worden in type bomen afhankelijk van de omgeving.
Accentueren van poorten: het gemeentebestuur kiest voor een duidelijke afremming

van het verkeer telkens in de richting van de centrumgebieden met

-

enkelzijdige uitstulpingen over de gehele rijstrookbreedte (50km – 30km). De fietser
wordt op een veilige wijze (middels rugdekking) op de rijbaan gebracht, waarna het
regime van menging van verkeerssoorten begint. De inrichting van poorten en de
heraanleg van de N19 zal in een aparte studie (projectnota downgrading N19g)
uitgewerkt worden na aanleg van de nieuwe omleidingsweg.
Uitbouw van fietsvoorzieningen om het toeristisch gebruik te stimuleren en de
recreatieve karakter van Kasterlee te beklemtonen.

Herinrichting van de Markt: de voorrang van de huidige N19 wordt ter hoogte van de
Markt onderbroken. Bij de herinrichting van de Markt moet dit principe worden uitgewerkt
waarbij wordt uitgegaan van een maximalisatie van de beleving en de gebruikswaarde
van het plein. De inrichting van de publieke ruimte moet bijdragen tot een herkenbaar,
kwalitatief en aantrekkelijk centrum. De ruimte moet zowel functioneel én aantrekkelijk
zijn voor bewoner en bezoeker. Een uniforme aanleg van het plein met groenelementen
als geleiding wordt als principe gehanteerd. De kerk wordt op die manier weer “op” het
plein gelegd en het huidige doorstroomkarakter wordt teniet gedaan.
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Kernwinkelgebied versterken
In het centrum worden handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf gestimuleerd. Ze
moeten bijdragen aan een verdere uitbouw van Kasterlee als levendige kern. Het is
aangewezen voldoende bouwdichtheid op het gelijkvloers toe te laten in functie van
commerciële ruimtes. Een grotere bouwdiepte is noodzakelijk om nieuwe
handelsfuncties aan te trekken. Het gemeentebestuur wenst hier een aanbodbeleid te
voeren eerder dan een restrictief beleid buiten het centrum. Het is ook niet de bedoeling
om commerciële activiteit op het gelijkvloers verplicht te maken in het centrum om
leegstand te vermijden. De stedenbouwkundige voorschriften moeten in ieder geval ruim
genoeg zijn om voldoende oppervlakte te kunnen realiseren. Het gemeentebestuur
baseert zich hierbij op de aparte studie opgesteld door BRO (03/02/2010) in verband
met de kansen en mogelijkheden wat betreft de inplanting en verweving van handel en
bedrijvigheid (ruimtelijk functionele structuur) in het centrum.
Door het opwaarderen van de Markt tot een volwaardig verblijfsplein kan de Markt met
de directe uitlopers het kloppende hart worden van Kasterlee op het vlak van handel. In
de directe omgeving van deze zone moeten voldoende parkeerplaatsen behouden
blijven zonder dat deze allemaal op het plein moeten liggen. De parkeerplaats achter het
gemeentehuis doet dienst als randparking.
Ruimte voor horeca
Om het toeristisch recreatief karakter van Kasterlee te ondersteunen moet er ruimte zijn
voor horeca. Op dit moment ligt er langs de N19, ter hoogte van de uitloper van de
Kempense Heuvelrug, een concentratie van toeristisch - recreatieve voorzieningen met
o.a. hotels en restaurants, bezienswaardigheden en het startpunt van wandelpaden in
de omgeving van de Keeses‟ molen. Deze voorzieningen verbinden de toeristische
polen met het centrum waardoor een synergie ontstaat tussen de voorzieningen in het
centrum en de aantrekkelijkheid van Kasterlee als interessante locatie om te recreëren.
De stedenbouwkundige voorschriften moeten in ieder geval ruim genoeg zijn om
voldoende oppervlakte te kunnen realiseren.
Bij de herinrichting van de markt moet rekening gehouden worden met de nood aan
terrasuitbating om de horeca als sfeerbepalers in het centrum toe te laten. Hierbij moet
natuurlijk gekeken worden naar een inrichting die niet blijvend beslag legt op de ruimte
zodat evenementen altijd kunnen plaatsvinden.
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Behoud van beeldbepalende gebouwen met cultuurhistorische waarde
Binnen het centrum van Kasterlee vinden we een aantal beeldbepalende gebouwen die
mede het karakter en de sfeer van het centrum bepalen. Bij de uitwerking van het RUP
moet er gekeken worden op welke wijze de eigenheid van het centrum die voor een
gedeelte bepaald wordt door deze gebouwen kan behouden worden. In de voorschriften
wordt een specifieke regeling opgenomen voor deze gebouwen en ze worden
aangeduid op het grafisch plan.
De bouwkundige waardevolle elementen van deze gebouwen kunnen zijn: de
bouwperiode, het gevelmateriaal, de gevelgeleding, de aanwezige plinten, speklagen en
geprononceerde
druiplijsten,
poortomlijstingen,
deuromlijstingen,
verticale
raamomlijstingen, sluitstenen en lateien, hoekbanden, balkons, erkers, houten
steunwerk, wapenschild….enz.
De vormelijke elementen waaraan het pand zijn waarde te danken heeft moeten
behouden blijven in het straatbeeld. Daarbij staan deze vormelijk elementen niet op zich,
maar wordt de gevel als één geheel bekeken. Het behoud van de gevel in het
straatbeeld is daarom de belangrijkste vereiste. In hoofdzaak moeten de gebruikte
materialen behouden blijven.
De ervaring leert dat de beste garanties voor het behoud verkregen worden als het
gebouw op een aangepaste manier gebruikt wordt. Een gebouw dat goed en regelmatig
gebruikt wordt, wordt onderhouden zoals het hoort en blijft behouden zoals het hoort.
Leegstand heeft op termijn verval tot gevolg. Het moet toegelaten worden de nodige
ingrepen aan het gebouw te doen om te voldoen aan de hedendaagse eisen van
comfort, veiligheid en functies. Waar noodzakelijk moeten de gebruikte materialen
kunnen vervangen worden door een hedendaagse equivalent die visueel niet te
onderscheiden is van de oude gebruikte materialen (o.a. schrijnwerk). Deze
mogelijkheden worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
De selectie van de gebouwen die worden opgenomen in dit RUP is gebaseerd op de
visie van het gemeentebestuur. Vanuit het dagelijks bestuur van de cultuurraad van
Kasterlee werd een werkgroep erfgoed opgestart om de inventarisatie van de
beeldbepalende gebouwen uit te werken. De werkgroep kreeg van het schepencollege
de opdracht om een advies te formuleren over de bijzondere gebouwen en plaatsen in
het kader van het RUP. De hoofddoelstelling is om via een zekere bescherming een
aantal gebouwen die het specifieke karkater van Kasterlee bepalen te selecteren zonder
daarmee een „volledige‟ lijst op te stellen van alle erfgoedwaarde in de meest brede zin
van het woord. Via het gemeentelijk informatieblad werd er een oproep gedaan naar
geïnteresseerde inwoners om mee te werken.
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Samenstelling werkgroep erfgoed:
Ward Colen
Frank Vercruysse
Dick Visse
Marleen Van Loon
Caroline Vanheusden
Danny Meeus
Mies Meeus
Cindy Van den Heuvel

bestuurslid cultuurraad
voorzitter cultuurraad
bestuurslid cultuurraad*
geïnteresseerde inwoner
geïnteresseerde inwoner
geïnteresseerde inwoner
schepen van cultuur
cultuurbeleidscoördinator

Werkwijze
De werkgroep erfgoed baseerde zich in de eerste plaats op de inventaris van het
cultuurbezit. Een aantal leden van de werkgroep trokken er een namiddag op uit en
fotografeerden:
De gebouwen/plaatsen in de dorpskern die op de lijst van het cultuurbezit voorkomen
De gebouwen/plaatsen in de dorpskern die niet op de lijst van het cultuurbezit
voorkomen maar volgens de leden van de werkgroep toch bijzonder zijn.
De foto‟s werden door de werkgroep samen beoordeeld op basis van:
Stedenbouwkundige betekenis: ligging, karakteristiek geheel …
Architectonische, bouw- en kunsthistorische betekenis: bijzondere details in vensters,
gevels (metselwerk, speklagen, ijzerwerk …) en daken
Historische waarde
De werkgroep kwam uiteindelijk tot een advieslijst van 32 bijzondere gebouwen en
plaatsen. Dit overzicht werd geadviseerd door de heemkundige kring KLT, Libost en het
college en getoetst aan de nieuwe inventaris van het Vlaams Instituut voor Onroerend
Erfgoed. Het schepencollege nam op 5 oktober 2009 een definitieve beslissing van de op
te nemen bijzondere gebouwen en plaatsen in het RUP Kasterlee.
Het RUP heeft dus niet de ambitie om een integraal kader te bieden voor onroerend
erfgoed. Het is de bedoeling om gebouwen met een zekere beeldwaarde (omwille van
diverse redenen) te kunnen behouden in het straatbeeld. Het gaat hierbij over een zuiver
gemeentelijke selectie zonder daarbij uitspraak te doen over gebouwen die mogelijk een
andere bescherming genieten. Dit doet uiteraard ook geen afbreuk aan het bestaande
wettelijke kader in verband met de inventaris van het bouwkundig erfgoed en de
beschermde monumenten. De gangbare ad hoc beoordeling per pand blijft mogelijk door
Onroerend Erfgoed.
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Het resultaat leidt uiteindelijk tot de volgende omschrijving van een beeldbepalend
gebouw:
Een beeldbepalend gebouw is een gebouw dat qua schoonheid (voorgevel en
zichtbaar dak boven de voorgevel) van algemeen belang is vanwege het
stedenbouwkundig, architectonisch en/of landschappelijk beeld.
Het algemeen belang of de betekenis van deze gebouwen kan gelegen zijn in:
Architectonische,-bouw- en kunsthistorische betekenis: voorbeeld bouwstijl,
bouwperiode, bouwtrant of betekenisvolle architect, gaafheid, detaillering en stijl
(gevelgeleding), esthetische waarde op grond van het zichtbare exterieur,…
Landschappelijke en stedenbouwkundige betekenis: karakteristiek voor dorp of
streek, onderdeel van de historische stedenbouwkundige structuur, kenmerkend
gebouw in een ruimer straatbeeld,…
Sociaal- en cultuurhistorische betekenis: historische waarde in sociaal- en
economisch opzicht (al dan niet met een sterk lokaal karakter), onderdeel van het
(lokaal) collectief geheugen, geschiedenis van het gebouw,…
De volgende gebouwen worden opgenomen:
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Gebouw

Straat + nr

Parochiekerk St.-Willebrordus

Markt zn

Breedhuis, gemeentehuis

Markt 1

Huis

Markt 6

Huis

Markt 7

Huis

Markt 13

Hoekhuis café de Leeuw

Markt 14

Woning

Markt 16

Woning

Markt 18

Hoekhuis café De Valk

Markt 19

Huis

Markt 39

Woning

Markt 40

Woning

Markt 42

Bib en OC De Pastorij

Pastorijstraat 8

Woning

Pastorijstraat 13

Kastelhof

Pastorijstraat 65

Den Cardijn (Bonte Hannen)

Mgr. Cardijnstraat 34

Apotheek

Geelsebaan 2

Enkelhuis

Geelsebaan 7

Woning

Geelsebaan 35

Woning

Geelsebaan 39

Woning

Geelsebaan 37

Mastentop

Geelsebaan 34

De Nieuwe Bosrand

Geelsebaan 70

Woning (villa)

Turnhoutsebaan 31
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Inrichtingsconcepten binnengebieden

Binnengebied park met villa langs de N19
Visie

Bestaande situatie
Dit binnengebied wordt bepaald door een groot perceel met een witte villa in het
centrum van Kasterlee. Het perceel is ingericht als een park met hoogstammige
bomen inclusief een oprijlaan en keerpunt op eigen terrein. Het geheel sluit aan op een
niet ontsloten achterliggend perceel en gedeeltelijk op de bedding van de Rullenloop.
Voor het grootste gedeelte sluit het gebied aan op tuinen van de omliggende
woningen.

Dit binnengebied heeft door haar groene karakter een zekere belevingswaarde langs
de N19 met de anders gesloten bebouwingsstructuur. Het park is echter niet
toegankelijk of doorwaadbaar voor publiek en heeft gezien haar ligging ten opzichte
van het centrum een potentie naar wonen. Het binnengebied biedt derhalve ruimte
voor de ontwikkeling van een woonproject met sterk geclusterde bebouwing,
maximaal behoud van de groenstructuur, minimale ruimte voor auto‟s en bij voorkeur
verschillende ontsluitingen naar de omgeving. Om het beeld van park te behouden
moet de bebouwing ook beperkt worden in hoogte. Twee bouwlagen met maximaal
enkele accenten in een derde bouwlaag zijn aanvaardbaar en de maatvoering van de
bouwblokken moet refereren naar de bestaande villa. De bestaande villa is een
beeldbepalend gebouw in het centrum en moet daarom behouden blijven. Om het
behoud van dit gebouw te verzekeren zijn functiewijzigingen toegelaten. Het gebouw
kan ook een publieke functie krijgen of dienst doen als een horeca gelegenheid.
256C

261G 261F

251E2

248P
248C2
248X
248B2

261E
257E

Villa langs de N19

140D

252K
252L

263T2

Zicht vanuit de korte Kapelstraat

139/02R 142R

251D2

144B

252P
255F

263V2

Callenberg

263W2

252R

263R2
263S2

253F
255E
253E

565P

263N2
340L2
340M2
332E

265E

340K2

333B
332F

339K
339M

265D

331G
329T

565N

336H
336G

588G

340R
340P2
340R2

588H
588K
588L

331L

Op te nemen als strategisch woonproject

Luchtfoto
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Concepten

Inrichtingsschets

Gebundeld bouwen

Deze inrichtingsschets is louter suggestief.

De woningen worden opgevat als autonome
bouwblokken met meerdere wooneenheden in het park
die als één geheel ontworpen worden. Op die manier
ontstaat de typologie van „parkvilla‟s‟ waarbij de relatie
wonen-park gemaximaliseerd wordt.
Maximaal behoud van parkomgeving
Bij de inrichting dienen de waardevolle en
beeldbepalende bomen en begroeiing behouden te
worden en geïntegreerd in het ontwerp. Na realisatie
moet waar mogelijk de parkstructuur nog versterkt
worden door extra beplanting om de belevingswaarde te
verhogen. Parkeerplaatsen worden in het park
geïntegreerd in het geval van een verkeersgenerende
functie in het beeldbepalend gebouw.
Verschillende ontsluitingen naar de omgeving
De ontsluitingen zijn enkel wenselijk aan de randen van
het binnengebied zodat er geen auto‟s „in het park‟
staan. Ook het parkeren kan op die manier gebundeld
en groen ingekleed worden waardoor het beeld van
wonen in het park niet verloren gaat.
Doorwaadbaarheid
Om het park als een meerwaarde voor het centrum te
kunnen valoriseren moet een doorsteek voor langzaam
verkeer gerealiseerd worden. Deze doorsteek zal
beperkt zijn qua breedte en afgeboord worden met
beplanting waardoor de voetganger als het ware door
het park geleid wordt. Verlichting is hier noodzakelijk om
de veiligheid te garanderen. De bestaande doorgang
aan de noordkant van de projectzone blijft bestaan.
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Richtinggevend programma
De parkvilla‟s worden opgevat als bouwblokken van minimaal 4 wooneenheden
waarvan er twee een (beperkte) private buitenruimte krijgen. Binnen de zone geldt
een woondichtheid van 15 woningen per hectare. Bij een maatvoering van 16x16
meter per bouwblok verkrijgen we woningen van 100 m² woonoppervlakte en een
terras van ieder 16 m² zonder circulatieruimte en toegangen. Het parkeren wordt
georganiseerd bij de bouwblokken aan de randzones van het park. De Rulloop moet
als natuurlijk element opengemaakt worden en kan ingezet worden in de
waterhuishouding van de zone.
Indien er een verkeersgenerende functie wordt ondergebracht in de villa kunnen er
parkeerplaatsen voorzien worden in de parkzone. Deze parkeerplaatsen moeten
aangelegd worden in waterdoorlatende materialen en mogen nooit meer oppervlakte
beslaan dan het maximaal toegelaten bebouwingspercentage. Men is dus vrij te
kiezen of er parkeerplaatsen of woningen worden voorzien.
Totale oppervlakte zone:
Wooneenheden:
Woondichtheid:
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17
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Zone Binnenpad
Bestaande situatie

Visie

Deze zone wordt bepaald door het gemeentehuis met aansluitend de parking, de
gemeentelijke werkplaatsen, de brandweer en de ingang van de Delhaize en de
drankenhal. Er is een doorsteek voor langzaam verkeer naar de achterliggende
woonwijk. Op de hoek van Binnenpad en de Karekietstraat ligt een parkeerplaats dien
dienst doet als stalling voor de dienstvoertuigen van de gemeente en de
glascontainers.

Aangezien de gemeentelijke werkplaatsen en de brandweer gaan verhuizen komt er
een aanzienlijke ruimte vrij op een strategische locatie in het centrum. De kern
Kasterlee beschikt nog niet over een accommodatie voor culturele evenementen.
Gelet op de gebouwen en functies in de omgeving is de site geschikt voor
grootschalige bebouwing met een centrumfunctie. Hierbij is het van belang het
mobiliteitsprofiel van de in te planten functie goed te bestuderen en voldoende
parkeerplaatsen te voorzien. Hierbij kan de bestaande gemeentelijke parking achter
het gemeentehuis en mogelijk de parking bij de Delhaize en de drankenhal een rol
spelen door gecombineerd gebruik in de avonduren. Dit strategisch project creëert
een nieuwe ruimte waarbij de binding met het bestaande dorpsplein moet
gerealiseerd worden.

Cattenberg

Callenberg

Merkt

Op te nemen als strategisch woonproject
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Concepten
Rulloop als structurerend element

Ontsluiting

De waterloop blijft behouden en dient
als drager voor een groene ruimte die
als park het projectgebied in twee
delen opsplitst. Het park fungeert als
filter tussen de functie wonen in het
noordelijk deel en de publieke functies
in het zuidelijk deel. De bestaande
wegenis
door
het
park
wordt
heraangelegd
met
de
nodige
verkeersremmende elementen (bv
eenrichting, beurtelings kruisen).

Het gebied wordt ontsloten via en
verbonden met de bestaande openbare
wegen afhankelijk van de functie. De
stedelijke functies worden ontsloten
richting de Markt (N123) en niet via de
achterliggende woonwijken. Daarnaast
wordt
gestreefd
naar
maximale
doorwaadbaarheid voor de zwakke
weggebruiker. De bestaande weg
Binnepad wordt heraangelegd met de
nodige verkeersremmende elementen
(bv eenrichting, beurtelings kruisen).

Gebundeld bouwen

Stedelijke kamer – link met de Markt

Het meest noordelijke deel langs de
Hofstraat wordt opgevat als een zone
waar aansluitend op de bestaande
woonwijk grondgebonden woningen
worden voorzien met zo veel mogelijk
zuidgerichte
buitenruimten.
Deze
ruimte biedt ook de mogelijkheid voor
een woon en zorg centrum in het
centrumgebied van Kasterlee. Het
gedeelte
langs
Kattenberg
kan
plaatselijk een dichtere bebouwing
verdragen. De
ontsluiting wordt
opgevat langs een lineair plein om het
geheel te structureren.

De stedelijke functies worden ruimtelijk
gebonden door ze met de voeten op
een nieuw aan te leggen plein te
leggen. De zone met nieuwe functie
krijgt een binding met de Markt door
middel van herinrichting van het
openbaar
domein
(lineair
plein,
laanbeplanting).
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Een ruimtelijk geïntegreerd gebouw
voor openbare diensten
Gezien de omliggende functies is een
nieuwe
voorziening
van
deze
korrelgrootte aanvaardbaar.
Het nieuwe bouwblok dient zich qua
vorm en inrichting te richten naar het
voorliggende stedelijk plein en nieuw in
te richten openbaar domein. Het
gebouw heeft geen achtergevel en
wordt langs alle zijden opgevat als een
volwaardige voorgevel.

Autostallingen
(gecombineerd)

voorzien

De nieuwe functie genereert minstens
op piekmomenten een zekere mobiliteit
en een verhoogde parkeerdruk. De
bestaande parkeerterreinen moeten
derhalve maximaal benut worden
waarbij een gecombineerd gebruik van
de parking bij de Delhaize wenselijk is.
In het nieuwe ontmoetingscentrum zelf
worden ook een aantal inpandige
(ondergrondse, split-level) garages
voorzien en een zone voor laden en
lossen.
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Inrichtingsschets

Richtinggevend programma

Deze inrichtingsschets is louter suggestief.

Het noordelijke gedeelte heeft als hoofdfunctie wonen terwijl het zuidelijke gedeelte
de hoofdfunctie openbaar nut zal krijgen aansluitend bij het gemeentehuis en de
politie. In de voorschriften zal enkel het noordelijke gedeelte als strategisch
woonproject worden opgenomen.
Het gedeelte ten oosten van Binnenpad sluit het meest aan bij het centrum en kan
dichter bebouwd worden.
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Totale oppervlakte zone A:
Openbaar lineair park
Wooneenheden:
Woondichtheid:

6669 m²
1500 m²
+/- 14 pleinappartementen
20,9 wo / ha

Totale oppervlakte zone B:
Openbaar lineair park
Wooneenheden:
Woondichtheid:

10510 m²
25000 m²
+/- 14 grondgebonden woningen
13,3 wo / ha

Totale oppervlakte zone:
Wooneenheden:
Woondichtheid:

17179 m²
+/- 28
16,2 wo / ha
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Referentiebeelden
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Zone S11 Melkstraat / Geelsebaan
Bestaande situatie

Visie

Deze zone is gelegen aan een uitloper van het gebied voor dagrecreatie die uitmondt
in de Melkstraat. Het bestaat uit een aantal vrijliggende percelen en enkele zeer diepe
tuinen. Door het verkleinen van de tuinen kan een realiseerbaar binnengebied
bekomen worden. Een verouderd gebouw (huis Maes) met gronden langs de
Geelsebaan worden bij de zone betrokken.

Gezien de uitloper van de zone voor dagrecreatie naar de Melkstraat werd de zone
niet eerder bebouwd. Het zuidelijk gedeelte van de zone voor dagrecreatie is ingevuld
met sportterreinen en accommodatie en wordt ontsloten via Duineneind. Gezien de
recreatieve bestemming is een gemotoriseerde verbinding tussen de Melkstraat en
Duineneind niet wenselijk.
De gemotoriseerde ontsluiting is in die zin enkel wenselijk via de Geelsebaan. Om het
projectgebied goed te doen aansluiten en te verweven is een verbinding voor traag
verkeer wenselijk via de Melkstraat.
De zone sluit aan op het centrum van Kasterlee en biedt derhalve ruimte voor de
ontwikkeling van een woonproject. Er wordt naar gestreefd een mix van woningen
aan te bieden in een gecombineerd project met bijvoorbeeld een sociale
woningbouwmaatschappij, de gemeente of het OCMW. Voor deze zone is een
woningdichtheid van 15 woningen per hectare minimaal noodzakelijk.

Op te nemen als strategisch woonproject
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Concepten
Relaties versterken

Afbouwen en bufferen

Het binnengebied wordt ontsloten en verbonden
met de openbare wegen. Deze relaties kunnen
opgevat worden als woonerfontsluiting of trage
wegen. Twee langzaam verkeer ontsluitingen zijn
vereist.

Langs de Geelsebaan moet de bestaande
handelsas niet onderbroken worden en kan er
gekozen worden voor wonen boven winkels. Het
project moet qua dichtheid aansluiten bij de
omgeving en zal dus tegen de Geelsebaan een
hogere dichtheid kunnen halen. Richting de
nabijgelegen recreatiezone en achterliggende
woonzone is een lagere dichtheid wenselijk en
komt het groene karakter van de heuvelrug meer
tot uiting door de open bouwtypologie.
Om de functies te scheiden (wonen versus
recreatie) en het groene karakter te behouden blijft
een buffer onder de vorm van bos behouden. Door
de buffer is een langzaam verkeer verbinding naar
de sportvelden wenselijk.

Kwalitatieve woningen
De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk
zuidwest georiënteerd waardoor zongerichte
buitenruimten aangeboden kunnen worden.
Binnen de zone geldt een minimale woondichtheid
van 15 woningen per hectare.
Een ruimtelijk geïntegreerd woonproject
Gelet op de afstand en de bouwhoogte van de
woningen in de Melkstraat (één tot twee
bouwlagen met zadeldak) wordt de bouwhoogte
beperkt. Er moet voldoende afstand gehouden
worden naar het omliggende weefsel.
Door de aankoop van een verouderd pand langs
de Geelsebaan kan nieuwe doorsteek gerealiseerd
worden waardoor de nieuwe ontwikkeling beter
aansluit op het bestaande weefsel.

Creatief en vernieuwend
Binnen
het
woonproject
moet
optimaal
omgesprongen worden met de beschikbare ruimte
en
tegelijkertijd
voldoende
beeldkwaliteit,
wooncomfort en eenheid in typologie geboden
worden. Bijvoorbeeld wanneer geopteerd wordt
voor lessenaardaken wordt het gebruik van de
verdieping geoptimaliseerd. De hoge wand wordt
gericht op zuidwesten. Gebundeld parkeren moet
overwogen worden
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Inrichtingsschets

Richtinggevend programma

Deze inrichtingsschets is louter suggestief.

Totale oppervlakte zone:
Wooneenheden:
Woondichtheid:

17170 m²
42
24,5 wo / ha

Woontypologie:

A: Open bebouwing
B: Zuid - gerichte woningen
C: Halfopen bebouwing
D: Rijwoningen
E: Pleinappartementen (2 lagen)
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Referentiebeelden
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Binnengebied zone Kapelstraat - Kerkenheide

Concepten

Bestaande situatie

Rulloop als beeldbepalende groenstructuur

Dit binnengebied wordt bepaald door een aantal percelen op wandelafstand van het
marktplein. De Rulloop kronkelt door de zone en is een structurerend element. De
percelen liggen braak of zijn in gebruik door kleinschalige landbouw of tuintjes.

Conform het decreet duurzaam omgaan met water vertrekt dit
concept van een open waterloop die bovendien instaat voor de
afvoer van alle oppervlaktewater. Dit concept gaat echter een
stap verder en wenst de waterloop verder uit te bouwen tot een
beeldbepalend en structurerend ecologische lint. Essentieel
binnen deze doelstelling is een landschappelijke opbouw van
de
oevers
en
een
beeldversterkende
natuurlijke
oeverbeplanting.
Nieuwe woonentiteiten gericht naar het groene hart

Luchtfoto

De verschillende gebouwenclusters omvatten diverse
typologieën in functie van uiteenlopende doelgroepen zoals
ouderen, jonge gezinnen, éénoudergezinnen, enz.
Elk op hun manier spelen deze bouwvolumes optimaal in op de
centrale groene kwaliteit. Profiteren van de groene ruimte kan
als kijkgroen, belevingsgroen, speelgroen, enz.

Op te nemen als strategisch project.

BKO als gebouwde baken in het gebied

Visie
De zone is door de strategische ligging op wandelafstand van het handelsapparaat en
de centrumvoorzieningen geschikt voor zowel woningbouw als eventuele
centrumfuncties. De zone kan ontsloten worden door het verlengen van Kerkenheide
en de aanleg van een nieuwe weg richting Torenplein. Voor de zwakke weggebruiker
worden doorsteken naar de N123 via de bibliotheek en naar het torenplein voorzien.
De zone werd in samenwerking met de Geelse Huisvesting en De Ark uitgewerkt met
het oog op sociale woningbouw. Aansluitend is er een ontwerp voor een
Buitenschoolse Kinderopvang en de overblijvende gronden werden verkaveld. Het
geheel werd uitgewerkt en is in procedure qua stedenbouwkundige vergunningen. De
ontwikkeling van de zone is hiermee in grote lijnen duidelijk. Het noordelijke gedeelte
zal bestaan uit een verkaveling met grondgebonden woningen waardoor het niet zinvol
is dit deel nog op te nemen in het gebiedsdekkend RUP. Het zuidelijk gedeelte van het
project wordt wel opgenomen gezien de belangrijkheid in het centrumgebied.
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Naast de nieuwe woonentiteiten past de gewenste ruimtelijke
structuur ook een naschoolse kinderopvang en een
muziekacademie in. Deze laatste functies vormen één gebouw
dat vanuit de parkzijde een landschappelijk geïntegreerd
gebouw moet zijn en vanuit de kern (plein + bibliotheek) een
nieuwe baken vormt binnen de oriëntatie van de kern
Kasterlee.
Een ontdubbelde ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
Door de expliciete keuze om de Rulloop opnieuw structurerend
en beeldbepalend te maken, is het niet wenselijk om deze
waterloop te onderbreken in functie van een toegangsweg voor
gemotoriseerd verkeer. Daarom voorziet de dit concept een
ontdubbeling van de ontsluiting, de noordelijke zijde van de site
ontsluit via de Kerkenheide, de zuidelijke functie takken aan op
Kapelstraat.
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Doorgaande fiets- en voetgangersverbinding

Inrichtingsschets

Omdat het gebied zo dicht bij de kern van Kasterlee is gelegen,
vormt een mooie groene passage voor achterliggende wijken
die per fiets of te voet de kern willen bereiken. Daarom kruist
deze
langzaam
verkeerverbinding
via
een
sobere
brugconstructie de Rulloop en verbindt zo het totale gebied
inclusief de wijk Kerkenheide met het centrum van Kasterlee.

Deze inrichtingsschets is louter suggestief.

Parkeren voor de deur
In functie van het wonen en verblijven binnen de site en in de
openbare
bibliotheek
voorziet
het
concept
een
gedecentraliseerd parkeerbeleid, een concept van parkeren
voor de deur. Daarom situeert zich in de directe omgeving van
BKO, muziekacademie en bibliotheek een parkeerpocket dat
voldoende is om ook bij piekmomenten de parkeerdruk op te
vangen.

Bron: Studiegroep Omgeving 2009
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Zone De Nieuwe Bosrand
Bestaande situatie
Deze zone is gelegen aan een uitloper van de Kempische heuvelrug langs de
Geelsebaan. Het bestaat uit een bestaande horeca gelegenheid “De Nieuwe Bosrand”
met parkeerplaatsen in een groene parkomgeving. Rond het beeldbepalende pand is
een ruime tuin met wandelpaden en speeltoestellen voorzien. Binnen de zone
bevinden zich een aantal hoogstammige bomen en een gedeelte dennenbos. Vlak
naast de zone bevindt zich een hotel met een vrij smalle maar diepe bouwvorm.

Figuur 18: Bestaande toestand De Nieuwe Bosrand

Op te nemen als strategisch woonproject
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Visie

Inrichtingsschets

Gezien het beeldbepalende gebouw in een parkomgeving ontstaat een heel landelijke
groene sfeer bij het binnenrijden van Kasterlee via de Geelsebaan. De Nieuwe
Bosrand ligt ook vrij ver van de omliggende wegenis waardoor het effect nog versterkt
wordt. Deze visuele kwaliteit dient behouden te blijven in Kasterlee waardoor het
wenselijk is om in een zekere straal rond het beeldbepalend gebouw geen nieuwe
bebouwing toe te laten. Om het beeld van het gebouw tegen een groene achtergrond
te behouden moet ook een gedeelte van het bomenbestand behouden blijven.

Deze inrichtingsschets is louter suggestief.

Door de verschijningsvorm van het naastliggende hotel dat in de diepte gebouwd is
met een heel aantal ramen in de zijgevel kunnen we opteren om ook een vrij smal
maar diep gebouw te voorzien in de zone om toch een zeker aantal
woongelegenheden te kunnen bouwen. Op deze manier zal de visuele impact van op
de Geelsebaan geminimaliseerd worden. Om het park karakter maximaal te
behouden zal slechts één nieuw volume toegelaten worden.
Hoewel het perceel langs de achterliggende straat vandaag nog bebost is kunnen we
stellen dat door de ligging aan een uitgeruste weg en de bestemming de percelen
verkocht en bebouwd kunnen worden na verkaveling.

Richtinggevend programma
Totale oppervlakte zone:
Wooneenheden:
Woondichtheid:

8483 m²
13
16 wo / ha

Woontypologie:

10 Parkappartementen (2 lagen)
2 Penthouse in dakvolume
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Zone Biekenbusseltje
Bestaande situatie
Deze zone is gelegen aan het zogenaamde “Biekenbusseltje” in Kasterlee. Dit is een
zone met monumentale loofbomen vlakbij het centrum van Kasterlee. Tussen het
bosgedeelte dat als parkzone opgenomen wordt en de projectzone ligt een langzaam
verkeer verbinding. De projectzone zelf bestaat uit een aantal grote percelen waarvan
het grootste perceel aansluit bij het Biekenbussletje en vandaag ook volledig bebost is.
De overige percelen liggen braak of doen dienst als tuinzones bij de voorliggende
woningen.

Op te nemen als strategisch woonproject

Figuur 19: Bestaande toestand Biekenbusseltje
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Visie

Inrichtingsschets

De projectzone sluit aan bij de publieke parkzone in het centrum van Kasterlee. Het
zogenaamde Biekenbusseltje heeft een hoge visuele waarde en vertegenwoordigt de
belangrijkste groene long binnen het centrum. Bij de ontwikkeling van de zone wordt
dan ook uitgegaan van het maximale behoud van de beboste zones. Uitgaande van
het feit dat het grootste beboste perceel enkel ontsloten is via de Melkstraat zal het
perceel enkel daar bebouwd kunnen worden.

Deze inrichtingsschets is louter suggestief.

Om het binnengebied te ontsluiten zal via de Schuttersstraat een nieuwe toegang
worden voorzien voor gemotoriseerd verkeer. De nieuwe insteek zal kleinschalig zijn
en een woonerf karakter hebben. Langs de Schuttersstraat kunnen appartementen
geplaatst worden in een volume dat eveneens langs de nieuwe weg als een
representatieve gevel zal afgewerkt worden. Het woonerf zelf kan parkeerplaatsen op
het openbaar domein bevatten evenals een kwalitatieve aanleg in kleinschalige
bestratingsmaterialen.
Verder in de projectzone worden enkel grondgebonden woningen toegelaten om de
privacy van de bestaande omliggende woningen niet te schaden. Het gedeelte van
het bestaande bos dat behouden blijft kan een nieuwe toegang verlenen voor
langzaam verkeer dat aansluit op het bestaande pad.

Richtinggevend programma
Totale oppervlakte zone:
Wooneenheden:
Woondichtheid:

7741 m²
16
21 wo / ha

Woontypologie:

4 Appartementen(2 lagen)
7 grondgebonden woningen
5 luxe parkappartementen
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8.1

Definitieve vaststelling

WATERTOETS
ALGEMEEN

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden
genoemd. De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van
integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, programma‟s en vergunningen,
waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen schadelijk effect mag
ontstaan of dat dit schadelijk effect 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. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid
dienen de beslissende overheden te onderzoeken of de betrokken activiteit een
schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is.
De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke
schadelijke effecten van plannen, programma‟s of vergunningsbesluiten op het
watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg stadium het
watersysteem mee te nemen in de afweging.
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 uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze
tot op heden beschikbaar zijn. Onderhavig RUP omvat de volledige kern van Kasterlee
waardoor de beoordeling van de mogelijke effecten op een grotere schaal dienen te
gebeuren.
Het volledige projectgebied ligt in het Netebekken. De Rulloop, de Molenbroekloop en
de Heesbergenloop bepalen de waterlopenstructuur van de omgeving (VHA). In het
plangebied komen geen waterwinningsgebieden voor.
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WATERTOETS
Overstromingsgevoelige gebieden
De kaarten duiden aan dat binnen de afbakening van het RUP geen sprake is van
overstromingsgevoelige zones. Aan de zuidzijde van het plangebied zien we grenzend
aan het RUP mogelijk overstromingsgevoelige gronden in de vallei van de Kleine Nete.
Het overstromingsregime wordt door de realisatie van het plan niet gewijzigd.

Erosiegevoelige gebieden
In het plangebied komt één erosiegevoelige zone voor. Het betreft de beboste
heuvelrug die historisch gezien de kern doorsnijdt. De erosiegevoelige gebieden zijn
slechts marginaal aanwezig binnen het plangebied. Ter plaatse van de
erosiegevoelige zone blijft de gewestplan bestemming van toepassing en wordt er
enkel een verfijning van de bestemming opgelegd. Enkel grondgebonden woningen
zijn toegelaten waardoor de invloed op de bodem geminimaliseerd wordt.
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Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
De gronden binnen de planzone zijn matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).
Binnen de planzone worden geen constructies voorzien waarbij de ondergrondse
delen dieper dan 5 meter of langer dan 100 meter zijn waardoor de invloed op de
grondwaterstroming beperkt blijft. Er zijn geen significante effecten op de
grondwaterstroming aanwezig.

Infiltratiegevoelige gebieden
De gronden binnen de planzone zijn infiltratiegevoelig. Binnen de planzone worden
geen constructies voorzien van meer dan 0,1 ha oppervlakte maar de totaliteit van de
te realiseren gebouwen en verhardingen betekent uiteraard een verhoging van de niet
waterdoorlatende oppervlakte. Het is derhalve van belang dat er een aantal
maatregelen in de voorschriften opgenomen worden om wateroverlast te vermijden:
door
-
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Het regenwater van de nieuwe gebouwen en verharde terreinen maximaal op te
vangen;
Het regenwater maximaal te laten infiltreren in de bodem door gebruik van
waterdoorlatende materialen;
De gewestelijke verordening regenwater strikt toe te passen bij de
vergunningverlening;
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Hellingenkaart
Het plangebied is vrij vlak. De realisatie van het plan staat niet in relatie tot de helling
van het terrein.

Winterbeddingkaart
Het plangebied is niet in een winterbedding gelegen.
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▪

9

RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE

De SEVESO-wetgeving behelst hoofdzakelijk de implementatie van de Europese
Richtlijnen 82/501/EEG en 96/82/EG, respectievelijk de SEVESO I en SEVESO IIRichtlijn. Voor Vlaanderen wordt de implementatie van de SEVESO-wetgeving
verzekerd door het Milieuvergunningsdecreet, het Decreet Milieubeleid, het MER/VRDecreet, Vlarem I en Vlarem II. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het
Samenwerkingsakkoord van 19 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
betrokken zijn. Zowel de SEVESO II-richtlijn als het Samenwerkingsakkoord leggen
een aantal eisen op met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Via het Decreet
Milieubeleid en het D.R.O. werden op het Vlaamse niveau eisen uitgevaardigd met
betrekking tot de ruimtelijke planning en het grondgebruik.
De ruimtelijke veiligheidsrapportage is een vorm van rapportering die handelt over
ruimtelijke uitvoeringsplannen (op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau). De
criteria op basis waarvan de Vlaamse Overheid beslist of een ruimtelijk
veiligheidsrapport al dan niet vereist is, zijn eveneens vastgelegd. Een ruimtelijk
veiligheidsrapport is een openbaar document waarin, van een voorontwerp van
ruimtelijk uitvoeringsplan en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen
alternatieven, een wetenschappelijke beoordeling wordt gegeven van de geplande
ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe of bestaande inrichtingen en hun omgeving,
wanneer de plaats van vestiging ervan of de ontwikkelingen zelf het risico op een
zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken.
Veiligheidsrapportering is erop gericht risico‟s voor zware ongevallen te identificeren,
zware ongevallen te voorkomen en gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken
en het risico zo laag mogelijk te houden. De Vlaamse Regering bepaalt de datum
vanaf wanneer een deskundige voor het opstellen van ruimtelijke veiligheidsrapporten
over een erkenning moet beschikken.

ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken:
externe gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een
zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten.

De procedure die moet worden gevolgd, is ook ingeschreven in de VCRO, in de
respectieve delen over de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de verschillende
niveaus. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen
sindsdien ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te
worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering. Voorts wordt het
ruimtelijk veiligheidsrapport samen met het plan in openbaar onderzoek gelegd.
De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen
bestaande en/of geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande
aandachtsgebieden
anderzijds
moet
bestuderen
teneinde
mogelijke
onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op gepaste
wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te
dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens
of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De
ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het
industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn. In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden
worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk
dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast
worden.
(Bron: Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2010, 9.2 „Ruimtelijke veiligheidsrapportage‟.)
Het RUP voorziet niet dat Seveso inrichtingen zich in de diverse deelgebieden kunnen
vestigen. Er zijn geen Seveso-inrichtingen op minder dan 2 kilometer van de
deelgebieden gepland. De opmaak van een RVR is bijgevolg niet noodzakelijk.

Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware ongevallen
niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen worden,
definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden
die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen:
▪
ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden,
druk
bezochte
gebouwen,
belangrijke
transportassen,….
Dit
zijn
aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar ongeval ernstiger
kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;
▪
ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder
kwetsbare natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de
milieuschade mogelijk verhogen;
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Figuur 20 : Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage
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VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer
t.a.v. Bram Vogels
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel



Agentschap Wegen en Verkeer, Buitendienst Antwerpen
t.a.v. Hilde Van de Broeck
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 41, 2018 Antwerpen



Departement MOW t.a.v. Fernand Desmyter
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel



Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Wonen
t.a.v Hilde van den Bosch
Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

10 RESULTATEN SCREENINGSNOTA
10.1

ALGEMEEN

Vanaf 1 juni 2008 dient er bij de opmaak van RUP‟s formeel rekening gehouden te
worden met het onderzoek van milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen
in dit RUP kunnen teweegbrengen. In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP
minimaal een „onderzoek tot m.e.r.‟ moet uitgevoerd worden.
De resultaten van het onderzoek tot m.e.r. geven aan of de opmaak van een planMER al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten aangewend om de
ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden inhoudelijk te versterken en te
onderbouwen.
Voorafgaand aan de adviesronde werd een advies gevraagd aan de dienst
Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen en het advies werd verkregen op
03/08/09.

10.2

SAMENVATTING EN VERWERKING VAN DE ADVIEZEN

De screening werd op 30 oktober 2009 bezorgd aan onderstaande instanties:










ANB – Antwerpen

Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen, t.a.v. K. Toebak
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 52, 2018 Antwerpen

Datum ontvangst advies: 13/11/09
Geen opmerkingen wat betreft de aspecten flora en fauna.

Provinciebestuur Antwerpen, Departement RO en Mobiliteit
Dienst Ruimtelijke Planning
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

OVAM Afdeling Bodembeheer Dienst Databeheer
Datum ontvangst advies: 25/11/09

Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen
Onroerend Erfgoed t.a.v. Marc De Borgher
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 52, 2018 Antwerpen

Gunstig
Departement MOW / Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen

ANB – Antwerpen, t.a.v. Katja Nagels
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 63, 2018 Antwerpen

Datum ontvangst advies: 02/12/2009
Het Agentschap Wegen en verkeer sluit zich bij email van 11/12/09 aan bij het advies
van Departement MOW

OVAM Afdeling Bodembeheer Dienst Databeheer
t.a.v. Natalie Hoffmann
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
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Opgave doen van het extra verkeer dat de nieuwe woningen genereren;
Opgave doen van het aantal voertuigen dat door het nieuwe ontmoetingscentrum
gegenereerd wordt;
Het beperkt verlies van beboste ruimte dient te worden gecompenseerd;

Verwerking:
-

-

-

Verkeersgenererend effect SWP I
wooneenheden

2,79

gemiddelde gezinsgrootte Kasterlee (GRS)

0

OCH aankomen

30%

AVO vertrek

1

AVO vertrek

70%

OCH aankomen

3

OCH aankomen

0,3

bezoekers per wooneenheid per dag

5

# bezoekers

41%

als autobestuurder

2

# autobezoekers per dag

2

ingaande autoverplaatsingen per dag

2

uitgaande autoverplaatsingen per dag

zelfde verdeling over de dag als bewoners
0

ingaande autoverpl. och

0

uitgaande autoverpl. och

0

ingaande autoverpl. avo

0

uitgaande autoverpl. avo

TOTAAL

BEWONERS
47,4

OCH aankomen

BEZOEKERS

In het RUP zal opgenomen worden dat voldoende rekening gehouden moet
worden met fietsparkeren in het centrum;
Het verlies van bosareaal door het aansnijden van binnengebieden moet in het
kader van het bosdecreet gecompenseerd worden bij aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunningen;
Aangezien de juiste omvang en inhoudelijk programma van het te bouwen
ontmoetingscentrum niet gekend is op dit moment kan enkel een ruwe schatting
gemaakt worden van het te verwachten verkeersgenerend effect. Bij de
vergunning van het ontmoetingscentrum moet afhankelijk van de grootte meer of
minder parkeerplaatsen onder en rond het gebouw voorzien worden.
De volgende ramingen worden per inbreidingsgebied van het te verwachten
verkeersgenererend effect vooropgesteld:

17

6%

IN

UIT

OCH

0

3

AVO

3

1

2

aantal bewoners
woninggerelateerde verpl. per dag per persoon (Onderzoek Verplaatsings
Gedrag)

95

# verplaatsingen

44%

als autobestuurder (woninggerelateerd)

42

# autoverplaatsingen

8,50%

drukste ochtenduur (8u-9u)

8,70%

drukste avonduur (17u-18u)

29

4

ochtendautoverpl.

BEWONERS

4

avondautoverpl.

94%

OCH vertrek

Verkeersgenererend effect SWP II

3

OCH
vertrek
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wooneenheden

2,79

gemiddelde gezinsgrootte Kasterlee (GRS)

80,9

aantal bewoners

2

woninggerelateerde verpl. per dag per persoon (Onderzoek Verplaatsings
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Gedrag)

OCH

0

6

162

# verplaatsingen

AVO

4

2

44%

als autobestuurder (woninggerelateerd)

71

# autoverplaatsingen

8,50%

drukste ochtenduur (8u-9u)

8,70%

drukste avonduur (17u-18u)

Verkeersgenererend effect SWP IV
24

wooneenheden

2,79

gemiddelde gezinsgrootte Kasterlee (GRS)

6

ochtendautoverpl.

6

avondautoverpl.

94%

OCH vertrek

6

OCH
vertrek

67,0

6%

OCH aankomen

0

OCH aankomen

2

aantal bewoners
woninggerelateerde verpl. per dag per persoon (Onderzoek Verplaatsings
Gedrag)

30%

AVO vertrek

2

AVO vertrek

134

# verplaatsingen

70%

OCH aankomen

4

OCH aankomen

44%

als autobestuurder (woninggerelateerd)

59

# autoverplaatsingen

8,50%

drukste ochtenduur (8u-9u)

8,70%

drukste avonduur (17u-18u)

BEWONERS

BEZOEKERS
0,3

bezoekers per wooneenheid per dag

9

# bezoekers

5

ochtendautoverpl.

41%

als autobestuurder

5

avondautoverpl.

4

# autobezoekers per dag
94%

OCH vertrek

5

OCH
vertrek

6%

OCH aankomen

0

OCH aankomen

30%

AVO vertrek

2

AVO vertrek

70%

OCH aankomen

4

OCH aankomen

4

ingaande autoverplaatsingen per dag

4

uitgaande autoverplaatsingen per dag

zelfde verdeling over de dag als bewoners
0

ingaande autoverpl. och

0

uitgaande autoverpl. och

0

ingaande autoverpl. avo

0

uitgaande autoverpl. avo

BEZOEKERS

TOTAAL
IN

UIT
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0,3

bezoekers per wooneenheid per dag

7

# bezoekers

41%

als autobestuurder

3

# autobezoekers per dag

3

ingaande autoverplaatsingen per dag
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uitgaande autoverplaatsingen per dag

-

zelfde verdeling over de dag als bewoners
0

ingaande autoverpl. och

0

uitgaande autoverpl. och

0

ingaande autoverpl. avo

0

uitgaande autoverpl. avo

de Vlarem met minimaal de toepassing van de dimensioneringscriteria
opgenomen in de GSV;
De effectgroep grondwaterkwaliteit zal worden toegevoegd in de toelichtingsnota;

Agentschap R-O Vlaanderen, RO Antwerpen
Datum ontvangst advies per e-mail: 01/12/09
Gunstig

TOTAAL

Provinciebestuur Antwerpen, Departement RO en Mobiliteit
IN

UIT

OCH

0

5

AVO

4

2

Datum ontvangst advies: 26/11/09
Gunstig

Analoog aan de bovenstaande berekeningen is het verkeersgenererend effect van de
overige strategische woonprojecten (respectievelijk 13 en 16 wooneenheden)
verwaarloosbaar en kan door het bestaande wegennet opgevangen worden.
Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Wonen
Datum ontvangst advies: 04/12/09
Geen opmerkingen voor wat betreft de sector Wonen.
VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer
Datum ontvangst advies: 07/12/09
Voorwaardelijk gunstig
Samengevat werden volgende opmerkingen geformuleerd:
- De afvoer van hemelwater van de verharde oppervlakte binnen het openbaar
wegdomein moet voldoen aan de principes van Vlarem met minimaal de
toepassing van de dimensioneringscriteria opgenomen in de GSV of een
gelijkaardige terugkeerperiode;
- De effectgroep grondwaterkwaliteit moet nog opgenomen worden;
Verwerking:
- In het RUP zal bij de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden dat de
afvoer van hemelwater op openbaar domein moet voldoen aan de principes van
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CONCLUSIE

Op 21/12/2009 werd door de dienst Mer schriftelijk advies uitgebracht als volgt: de
opmaak van een plan-MER is niet noodzakelijk voor dit RUP.
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11 RUIMTEBALANS
Deze bestemmingswijzigingen leiden tot volgende ruimtebalans:

BESTEMMING
woongebied
zone voor openbaar nut
bosgebied
natuurgebied
landelijk woongebied
gebied voor dagrecreatie
woonpark

GEWESTPLAN

RUP

3228558
1565
917
856
184944
6134
35499

2724615

184944
35499

zone voor gesloten bebouwing
zone voor gegroepeerde bebouwing
zone voor strategisch woonproject I
zone voor strategisch woonproject II
zone voor strategisch woonproject III
zone voor strategisch woonproject IV
zone voor strategisch woonproject V
zone voor strategisch woonproject VI
zone voor plein
zone voor openbaar nut
zone voor park
zone voor weginfrastructuur

104734
219232
11521
17179
17170
13337
8483
7741
21415
28570
5525
58508

TOTAAL:
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12 PLANSCHADE / PLANBATEN
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) een register, al dan niet grafisch, van de planbaten en planschade moet
bevatten.
Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist
door de eigenaars van onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een
inwerking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen voor een
vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen. De eis tot
planschadevergoeding wordt gericht aan de initiatief nemende overheid.
In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd:
1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van
het plan dat aanleiding gaf tot de schade;
2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld
met de “bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf).
3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om
een planschadevergoeding aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst.
Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn
aan het Vlaams Gewest wanneer op basis van een in werking getreden
bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een vergunning om te
bouwen of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de
inwerkingtreding van dat plan niet in aanmerking kwam. De eigenaar van een grond
die meer waard wordt doordat de grond een andere bestemming krijgt met de
inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de
ontstane meerwaarde.

De bestemmingswijzigingen die een heffing kunnen doen ontstaan worden in
onderstaande samenvattende tabel weergegeven.
Eindbestemming
Wonen

Bedrijven

Recreatie

Landbouw

Bos of groen10

Heffing

Heffing

heffing

heffing

Landbouw
Recreatie
Openbaar nut
Bedrijven

Heffing
Heffing
Heffing
Heffing

Heffing
Heffing
Heffing
/

heffing
/
heffing
/

/
/
/
/

Initiële bestemming

Op volgende kaart wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen getroffen
worden door planschade of planbaten.
Hieronder wordt het register weergegeven met het perceelsnummer, de oppervlakte,
de bestemming volgens gewestplan en de toekomstige bestemming volgens het
RUP.

10

Hiermee wordt de bestemmingszone bedoeld die onder de categorie van de gebiedsaanduiding
“bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” valt.
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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PLANBATEN
perceelsnummer

oppervlakte

316D
462G
402Y
402P
336A
340F
343K

9a 18ca
8a 56ca
4a 66ca
9a 24ca
40a 97ca
3a 39ca
4a 08ca

bestaande bestemming
bosgebied
natuurgebied
openbaar nut
openbaar nut
recreatiegebied
recreatiegebied
recreatiegebied

nieuwe bestemming
zone voor gekoppelde bebouwing
zone voor gekoppelde bebouwing
zone voor gekoppelde bebouwing
zone voor gekoppelde bebouwing
zone voor strategisch woonproject III
zone voor strategisch woonproject III
zone voor gekoppelde bebouwing

0ha 80a 08ca

PLANSCHADE
perceelsnummer

oppervlakte

387G
387F
385K
382K
381A
380K
374N
374L
380L
547N
548L
550E
547M
546R
546S
560P

10a 43ca
9a 93ca
23a 54ca
28a 48ca
2a 72ca
53a 65ca
7a 23ca
2a 70ca
2a 71ca
14a 35ca
6a 39ca
30a 99ca
36a 02ca
13a 51ca
17a 82ca
2a 36ca

bestaande bestemming
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
woongebied
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nieuwe bestemming
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
zone voor openbaar nut
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325S

51a 95ca
3a 29ca

woongebied
woongebied
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zone voor park
zone voor park

3ha 18a 07ca
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13 OP TE HEFFEN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN
13.1

GEBIEDSDEKKEND GEDEELTE

De volgende voorschriften opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28.12.1972 betreffende de inrichting van de ontwerp gewestplannen en gewestplannen voor het gewestplan
Turnhout goedgekeurd dd. 30 /09/77 worden opgeheven wat betreft de zone voor dagrecreatie, woonzone, bosgebied, natuurgebied en zone voor openbaar nut en vervangen door
het van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan kern Kasterlee:
ART. 5.
1. De woongebieden:
1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
1.1. De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en
zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met
waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.
ART. 6.
1.2. Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:
1.2.1. de woningdichtheid:
Onder woningdichtheid van een op het plan begrensd gebied wordt het aantal woningen per hectare verstaan:
1.2.1.1. de gebieden met grote dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid ten minste 25 woningen per hectare bedraagt;
1.2.1.2. de gebieden met middelgrote dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid begrepen is tussen 15 en 25 woningen per hectare;
1.2.1.3. de gebieden met geringe dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid 15 woningen per hectare niet overschrijdt;
1.2.1.4. de woonparken zijn gebieden waarin de gemiddelde woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan;
1.2.2. de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;
1.2.3. de gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan
bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
ART. 12.
4.2. De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het
toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.
De overschakeling naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en
bosgebieden.
ART. 13.
4.3. De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu.
4.3.1. De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.
In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.
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4.3.2. De natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten zijn de gebieden die in hun staat bewaard moeten worden wegens hun wetenschappelijke of
pedagogische waarde. In deze gebieden zijn enkel de handelingen en werken toegestaan, welke nodig zijn voor de actieve of passieve bescherming van het gebied.
ART. 16.
5. De recreatiegebieden:
5.0. De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accomodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccomodatie. In deze
gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren.
5.1. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische accomodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccomodatie.
5.2. De gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie zijn bestemd voor de recreatieve en toeristische accomodatie alsmede de verblijfsaccomodatie met inbegrip van de
kampeerterreinen, de gegroepeerde chalets, de kampeerverblijfparken en de weekendsverblijfparken.
ART. 17.
6. De gebieden bestemd voor ander grondgebruik:
6.0. In deze gebieden is woongelegenheid toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen.
6.1. De militaire domeinen.
6.2. De gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.
6.3. De ontginningsgebieden.
In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd.
Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.
Het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg Markt-Turnhoutsebaan goedgekeurd op 10 maart 2006 wordt volledig opgeheven en
integraal vervangen door het van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan kern Kasterlee.

13.1.1

Motivatie opheffen recreatiezone

Ter hoogte van de recreatieterreinen Duineneind wordt er zeer beperkt recreatiegebied omgezet naar woongebied. Het betreft hier de uiteinden van tuinen bij woningen die gelegen
zijn langs de Geelsebaan. De omzetting is het gevolg van de perceelsstructuur ter plaatse en zal niet leiden tot de mogelijkheid om meer wooneenheden te bouwen. Het betreft louter
achterliggende grond die betrokken is bij bestaande woningen. Het gaat hier in hoofdzaak over een correctie van het gewestplan op perceelsniveau.

13.1.2

Motivatie opheffen zone voor openbaar nut

Ter hoogte van de begraafplaats bevindt er zich een zeer smal perceel dat een ontsluiting vormt van de begraafplaats richting Lichtaartsebaan dat samen met een gedeelte van het
naastliggende perceel als zone voor openbaar nut ingekleurd werd volgens het gewestplan. Het perceel dat de toegang verschaft is te smal om te kunnen bebouwen en het
naastliggende perceel was slechts voor een zeer klein deel zone voor openbaar nut. Dit perceel werd reeds bebouwd met een halfopen bebouwing. Door de omzetting ontstaat geen
extra bouwmogelijkheid en past binnen de logische opbouw van het plan. Het gaat hier in hoofdzaak over een correctie van het gewestplan op perceelsniveau.

13.1.3

Motivatie opheffen bosgebied, natuurgebied en overdrukzone

Zoals aangegeven in de adviezen van de Afdeling wegen en Verkeer Antwerpen werd het grafisch plan ter hoogte van de rotonde van de N19g en de Lichtaartsebaan aangepast aan
het ontwerp van de wegenis ten gevolge van de verdere aanleg van de omleidingsweg. De omzettingen naar woongebied is ook hier minimaal en maken deel uit van bebouwde
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percelen. De omzetting is ingegeven door een logische afwerking van de woonzone en houdt rekening met de noodzakelijke ruimte voor de aanleg van de infrastructuur (fietspad
enz…). Het gaat hier in hoofdzaak over een correctie van het gewestplan op perceelsniveau.

13.2

OVERDRUKGEDEELTE

Binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen beperkt en zijn enkel grondgebonden woningen en zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn niet toegelaten.
Voor het overige blijven de bepalingen van het gewestplan van toepassing.

13.3

OP TE HEFFEN VERKAVELINGEN

Conform artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden ondervermelde bestaande en goedgekeurde verkaveling(en) qua voorschriften integraal opgeheven en
vervangen door het van kracht geworden RUP “Kern Kasterlee”:
Nummer gemeente
K54(1)

Ref. RWO
058/050(1)

locatie
Turnhoutsebaan/Kattenberg

Datum goedkeuring
16/02/1971

Conform artikel 2.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening worden ondervermelde bestaande goedgekeurde verkavelingen enkel qua bestemmingsvoorschriften opgeheven
en vervangen door artikel 4 Overdruk grondgebonden woningen van het van kracht geworden RUP “Kern Kasterlee”. In onderstaande tabel werd telkens aangegeven welke
onderdelen van de verkavelingsvoorschriften (in casu de begrippen “woonhuizen, handelshuizen, woningen, winkelhuizen” waarmee men meergezinswoningen zou kunnen
vergunnen) worden vervangen door grondgebonden woningen. De toegelaten nevenfuncties blijven toegestaan, meergezinswoningen zijn niet meer toegelaten.

Intern nr.
AK/2

ref. RWO
058/001

Datum goedk. Locatie
27/10/1962 Mgr. Miertsstraat

AK/6

058/007

22/12/1962 Venheide

art. 1.01, 1° woonhuizen

W10/1996

058/007(1)

28/04/1997 Venheide

idem als AK/6

AK/7
AK/8

058/006
058/008

12/01/1963 Beukendreef
2/02/1963 Bosakkers / Pater
Damiaanstraat

art. 1.01, 1° woonhuizen
art. 1.01, 1° woonhuizen en art. 2.01, 1°
woonhuizen

AK/12(1)

058/012(1)

6/06/1964 Baron Van der
Grachtlaan

AK/12(2)

058/012(2)

26/06/1989 Baron Van der
Grachtlaan
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Huidige voorschriften
art. 1.01, 1° woonhuizen en art. 2.01, 1°
woonhuizen

Opmerking

wijziging op AK/6 (samenvoeging tot 1 lot),
stedenbouwkundige voorschriften van AK/6 blijven
gelden

enig artikel. 01, 1° woonhuizen
idem als AK/12
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blijven gelden
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AK/13

058/013

30/12/1963 Akkerstraat / Dijkstraat art. 1.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen en
art. 2.01, 1° woonhuis - woonhuizen

AK/20

058/013(1)

23/05/1964 Akkerstraat /
Kattenberg

AK/20(1)
AK/112bis
AK/14(1)

058/013(2)
058/013(3)
058/015(1)

28/10/1965 Akkerstraat / Dijkstraat art. 2. 01, 1° woonhuis - woonhuizen
12/09/1972 Akkerstraat
art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen
7/12/1964 Netestraat
art. 1.01, 1° woonhuizen en art. 2.01, 1°
woonhuizen

verkavelingsvoorschriften van AK/13 van toepassing
verkaveling is wijziging op AK/13

AK/15

058/014

10/12/1963 Doornboom

art. 1.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen en
art. 2.01, 1° woonhuizen

voor kavel 8 (nr. 115c) werd op 16/11/1999 een
verkavelingswijziging goedgekeurd met
bestemmingswijziging voor het uitbaten van een
winkel (voor het overige bleven de
stedenbouwkundige voorschriften gelden) verk.
W11/2009 (058/014(01))

W11/1999

058/014(01)

16/11/1999 Doornboom

idem als AK/15 (zie opm.)

verkavelingswijziging met bestemmingswijziging voor
het uitbaten van een winkel, voor het overige gelden
de stedenbouwkundige voorschriften van AK/15

AK/19

058/019

AK/62

058/019(1)

16/05/1967 Akkerstraat /
Merellaan

idem als AK/19

verkavelingswijziging op AK/19 maar
stedenbouwkundige voorschriften van AK/19 blijven
gelden

W8/1998

058/019(3)

20/07/1999 Akkerstraat

idem als AK/19

verkavelingswijziging op AK/19 maar
stedenbouwkundige voorschriften van AK/19 blijven
gelden

AK/25(1)

058/023(01)

31/10/1964 Watertorenlaan

enig artikel. 01, 1° woonhuizen

AK/27
AK/27(1)

058/025
058/025(1)

6/10/1964 Kattenberg
16/05/1967 Kattenberg

enig artikel. 01, 1° woonhuizen
art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

AK/29

058/027

31/10/1964 Pellemanstraat

enig artikel. 01, 1° woonhuizen

9/05/1964 Akkerstraat /
Merellaan /
Kattenberg
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art. 1.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen

verkaveling is wijziging op AK/13

art. 1.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen,
art. 2.01, 1° woonhuizen, art. 3.01, 1°
woonhuizen
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AK/29(1)

058/027(1)

7/06/1988 Pellemanstraat

idem als AK/29 (zie opm.)

AK/32(1)

058/030(1)

5/11/1966 Grootreesdijk

enig artikel. 01, 1° woonhuizen

AK/33(1)

058/033(1)

28/10/1965 Dijkstraat Akkerstraat

art. 1.01, 1° woonhuizen, art. 2.01, 1°
woonhuizen

A197812

058/031(2)

31/10/1978 Dijkstraat Akkerstraat

art. 2.01 (gekoppelde bebouwing), 1°
eengezinshuizen, woonhuizen,
winkelhuizen, art. 3.01 (vrijstaande
bebouwing), 1° eengezinshuizen

wijziging op AK/33(01)

W197812(1)
AK/37(1)

058/031(4)
058/035(1)

20/02/1995 Dijkstraat
16/12/1965 Sint-Jozefstraat Lijsterstraat

idem als A1978/12
art. 2.01, A, 1° woonhuizen

wijziging op A1978/12

AK/39
WK/39(1)

058/038
058/038(1)

3/07/1965 Pellemanstraat
30/11/1992 Pellemanstraat

enig art. .01, 1° woonhuizen
eengezinshuis/winkelhuis voor
natuurproducten

AK/44
AK/45(1)

058/042
058/044(1)

4/09/1965 Kapelstraat
28/05/1966 Beukendreef

enig art. .01, 1° woonhuizen
art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen,
art. 3.01, 1° woonhuizen

AK/48(2)

058/037(2)

10/09/1966 Heiblok

art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen,
art. 3.01, 1° woonhuizen

AK/48(3)

058/037(3)

10/06/1969 Heiblok

idem als AK/48(2)

wijziging op AK/48(2): art. 1 en 3 van de
stedenbouwkundige voorschriften van AK/48(2)
blijven gelden

AK/48(4)

058/037(4)

11/09/1973 Heiblok

idem als AK/48(2)

wijziging op AK/48(2): de stedenbouwkundige
voorschriften blijven gelden

AK/49

058/045

16/12/1965 Mastenlaan

art. 2.01, 1° woonhuizen

W8/2000

058/045(03)

18/09/2000 Mastenlaan

idem als AK/49

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT01H-08465.12_kern_Kasterlee_goedgekeurde_versie_BD_19_mei_2011

maart 2011

wijziging op AK/29: bestemmingswijziging van
eengezinshuis naar drankgelegenheid, voor het
overige blijven de stedenbouwkundige voorschriften
van 058/027 gelden

wijziging op AK/39: bestemmingswijziging van
alleenstaand woonhuis naar
eengezinshuis/winkelhuis voor natuurproducten; voor
het overige blijven de stedenbouwkundige
voorschriften van AK/39 gelden

wijziging op AK/49: de stedenbouwkundige
voorschriften blijven gelden
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AK/56

058/052

16/05/1967 Merellaan / Hulst /
Kattenberg

art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen en
art. 3.01, 1° woningen

WK/56(1)

058/052(1)

22/01/1969 Hulst

idem als AK/56

W11/2009

5.00/13017/580052.9

14/09/2009 Kattenberg /
Merellaan / Hulst

AK/60

058/057

art. 2. 01, 1° woonhuizen - winkelhuizen

AK/66

058/061

16/05/1967 Retiesebaan /
Oostbergen
12/09/1967 Mgr. Heylenstraat /
Pater Damiaanstraat /
Kempenstraat

AK/105

058/028(2)

22/04/1971 Lijsterstraat / Mgr.
Heylenstraat

art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen en
art. 3.01, 1° eengezinshuizen

WK/105(2)

058/028(4)

28/06/1974 Lijsterstraat / Mgr.
Heylenstraat

art. 2.01, 1° eengezinshuizen,
woonhuizen, winkelhuizen en art. 3.01, 1°
eengezinshuizen

wijziging op AK/105: gewijzigde voorschriften

W1/1988

058/028(5)

21/03/1988 Mgr. Heylenstraat

idem als AK/105(2)

wijziging op AK/105: samenvoeging van 2 loten: de
stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij
verkaveling 058/028(4) blijven behouden

W25/2000

058/0028(06)

idem als AK/105(2)

wijziging op AK/105: de stedenbouwkundige
voorschriften gevoegd bij verkaveling 058/028(4)
blijven behouden

AK/47
AK/76

058/067
058/068

AK/38

058/047

AK/89

058/081

18/11/1969 Geelsebaan

art. 2.01, 1° woningen

W21/1997

058/081(01)

11/05/1998 Geelsebaan

idem als AK/89

wijziging op AK/89: zelfde voorschriften blijven
gelden

W11/2004

058/0081(02)

22/08/2005 Geelsebaan

idem als AK/89

wijziging op AK/89: zelfde voorschriften blijven
gelden

8/08/2001 Lijsterstraat

29/10/1969 Heesakkers
23/07/1969 Oostbergen
5/07/1969 Retiesebaan /
Oostbergen
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wijziging op AK/56: artikels 1 en 3 van de
stedenbouwkundige voorschriften van 058/052
blijven gelden
wijziging op AK/56 op W17/1978 en W43/1978: enkel
wijziging voor zonnepanelen, voor het overige blijven
de stedenbouwkundige voorschriften gelden

art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen en
art. 3.01, 1° woningen

art. 2.01, 1° woningen
art. 2.01, 1° woonhuizen
art. 2.01, 1° woonhuizen, winkelhuizen en
art. 3.01, 1° eengezinshuizen
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W3/2007

058/0081(03)

13/08/2007 Geelsebaan

idem als AK/89

AK/91

058/083

29/07/1970 Vijverstraat

art. 2.01, 1° woningen

AK/116

058/107

19/09/1972 Hofstraat

art. 2.01, 1° eengezinshuizen,
winkelhuizen

AK/144

058/137

26/10/1976 Heesakkers /
Elzenlaan

art. 2.01, 1° eengezinshuizen,
woonhuizen, winkelhuizen en art. 3.01, 1°
eengezinshuizen

W6/1994

058/137(1)

31/10/1994 Heesakkers /
Elzenlaan

meergezinshuis i.p.v. eengezinshuis

A7/1989

058/343A

5/06/1990 Kattenberg

AK/16
AK/78

058/016
058/070

21/12/1963 Oostbergen
22/03/1969 Hofstraat / Kattenberg
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wijziging op AK/144: gewijzigde bestemming voor
kavel 2

art. 2.01, 1° eengezinshuizen,
woonhuizen, winkelhuizen en art. 3.01, 1°
eengezinshuizen
enig artikel 01, 1° woonhuizen
bestemming: woonhuizen, winkelhuizen
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TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
OVERDRUK GEDEELTE
1

Algemene bepalingen

Artikel 1

Toepassingsgebied

Dit deel van de stedenbouwkundige voorschriften is van toepassing op het overdruk
gedeelte (schuine arcering) van het grafisch plan. De hier onder beschreven
stedenbouwkundige voorschriften zijn niet van toepassing op het gebiedsdekkend
gedeelte van het grafisch plan.

Artikel 2

Gehanteerde begrippen

Grondgebonden

Meergezinswoning

Zorgwoning:

Artikel 3

Voor een verbouwing waarbij tussen de 10 en 60% van het volume van het gebouw
gewijzigd wordt, dienen enkel de werkzaamheden waarvoor de vergunning van
toepassing is, te voldoen aan de bepalingen van het RUP.
Bij verbouwingen waarbij meer dan 60% van het bestaand volume gewijzigd wordt,
dienen deze in zijn geheel in overeenstemming te zijn met de voorschriften van dit
RUP.
Indien gebouwen of constructies vernield of beschadigd worden ten gevolge van een
oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend (heirkracht), kunnen
herstelwerken (inclusief volledige herbouw, verbouwing, stabiliteitswerken en
onderhoudswerken) worden vergund, in afwijking van de bestemmingsvoorschriften,
voor zover het bouwvolume van de herstelde constructie beperkt blijft tot het vergunde
of vergund geachte bouwvolume. Bovendien mag het vergunde of vergund geachte
aantal woongelegenheden niet worden uitgebreid.

Hetzij een eengezinswoning, hetzij een zorgwoning, hetzij
de enige woning in een gebouw dat ook andere dan
woonfuncties huisvest, waarbij die woning uitgeeft op het
gelijkvloers en toegang verleent tot private buitenruimte.
Gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden. Zijn
meergezinswoningen:
de
kamerwoningen,
de
appartementsgebouwen,
de
studiocomplexen,
de
gebouwen waarin diverse types woongelegenheden
(kamers, appartementen, studio‟s) voorkomen.
aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of
wooneenheden overeenkomstig de bepalingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Overgangsbepalingen

Aan de behoorlijk vergunde gebouwen die volledig niet of gedeeltelijk niet
beantwoorden aan de voorschriften van het voorliggende RUP kunnen enkel beperkte
uitbreidingen, verbouwingen, onderhoudswerken en stabiliteitswerken toegelaten
worden. Onder beperkte uitbreiding worden werken verstaan met een beperkte
uitbreiding van het bestaande volume tot maximum 10% van het bestaande vergunde
bebouwde volume.
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Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 4

Algemene bepalingen
Binnen de kern Kasterlee wordt een overdruk over de bestaande
bestemming gelegd. De bestemmingen van het gewestplan blijven
van toepassing.

Overdruk grondgebonden wonen

Bestemming
- Verfijning
van
de
hoofdfunctie wonen
- Meergezinswoningen
zijn niet toegelaten.

Binnen de overdrukzone wordt de hoofdbestemming wonen beperkt en zijn enkel
grondgebonden woningen en zorgwoningen toegelaten. Meergezinswoningen zijn
niet toegelaten. Voor het overige blijven de bepalingen van het gewestplan, de
verkavelingen en/of BPA‟s van toepassing.

De voorschriften hebben enkel betrekking op het verlenen van
vergunningen voor woongebouwen. Het doel van de overdruk is het
tegengaan van onaangepaste bebouwing (meergezinswoningen)
buiten het echte centrum van de kern Kasterlee. Vanuit het principe
van duurzaam en zuinig ruimtegebruik blijft het toegestaan halfopen
en gesloten bebouwing te voorzien en te streven naar een minimale
woondichtheid van 15 woningen per hectare.
Het overlay gedeelte van het RUP is dus beperkend maar ook
gericht op een zekere flexibiliteit waarbij niet meer elementen
worden vastgelegd dan nodig en er voldoende ruimte overblijft om in
te spelen op onzekere toekomstige ontwikkelingen.
Er blijft een discretionaire bevoegdheid bestaan bij de beoordeling
van een concrete aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
zoals dat ook het geval is binnen de huidige gewestplanbepalingen.
Aan de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning kunnen
strengere voorwaarden worden verbonden dan die welke in dit
ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.
Binnen het overdrukgedeelte blijven de uitvoeringsbesluiten inzake
de onderzoeksverplichtingen en de adviesverplichtingen van
toepassing evenals de vergunningsprocedure overeenkomstig de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van toepassing.
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Architecturaal geheel:

TITEL III: STEDENBOUWKUNDIGE
GEBIEDSDEKKEND GEDEELTE
2

VOORSCHRIFTEN

Algemene bepalingen

Artikel 5

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 ten aanzien
van
desbetreffende
totale
zoneringsoppervlakte.
Verhardingen, opslag in open lucht, infiltratiebekkens
worden niet beschouwd als bebouwing.
Begroeningspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven
percentage, dat de minimale grootte van het deel van een
terrein aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid
moet zijn.
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.
Bruto-vloeroppervlakte
de som van de oppervlaktes van een ruimte of groep van
ruimten, gemeten op vloerniveau (gelijkvloers of hoger)
langs
de
buitenomtrek
van
de
opgaande
scheidingsconstructies die desbetreffende ruimte of groep
van ruimten omhullen. Onder hellende daken moet de
oppervlakte genomen worden vanaf 1,5 meter vrije hoogte
vanaf het vloerpeil tot de onderzijde van de afgewerkte
dakconstructie.
Diepte van de gebouwen: de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de bouwlijn
tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze
afstanden worden loodrecht op de bouwlijn gemeten.
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.

Artikel 6

Gehanteerde begrippen
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is een geheel van verschillende bouwvolumes en open
ruimten
die
door
hun
omgeving,
detaillering,
materiaalgebruik
en
kleurschakering
als
één
gebouwencomplex kunnen worden beschouwd en van op
afstand ervaren worden als één geheel.
Beeldbepalend gebouw is een gebouw dat qua schoonheid (voorgevel en zichtbaar
dak boven de voorgevel) van algemeen belang is vanwege
het
stedenbouwkundig,
architectonisch
en/of
landschappelijk beeld.
Bestemming:
de bestemming duidt de functie aan die door het plan
juridisch vastgelegd wordt. De hoofdbestemming moet
steeds gerealiseerd worden;
Ondergeschikte bestemmingen zijn steeds ondergeschikt
aan de hoofdbestemming. Alle toegelaten ondergeschikte
bestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de
bruto-vloeroppervlakte innemen. Wanneer ondergeschikte
functies niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij
niet gerealiseerd worden;
Nevengeschikte bestemmingen zijn evenwaardig aan de
hoofdbestemming, nevengeschikte functies zijn functies die
evenwaardig zijn aan de hoofdfunctie.
Bijgebouw:
bijgebouwen zijn vrijstaande gebouwen die niet aan het
hoofdgebouw gekoppeld zijn. Ze bevatten nooit een
woonfunctie.
(Volwaardige) bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op
gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of
balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond
en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
Commerciële functies
uitsluitend ingericht met
automaten:
handelspanden die ingericht worden met toestellen die door
het inwerpen van munten of het insteken van een pinpas
een bepaalde hoeveelheid van een artikel afleveren en
waarbij geen personeel in het pand aanwezig is, met
uitzondering van wasautomaten, bankautomaten en
broodautomaten.
Constructie:
een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een
verharding, al dan niet bestaande uit duurzame materialen,
in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de
grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om
ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed
volledig ondergronds;
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Dakkapel:
Dakterras:

Directe verlichting:
Eengezinswoning

Gegroepeerde
Bebouwing:

Gemeenschapsvoorzieningen:

Gesloten bebouwing:

Gevel:
Gevelbekroning:
Grondgebonden

Haakse panelen:

Definitieve vaststelling

een uit het dakvlak uitgebouwd venster voorzien van een
eigen dakkap.
in een hellend dak inspringend gedeelte dat is aangelegd
als terras met verblijfsfunctie of de als terras ingerichte
meerdiepte op de gelijkvloerse verdieping.
Directe verlichting van panelen is het verlichten van panelen
met een lichtpunt dat in het paneel verwerkt is.
Elk gebouw bestaande uit één woongelegenheid. Wordt ook
beschouwd als een eengezinswoning: een gebouw
bestaande uit enerzijds een woongelegenheid en anderzijds
een nevenfunctie (bv kantoor- of handelsfunctie).
bebouwingswijze waarbij een aaneensluitende reeks
gebouwen toegelaten is met een vastgelegde maximale
lengte. Deze reeks van gebouwen kan bestaan uit gesloten
bebouwing en/of meergezinswoningen waarvan de
uiteinden van de reeks afgewerkt worden als kopgevels.
dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het
betreft ondermeer alle vormen van onderwijs (van kleuter,
lager tot hoger, van dag tot avondonderwijs, …), cultuur en
erediensten (museum, cultureel centrum, tentoonstellingsen congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten
(politie,
administratie,
opslag,
bescherming,
nutsvoorzieningen,
...),
verzorging
(polyklinieken,
materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten,
bejaardentehuizen, seniorenhuisvesting, …), sport en
recreatieve voorzieningen.
bebouwingswijze waarvan, bij een onbepaalde reeks
aaneensluitende gebouwen, de beide zijgevels opgericht
zijn op de perceelsgrenzen als mandelige muren en
waarvan de uiteinden van de reeks afgewerkt worden als
kopgevels.
buitenmuur van een gebouw.
bovenafwerking van een gevel waar deze de dakvlakken
snijdt (deksteen, kroonlijst, goot, …).
Hetzij een eengezinswoning, hetzij een zorgwoning, hetzij
de enige woning in een gebouw dat ook andere dan
woonfuncties huisvest, waarbij die woning uitgeeft op het
gelijkvloers en toegang verleent tot private buitenruimte.
Haakse panelen zijn dwars aangebracht op de gevel
meestal in een hoek van 90°.
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Herbouwen

Hoekgebouw:

Hoofdbestemming:
Hoofdgebouw:

Indirecte verlichting:

Kopgebouw:

Kopgevel:

Kroonlijst:

Luifel:
Meergezinswoning

Nokhoogte:

een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig
procent van de buitenmuren van een constructie afbreken,
en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of
gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie
bouwen;
gebouw dat wordt opgericht op een perceel dat aan twee
kruisende straten paalt. Dit gebouw bezit langs elke straat
een voorgevel.
zie bestemming
het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, als
naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan
worden aangeduid. Dit is het gebouw dat de
hoofdbestemming herbergt en zich aan de voorbouwlijn
bevindt.
Indirecte verlichting van panelen is het verlichten van
panelen met een lichtpunt dat niet in het paneel verwerkt is.
Dit kan door lichtpunten die elders op de gevel zijn
aangebracht of door het verlichten van de ruimte tussen het
paneel (de paneeldelen) en het gevelvlak
gebouw aan de uiteinden van een reeks aaneensluitende
gebouwen waarvan de kopgevel niet op een
gemeenschappelijke perceelsgrens als mandelige muur,
maar als open zijgevel (kopgevel) dient te worden
afgewerkt.
open zijgevel. Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw, in
dezelfde materialen en met analoge gevelelementen af te
werken als een voorgevel.
vooruitspringende afwerking van de gevelrand of de uiterste
horizontale afwerking van de gevelrand in het voorgevelvlak
waar tevens de overgang naar de verschillende dakvlakken
gebeurt.
afdak aan een vrijstaande gevel van een gebouw.
Gebouw bestaande uit meerdere woongelegenheden. Zijn
meergezinswoningen:
de
kamerwoningen,
de
appartementsgebouwen,
de
studiocomplexen,
de
gebouwen waarin diverse types woongelegenheden
(kamers, appartementen, studio‟s) voorkomen.
de hoogte van de nok van het dak, gemeten vanaf het
maaiveld ter hoogte van de voorbouwlijn waar het gebouw
op ingeplant staat. Indien het gebouw met een plat dak
gerealiseerd wordt, is de nokhoogte hetzelfde als de
kroonlijsthoogte.
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Definitieve vaststelling

Onderhoudswerken:

onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het
gebruik voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of
versleten materialen of onderdelen.
Open bebouwing:
bebouwingstypologie waarbij geen enkele gevel van een
gebouw als een mandelige muur op een perceelsgrens
wordt opgericht.
Open zijgevel:
vrijstaande gevel. Zijgevel of gedeelte van een zijgevel
waartegen niet is of wordt gebouwd.
Perceel:
een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op
het plan zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op
het kadasterplan.
Perceelsgrens:
een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide
perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan dat de
basis vormt van het bestemmingsplan. De perceelsgrenzen
kunnen door middel van herverkavelingen steeds
aangepast worden.
Plat dak:
dak dat een gebouw afdekt onder een helling die lager is
dan 10%, eventueel ook als dakterras uit te bouwen.
Reclame inrichtingen:
Dragers van merknamen van producten die te koop worden
aangeboden of dragers waarop werving voor het kopen van
merkproducten wordt aangeplakt.
Rooilijn:
deze lijn vormt de grens tussen het openbaar domein en de
aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele
bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de
administratieve overheid is voorgeschreven voor de
toekomst.
Scheidingsmuur:
zijgevel van twee gebouwen die als mandelige muur is
opgericht op de gemeenschappelijke perceelsgrens.
Sociale woonorganisatie de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; een sociale
huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de
Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een
huurdersorganisatie of hun rechtsopvolgers overeenkomstig
de bepalingen van de Vlaamse Wooncode.
Stabiliteitswerken
werken die betrekking hebben op de constructieve
elementen van een constructie overeenkomstig de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.
Uithangborden:
Uithangborden verkondigen de ter plaatse uitgeoefende
activiteit. Ze vermelden de activiteit van de handelaar,
verwijzen naar de aangeboden producten of vermelden de
naam van de winkel of uitbater. Symbolen van
zorgenverstrekkers (apotheek, dierenarts,….) zijn hier
eveneens in vervat.
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Uitsprong:
Verbouwingen:

Verdieping:

Verharding:

Vernieuwbouw:
Vlakke panelen:
Voorbouwlijn/
voorgevellijn:
Voorgevelgebied:
Woningen /
woongelegenheid:

Wooneenheid:
Zone:
Zorgwoning:

Artikel 7

aanbouw aan een gevel die geen voortzetting is van de
binnenruimten (zoals een luifel, kroonlijst, dorpel, …).
wanneer een bestaande constructie wordt aangepast 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
zolang de werken worden doorgevoerd binnen het
bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de
buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden
worden.
indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven
elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf de bovenkant van
de gelijkvloerse bouwlaag.
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 of wederopbouw betreft de heropbouw van
constructies na afbraak (dezelfde planbasis en opbouw).
Vlakke panelen zijn evenwijdig met en onmiddellijk tegen
het gevelvlak aangebracht.
locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw ingeplant
wordt.
het verticale vlak waarbinnen de voorgevel valt.
woon- of verblijfplaatsen van één of meerdere personen.
Deze kunnen gevat zijn in eengezinswoningen,
meergezinswoningen,
appartementen,
studio‟s,
kamerwoningen.
een huis, appartement, studio, … die de functie van
verblijfsplaats voor één gezin vervult.
een op het grafisch plan aangegeven vlak met éénzelfde
bestemming.
aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of
wooneenheden overeenkomstig de bepalingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Overgangsbepalingen

Overgangsbepaling
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Definitieve vaststelling

Aan de behoorlijk vergunde gebouwen die volledig niet of gedeeltelijk niet
beantwoorden aan de voorschriften van het voorliggende RUP kunnen enkel beperkte
uitbreidingen, verbouwingen, onderhoudswerken en stabiliteitswerken toegelaten
worden. Onder beperkte uitbreiding worden werken verstaan met een beperkte
uitbreiding van het bestaande volume tot maximum 10% van het bestaande vergunde
bebouwde volume.
Voor een verbouwing waarbij tussen de 10 en 60% van het volume van het gebouw
gewijzigd wordt, dienen enkel de werkzaamheden waarvoor de vergunning van
toepassing is, te voldoen aan de bepalingen van het RUP.
Bij verbouwingen waarbij meer dan 60% van het bestaand volume gewijzigd wordt,
dienen deze in zijn geheel in overeenstemming te zijn met de voorschriften van dit
RUP.
Indien gebouwen of constructies vernield of beschadigd worden ten gevolge van een
oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend (heirkracht), kunnen
herstelwerken (inclusief volledige herbouw, verbouwing, stabiliteitswerken en
onderhoudswerken) worden vergund, in afwijking van de bestemmingsvoorschriften,
voor zover het bouwvolume van de herstelde constructie beperkt blijft tot het vergunde
of vergund geachte bouwvolume. Bovendien mag het vergunde of vergund geachte
aantal woongelegenheden niet worden uitgebreid.
Onbebouwde gronden
Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van
vergunde werkzaamheden die kaderen in de aanleg van het woongebied. Bomen en
heesters mogen enkel verwijderd worden ter voorbereiding van dergelijke vergunde
werkzaamheden of in het kader van een verantwoord groenbeheer. Reclameinrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.

Artikel 8

Bepalingen in verband met het voorkooprecht

Overeenkomstig artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is er een
recht van voorkoop van toepassing op de volgende percelen:

Kasterlee 1ste afd
Kasterlee 1ste afd
Kasterlee 1ste afd

Sectie
G
G
G

Nr.
560
560
336

Bisnr.
02
00
00

Exp.
P
A

Ligging
Markt
Markt
Melkstraat

Voor deze percelen zijn de volgende instanties in volgorde van prioriteit de
begunstigde:
-

Geelse Huisvesting CV, Kameinestraat 3, 2440 Geel

Artikel 9

Bepalingen in verband met reclame en uithangborden

Reclame inrichtingen kunnen vergund worden bij nieuwbouw of bij bestaande
vergunde gebouwen wanneer aan elk van de volgende bepalingen voldaan wordt:
- Maximum één haaks en één vlak aanplakbord per pand kan vergund
worden;
- De inrichtingen worden niet direct verlicht;
- De afstand tussen de letters, symbolen of panelen en de zijgevel
bedraagt minimum 80 centimeter.
- De oppervlakte van haakse panelen is beperkt tot 1 m²;
- De oppervlakte van de vlakke panelen is beperkt tot 1,5m²
- De uitsprong van haakse panelen ten opzichte van het gevelvlak
bedraagt maximum 60 centimeter.
Uithangborden kunnen vergund worden bij nieuwbouw of bij bestaande vergunde
gebouwen wanneer aan elk van de volgende bepalingen voldaan wordt:
- Maximum één uithangbord per pand kan vergund worden;
- De uithangborden worden niet direct verlicht;
- De afstand tussen de uithangborden en de zijgevel bedraagt minimum 80
centimeter.
- De omgang van haakse borden is beperkt tot 1 m²;
- De uitsprong van haakse borden ten opzichte van het gevelvlak bedraagt
maximum 60 centimeter, de minimale vrije hoogte ten opzichte van het
maaiveld bedraagt 3 meter;
- De omvang van vlakke uithangborden is beperkt tot 1,5 m²
Reclame inrichtingen kunnen vergund worden indien deze stedenbouwkundig
kwalitatief geïntegreerd zijn in straatmeubilair.
Elke reclame inrichting of uithangbord kan slechts vergund worden wanneer deze
opgebouwd zijn met duurzame materialen.
Uithangborden en reclame inrichtingen:
- mogen nooit tot een daling van de leef- en woonkwaliteit leiden. Dit houdt in dat de
plaatsing van dergelijk constructies nabij ramen van (potentiële) woningen zeer
nauwkeurig afgewogen moet worden;
- moeten zich op een kwaliteitsvolle wijze inpassen in het architecturale geheel van
de gevel, de straatwand en de wijk en moeten een duidelijk herkenbare relatie
hebben met het gebouw of de plaats waar ze zijn aangebracht. Uithangborden en
reclame-inrichtingen mogen niet bevestigd worden op vooruitspringende delen van
de gevel (balkon, erker,…) of boven de kroonlijst.

Gemeentebestuur Kasterlee, Markt 1, 2460 Kasterlee
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Definitieve vaststelling

Aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking
tot reclame inrichtingen en uithangborden worden onder meer beoordeeld op basis
van volgende afwegingkaders:
- De schaal van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft;
- De situering ten opzichte van andere functies;
- Het publicitair gebruik in een straat of straatdeel;
- De evolutie van het aanbrengen van uithangborden en reclame-inrichtingen;
- De locatie, de aard van de bedrijvigheid.
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3

Definitieve vaststelling

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 de
eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting 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. In de derde kolom worden de stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect
opgenomen.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Informatief
Toelichting bij de gewenste ordening

Essentiële aspecten

Kolom 3:
Juridische afdwingbaarheid

Kolom 2:
Noodzakelijke randvoorwaarden
gerealiseerd moeten worden

die

zeker

Kolom 1:
Gewenste ruimtelijke invulling
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Informatief
Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 10 Zone voor gesloten bebouwing

Bepalingen met betrekking tot de bestemming
In
eerste
instantie
wordt
er
gestreefd
naar
een - Ontwikkelen als
kernversterkend
woonverdichting/kernversterking omheen de Markt en langs de
woongebied
invalswegen.

De hoofdbestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen.
Dit
gebied
wordt
gecategoriseerd
onder
de
gebiedsaanduiding „wonen‟.

In tweede instantie vangen deze zones binnen het centrum de - Kernversterkende
functies toelaten.
typische kernvoorzieningen op zoals locale handel, horeca,
dienstverlening en vrije beroepen.
- Handelszaken met
enkel automaten niet
toegelaten.

Als nevengeschikte bestemming zijn in deze zone toegelaten: publiek
toegankelijke functies, kleine en middelgrote winkelbedrijven, horeca,
ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie, vrije beroepen.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

De onbebouwde zones worden ingericht als privé tuinzone of een - Onbebouwde zones
zijn tuinzones
semipublieke ruimte. Om een minimale kwaliteit te garanderen wordt
een gedeelte niet verhard en als een groene verblijfsruimte ingericht.
Toegangen tot achterliggende functies moeten mogelijk zijn.

De onbebouwde delen van het gebied
toegangverlening ter ondersteuning van
nevengeschikte bestemmingen.

zijn bestemd voor tuinen en
de woonfunctie of mogelijke

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
In deze zone worden gebouwen opgericht in gesloten bebouwing of - Gesloten bebouwing
appartementsbouw. Om het centrumgevoel te optimaliseren worden
de gebouwen rond de Markt en de direct aanpalende straten op de
rooilijn geplaatst.
- Voorbouwlijn op
grafisch plan.
- Oorspronkelijke
gevelbreedte steeds
behouden.

De gebouwen worden opgericht in een gesloten bebouwingstypologie.

De gebouwen worden verplicht opgericht op de voorbouwlijn. De voorbouwlijn is
aangeduid op het grafisch plan indien ze niet samenvalt met de rooilijn.
Bij de samenvoeging van percelen moet er steeds een geleding in de gevel terug
te vinden zijn ten einde het geëigende ritme van het straatbeeld te bewaren.
De gevelopbouw dient vertikaliserend ontwikkeld te worden. De gevelopbouw
moet in overeenstemming zijn met het aantal toegelaten bouwlagen.
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Informatief
Toelichting bij de gewenste ordening
Essentiële aspecten
Inzake het aantal bouwlagen wordt er algemeen uitgegaan van 2 - Aantal bouwlagen
bouwlagen met een zadeldak. Op een aantal locaties binnen het
aangeduid op grafisch
plangebied zijn 3 bouwlagen met een zadeldak toegelaten in het
plan.
kader van de verdichting van het stedelijk weefsel in de kern. Waar
op dit moment reeds 3 bouwlagen gerealiseerd zijn blijven 3
bouwlagen toegelaten en op plaatsen waar van 3 naar 2 bouwlagen
moet overgegaan worden zijn overgangsmaatregelen van
toepassing.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
Het maximaal aantal bouwlagen is aangeduid op het grafisch plan (witte
stippellijn). Indien de kroonlijsthoogte van een gebouw niet aansluit op de
kroonlijsthoogte van een aanliggend gebouw dienen de vrijblijvende geveldelen
afgewerkt te worden door de laatst bouwende met gevelmateriaal gelijkwaardig en
in harmonie met de voorgevel van de eerst bouwende.
Het hoofdgebouw moet opgericht worden binnen de hieronder beschreven
enveloppe, te starten van vanaf de voorgevelbouwlijn.

5m.

5m.

Max.
70 %
5m.

Max. bouwdiepte
Tweede bouwlaag
15 m.

- Hellende dakvorm is de Het bouwvolume bestaat uit 2 of 3 bouwlagen met plat dak of een hellend dak van
norm.
max. 45° waarbij de nokbalk evenwijdig loopt met de voorgevel en er geen
afgeknot dakvlak ontstaat. De dakvormen zijn zoals de bouwlagen aangeduid op
het grafisch plan (p = plat dak, z = zadeldak, pz = plat of zadeldak). Afwijkende
dakvormen zijn in functie van de architecturale accenten, dakkapellen, vensters,
dakterrassen of overgangen naar naastliggende dakvormen toegelaten tot
maximum 30 % van de totale dakoppervlakte en dit indien zij kleinschalig zijn
uitgevoerd, ondergeschikt aan de dakvorm en in harmonie met de totale opbouw
van het gebouw. Een dakkapel is maximaal 3 meter breed en de onderlinge
- Dakkapellen en
afstand en de afstand tot het midden van de scheidingsmuur of de buitengevel
dakvensters toelaten.
bedraagt minimum 1.00 m. Op enkele plaatsen is zowel een plat dak als een
hellend dak toegelaten en wordt dit aangegeven op het grafisch plan.
De totale bebouwde oppervlakte (exclusief verhardingen) van de hoofd en
bijgebouwen bedraagt maximaal 70 % van het perceel of groep percelen die
ruimtelijk één geheel vormen en dit rekening houdend met de volgende
beperkende voorwaarden:
o De bouwdiepte is onbeperkt op de eerste bouwlaag en wordt bepaald door
de overige voorwaarden en de condities van het betrokken perceel (of
percelen). Op basis van het betrokken perceel (of percelen) binnen de zone
wordt de maximale bebouwbare oppervlakte berekend. Indien de maximale
bebouwbare oppervlakte bereikt wordt mag het betrokken perceel (of
percelen) niet (na splitsing) opnieuw gebruikt worden voor de bepaling van
de bebouwbare oppervlakte in het kader van een andere
stedenbouwkundige aanvraag.
o Wooneenheden in tweede bouworde (achter elkaar en niet aaneengesloten
ten opzichte van de voorbouwlijn) zijn niet toegelaten. Elke wooneenheid
moet voorzien worden van direct daglicht via verticale ramen die uitgeven
op de tuin of het openbaar domein (dus niet enkel op de bouwvrije
zijtuinstroken).
o In het dakvolume mogen geen twee volwaardige woongelegenheden boven
elkaar voorkomen. Indien er woongelegenheden in het dakvolume

Max. insprong 1m
Max 1/3 gevelbreedte
Max. uitsprong 0,6m.
Vanaf 2de bouwlaag
Max. 1/3 gevelbreedte
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- Meerdiepte gelijkvloers
plat dak

- Uitsprongen.

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd
wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur. Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd. Voor sociale huisvesting en voor
huisvesting van ouderen kan er afgeweken worden van de
gemiddelde oppervlakte.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
voorkomen zijn enkel duplexen toegelaten. De bovenste ruimte onder de
nok mag dan enkel gebruikt worden voor slaapvertrekken, berging,
technische ruimte en sanitaire ruimte.
o vanaf de tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte gemeten vanaf de
voorgevel, maximaal 15 meter exclusief terrassen. De meerdiepte van de
eerste bouwlaag dient verplicht uitgevoerd te worden met een plat dak met
een maximale dakrandhoogte van 4 m. lichtkoepels en of straten zijn indien
ze kleinschalig zijn, vergunbaar.
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 m. en de maximale nokhoogte
bedraagt 13. m indien 2 bouwlagen zijn toegelaten.
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 10 m. en de maximale nokhoogte
bedraagt 16. m indien 3 bouwlagen zijn toegelaten.
o Maximum 1/3 van de voorgevel mag inspringen binnen een zone van 1
meter vanaf de voorgevelbouwlijn en/of vanaf de tweede bouwlaag
uitspringen binnen een zone van 0,6 meter vanaf de voorgevelbouwlijn en
op minimum 0.75 m van het rijvlak of de parkeerstrook.
o De koppen van de gesloten bebouwing zijn waar nodig weergeven op het
grafisch plan (zwarte stippellijn) bij de overgang naar de zone voor
gekoppelde bebouwing. De zone tussen de zijgevel en de laterale
perceelsgrens dient aldaar beschouwd te worden als een zone nonaedificandi.
o Tussen de achterste perceelsgrens (bestaande of toekomstige) en het
hoofdgebouw dient een afstand van minimaal 5 meter gevrijwaard te
worden.
o Voor bijgebouwen bedraagt de kroonlijsthoogte maximaal 3.50m.
Bijgebouwen mogen geplaatst worden tegen de perceelsgrens of op 1
meter van de perceelsgrens (zijdelingse of achterste perceelsgrens).
Bijgebouwen zijn niet toegelaten voor de hoofdgebouwen.

Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter afgeweken
worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een specifiek
doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een project
gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.

Om de kwaliteit van de leefbaarheid te garanderen, wordt het - Elke wooneenheid
noodzakelijk geacht dat elke wooneenheid een eigen buitenruimte
voorzien van een
heeft die voldoende groot is om als een buitenruimte beschouwd te
terras.
worden waar men kan verblijven. Deze buitenruimte wordt dan ook

Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m². Het terras is minimum 2.00 m
diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van de wooneenheid.
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verplicht opgelegd in de vorm van een terras met een
minimumoppervlakte die voldoende groot is om een tafel met stoelen
te kunnen plaatsen.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
De meerdiepte op de gelijkvloerse bouwlaag mag als terras ingericht worden tot
maximaal 5 meter achter de achtergevel op verdieping en met een minimale vrije
ruimte van 1 meter ten opzichte van de dakrand of naastliggend terras. Voor
terrassen op 1 meter van de perceelsgrens dient het Burgerlijk Wetboek
gerespecteerd te worden.
de
Indien 3 bouwlagen toegelaten zijn mag aan de achtergevel op de 2 verdieping
een uitbouw voor terras voorzien worden van maximaal 1.00 meter en op
mimimaal 1.00 meter van het midden van de scheidingsmuur of buitengevel.
Terrassen in het dakvolume zijn slechts toegelaten op minimum 1.00 m van het
midden van de scheidingsmuur of de buitengevel én wanneer zij geïntegreerd zijn
binnen het volume van de begrenzende dakvorm; de borstwering en de bedaking
boven de achteruitspringende terrasgevel moet als een voortzetting van het
zadeldak worden uitgevoerd.

Om de kwaliteit en de leefbaarheid te garanderen, wordt het - Begroeningspercentage Op het betrokken perceel (of percelen) is een begroeningspercentage van
noodzakelijk geacht om een minimale groene ruimte te behouden in
opleggen
minimaal 10 % verplicht.
de tuinzones.
- Overbouwingen.
Het is toegelaten om één doorgang te voorzien per gebouw in het voorgevelvlak
naar de achterliggende perceelsdelen. Deze doorgang moet volledig overbouwd
worden. De vrije doorgangshoogte is gelijk aan de hoogte van de gelijkvloerse
bouwlaag.
- Garages in de
voorgevel.

Het is toegelaten om één garagepoort te voorzien per gebouw in het
voorgevelgebied en deze moet harmonisch geïntegreerd worden in het
architecturaal concept. De maximale breedte van deze garagepoort is 4,50 m.
Vanaf 10 wooneenheden in één gebouw moet er verplicht een ondergrondse
parkeergarage voorzien worden. De vergunningverlenende overheid kan hiervan
gemotiveerd afwijken indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie
(sondering) dat dit niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd
kan worden, mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden
op eigen terrein en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale
percentages verharding;

Kasterlee is een landelijke woonkern die gekenmerkt wordt door een - Gevarieerd
baksteenarchitectuur. Behoud van dit beeld is wenselijk, maar in
materiaalgebruik.
functie van een hedendaagse architectuur en benadering van de
gebouwde omgeving streven we naar een baksteenarchitectuur, in
combinatie met andere gevelmaterialen. Deze mogen echter het
algemene beeld niet overheersen en worden daartoe beperkt
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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Een baksteenarchitectuur is verplicht.
In functie van architecturale accenten zijn andere gevelmaterialen zoals glas, hout,
beplatingen, enz. … vergunbaar tot 50% van de geveloppervlakte.
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In het kader van de beeldwaarde van de Markt is het niet wenselijk - Zonnepanelen.
dat zonnepanelen op de daken het straatbeeld gaan bepalen. Er
wordt dan ook een beperking opgelegd waarbij zonnepanelen niet
kunnen geplaatst worden op het dakvlak aan de zijden van de daken
die uitgeven op de Markt. Indien de panelen geïntegreerd worden in
het dak is dit wel toegelaten.

Het plaatsen van zonnepanelen op de dakvlakken gericht naar de Markt is enkel
toegelaten indien de panelen verwerkt zijn in het dakvlak.

De integratie van functionele elementen in het gebouw zelf is - Functionele
belangrijk opdat deze niet storend zouden zijn voor de omgeving en
constructies inpassen.
de belevingswaarde.

Louter functionele constructies moeten aan het oog onttrokken worden. Het betreft
liftkokers, antennes, luchtverversers, … . Zichtbare zijgevels op dakniveau
worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels.

Onbebouwde zones komen steeds in aanmerking voor de aanleg van langzaam verkeer verbindingen en de nodige verhardingen om
dit te realiseren mits een stedenbouwkundige vergunning wordt
verkregen. In het geval van (her)verkaveling is de aanleg van
noodzakelijke wegenis en nutsleidingen toegestaan mits een
verkavelingsvergunning wordt verkregen waarbij de bepalingen van
dit ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing blijven.

Onbebouwde zones
kunnen mits
vergunning
ingeschakeld worden
voor nieuwe
ontwikkelingen.

Onbebouwde zones (bv. na afbraak van bestaande gebouwen of bij
aaneengesloten percelen) kunnen verkaveld en bebouwd worden mits een
verkavelingsvergunning verkregen wordt waarbij de voorschriften van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan van toepassing zijn en een minimum van 15 woningen per hectare
moet gerealiseerd worden. De aanleg van verbindingen voor (langzaam) verkeer
is toegelaten.
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Artikel 11 Zone voor gegroepeerde bebouwing.

Algemene bepalingen
Kasterlee is een dorp, met een beperkt maar divers functieaanbod, waar de nadruk nog steeds ligt op het wonen. Om dit te vertalen
naar een ruimtelijk beleid wordt de landelijke ligging van de kern als
een belangrijke randvoorwaarde aanschouwd: het wonen in de rand van het dorp is bij voorkeur een open of halfopen typologie,

Ontwikkelen als een
landelijk woongebied.

Alle niet-residentiële functies, worden
residentiële functie, ongeacht hun ligging.

Aan het wonen
verwante activiteiten
en voorzieningen
vergunbaar.

aangevuld

met

een -

Functies op
dorpsniveau
vergunbaar.

De onbebouwde delen van het gebied kunnen aangewend worden
als tuinzone ter ondersteuning van het wonen, maar in het kader van
de ondergeschikte bestemming zou dit ook als parking en dergelijke - Handelszaken met
ingericht kunnen worden.
enkel automaten niet
toegelaten.

- Onbebouwde delen in
relatie tot de hoofd- of
nevengeschikte
bestemming.

De hoofdbestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen.
Dit
gebied
wordt
gecategoriseerd
onder
de
gebiedsaanduiding „wonen‟.
Als nevengeschikte bestemming zijn in deze zone toegelaten: publiek
toegankelijke functies, kleine en middelgrote winkelbedrijven, horeca,
ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie en vrije beroepen.

Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

De onbebouwde delen van het gebied zijn bestemd voor privé-tuinen en
toegangverlening ter ondersteuning van de woonfunctie en mogelijke
nevengeschikte bestemming.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
Om het residentiële en groene karakter van Kasterlee te - Maximale bouwbreedte
benadrukken en te bewaren wordt het wonen in de rand van het dorp
opleggen
en langs de invalswegen in open of halfopen typologie uitgevoerd om
de doorzichten naar achterliggende binnengebieden of perspectieven - Minimale kavelbreedte
naar een ruimere omgeving te behouden. Tuinen bomen en
vastleggen
bomenrijen komen op deze manier in beeld van op straten in het
midden van de gemeente.
- Halfopen bebouwing
afwerken
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De gebouwen worden opgericht in open, halfopen of gegroepeerde
bebouwingstypologie. De maximale breedte van aaneengesloten gebouwen (al
dan niet over meerdere percelen) is 32 meter. De minimale kavelbreedte voor
open bebouwing bedraagt 15 meter en 9 meter voor halfopen bebouwing. De
afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel van het hoofdgebouw tot de
laterale perceelsgrens is minimum 3 meter.
Bij het afwerken van halfopen bebouwing is de voorgevelbouwlijn van het
bestaande gedeelte verplicht aan te houden voor minimaal 2/3 van de breedte van
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In de kern Kasterlee vinden we een sterk wisselende bouwlijn bij - Overige bebouwing
open en halfopen bebouwing met daartussen vrijliggende percelen.
richten naar bestaande
Bij de plaatsing van de bouwwerken op vrijliggende percelen moet
bebouwing
daarom gekeken worden naar het straatbeeld en de bestaande
context. Bij het afwerken van halfopen bebouwing dient verplicht de
voorgevel van het bestaande gedeelte gevolgd te worden. Voor de
overige gevallen kan er beperkt afgeweken worden van de
naastliggende bebouwing. Belangrijk echter is het behoud van het
residentieel karakter en het behoud van privacy ten aanzien van de
aangelanden.
Inzake het aantal bouwlagen wordt er algemeen uitgegaan van 2 - Maximaal 2 bouwlagen
bouwlagen en een zadeldak als maximum.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
het nieuw op te richten gebouw vanaf de gemene muur.
Voor de plaatsing van de overige hoofdgebouwen moet de voorgevel zodanig
ingeplant worden dat, grenzend aan de aanpalende openbare weg, steeds een
bouwvrije strook aanwezig is; deze voortuinstrook is minstens gelijk aan de minst
diepe aanpalende voortuin en reikt tot maximum 3 meter achter de
voorgevelbouwlijn van de bebouwing op de aanpalende percelen; de diepte van
de voortuinen is echter maximaal 12 meter, te rekenen vanaf de rooilijn
aangegeven op het grafisch plan. Bij de overgang van de zone voor gekoppelde
bebouwing naar een andere zone kan in geval van een bestaande wachtgevel
aangesloten worden met de nieuwe bebouwing. In alle andere gevallen is een
afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelsgrens verplicht.
Er zijn maximaal 2 bouwlagen met een zadeldak toegelaten. Indien de
kroonlijsthoogte van een gebouw niet aansluit op de kroonlijsthoogte van een
aanliggend gebouw dienen de vrijblijvende geveldelen afgewerkt te worden door
de laatst bouwende met gevelmateriaal gelijkwaardig en in harmonie met de
voorgevel van de eerst bouwende.
Het hoofdgebouw moet opgericht worden binnen de hieronder beschreven
enveloppe, te starten vanaf de voorgevelbouwlijn.
Het bouwvolume bestaat uit maximaal 2 bouwlagen en een hellend dak van max.
45° waarbij er geen afgeknot dakvlak ontstaat. Afwijkende dakvormen zijn in
functie van de architecturale accenten, dakkapellen, vensters, dakterrassen of
overgangen naar naastliggende dakvormen toegelaten tot maximum 30 % van de
totale dakoppervlakte en dit indien zij kleinschalig zijn uitgevoerd, ondergeschikt
aan de dakvorm en in harmonie met de totale opbouw van het gebouw. Een
dakkapel is maximaal 3 meter breed en de onderlinge afstand en de afstand tot
het midden van de scheidingsmuur of de buitengevel bedraagt minimum 1.00 m.
De totale bebouwde oppervlakte (exclusief verhardingen) van de hoofd en
bijgebouwen bedraagt maximaal 40 % van het perceel of groep percelen die
ruimtelijk één geheel vormen en dit rekening houdend met de volgende
beperkende voorwaarden:
o De bouwdiepte is onbeperkt op de eerste bouwlaag en wordt bepaald door
de overige voorwaarden en de condities van het betrokken perceel (of
percelen). Op basis van het betrokken perceel (of percelen) binnen de zone
wordt de maximale bebouwde oppervlakte berekend. Indien de maximale
bebouwbare oppervlakte bereikt wordt mag het betrokken perceel (of
percelen) niet (na splitsing) opnieuw gebruikt worden voor de bepaling van
de bebouwbare oppervlakte in het kader van een andere
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In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd
wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd. Voor sociale huisvesting en voor
huisvesting van ouderen kan er afgeweken worden van de
gemiddelde oppervlakte.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
stedenbouwkundige aanvraag.
o Wooneenheden in tweede bouworde (achter elkaar en niet aaneengesloten
ten opzichte van de voorbouwlijn) zijn niet toegestaan. Elke wooneenheid
moet voorzien worden van direct daglicht via verticale ramen die uitgeven
op de tuin of het openbaar domein (dus niet enkel op de bouwvrije
zijtuinstroken).
o In het dakvolume mogen geen twee volwaardige woongelegenheden boven
elkaar voorkomen. Indien er woongelegenheden in het dakvolume
voorkomen zijn enkel duplexen toegelaten. De bovenste ruimte onder de
nok mag dan enkel gebruikt worden voor slaapvertrekken, berging,
technische ruimte en sanitaire ruimte.
o vanaf de tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte gemeten vanaf de
voorgevel, maximaal 15 meter exclusief terrassen. De meerdiepte van de
eerste bouwlaag dient verplicht uitgevoerd te worden met een plat dak met
een maximale dakrandhoogte van 4 m. lichtkoepels en of straten tot 1
meter hoogte zijn indien ze kleinschalig zijn, vergunbaar.
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 m, de maximale nokhoogte 13 m
o De zone tussen de zijgevel en de laterale perceelsgrens dient beschouwd
te worden als een zone non-aedificandi. De breedte van deze zone is
minimaal 3 meter.
o Tussen de achterste perceelsgrens (bestaande of toekomstige) en het
hoofdgebouw dient een afstand van minimaal 5 meter gevrijwaard te
worden.
o Voor bijgebouwen bedraagt de kroonlijsthoogte maximaal 3.50m.
Bijgebouwen mogen geplaatst worden tegen de perceelsgrens of op 3
meter van de perceelsgrens (zijdelingse of achterste perceelsgrens).
Bijgebouwen zijn niet toegelaten voor het hoofdgebouw.

Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter afgeweken
worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een specifiek
doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een project
gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.

Om de kwaliteit van de leefbaarheid te garanderen, wordt het - Elke wooneenheid
noodzakelijk geacht dat elke wooneenheid een eigen buitenruimte
voorzien van een
heeft die voldoende groot is om als een buitenruimte beschouwd te
terras.
worden waar men kan verblijven. Deze buitenruimte wordt dan ook
verplicht opgelegd in de vorm van een terras met een
minimumoppervlakte die voldoende groot is om een tafel met stoelen

Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m². Het terras is minimum 2.00 m
diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van de wooneenheid.
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De meerdiepte op de gelijkvloerse bouwlaag mag als terras ingericht worden tot
maximaal 5 meter achter de achtergevel op verdieping en met een minimale vrije
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ruimte van 1 meter ten opzichte van de dakrand of naastliggend terras. Voor
terrassen op 1 meter van de perceelsgrens dient het Burgerlijk Wetboek
gerespecteerd te worden.
Terrassen in het dakvolume zijn slechts toegelaten op minimum 1.00 m van het
midden van de scheidingsmuur of de buitengevel én wanneer zij geïntegreerd zijn
binnen het volume van de begrenzende dakvorm; de borstwering en de bedaking
boven de achteruitspringende terrasgevel moet als een voortzetting van het
zadeldak worden uitgevoerd.

- Garages in de
voorgevel.

Het is toegelaten om één garagepoort te voorzien per gebouw in het
voorgevelgebied en deze moet harmonisch geïntegreerd worden in het
architecturaal concept. De maximale breedte van deze garagepoort is 4,50 m.
Vanaf 10 wooneenheden in één gebouw moet er verplicht een ondergrondse
parkeergarage voorzien worden. De vergunningverlenende overheid kan hiervan
gemotiveerd afwijken indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie
(sondering) dat dit niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd
kan worden, mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden
op eigen terrein en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale
percentages verharding;

Kasterlee is een landelijke woonkern die gekenmerkt wordt door een - Gevarieerd
baksteenarchitectuur. Behoud van dit beeld is wenselijk, maar in
materiaalgebruik
functie van een hedendaagse architectuur en benadering van de
gebouwde omgeving streven we naar een baksteenarchitectuur, in
combinatie met andere gevelmaterialen. Deze mogen echter het
algemene beeld niet overheersen en worden daartoe beperkt
toegelaten.

Een baksteenarchitectuur is verplicht. In functie van architecturale accenten zijn
andere gevelmaterialen zoals glas, hout, beplatingen, enz. … vergunbaar tot 50%
van de geveloppervlakte

De integratie van functionele elementen in het gebouw zelf is - Functionele
belangrijk opdat deze niet storend zouden zijn voor de omgeving en
constructies inpassen.
de belevingswaarde.

Louter functionele constructies moeten aan het oog onttrokken worden. Het
betreft liftkokers, antennes, luchtverversers, … . Zichtbare zijgevels op dakniveau
worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels.

Onbebouwde zones moeten een groen en representatief karakter - Verhardingspercentage
hebben en dienst kunnen doen als verblijfsruimte voor de bewoners.
voortuin vastleggen

Onbebouwde zones tussen het openbaar domein en de voorgevelbouwlijn worden
ingericht als representatieve tuinzone of worden aangelegd met
verhardingsmaterialen aansluitend op het openbaar domein. Maximaal 50 % van
deze zone mag verhard worden.
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- Verhardingspercentage
zijtuinstroken en
achtertuin vastleggen

Onbebouwde zones achter de voorgevelbouwlijn worden ingericht als
representatieve tuinzone of worden aangelegd met verhardingsmaterialen.
Maximaal 50 % van deze zone mag verhard worden.

Onbebouwde zones komen steeds in aanmerking voor de aanleg van langzaam verkeer verbindingen en de nodige verhardingen om
dit te realiseren mits een stedenbouwkundige vergunning wordt
verkregen. In het geval van (her)verkaveling is de aanleg van
noodzakelijke wegenis en nutsleidingen toegestaan mits een
verkavelingsvergunning wordt verkregen waarbij de bepalingen van
dit ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing blijven.

Onbebouwde zones
kunnen mits
vergunning
ingeschakeld worden
voor nieuwe
ontwikkelingen.

Onbebouwde zones (bv. na afbraak van bestaande gebouwen of bij
aaneengesloten percelen) kunnen verkaveld en bebouwd worden mits een
verkavelingsvergunning verkregen wordt waarbij de voorschriften van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan van toepassing zijn en een minimum van 15 woningen per hectare
moet gerealiseerd worden. De aanleg van verbindingen voor (langzaam) verkeer
is toegelaten.
Specifiek voor de zone GB(*)

Gelet op de specifieke kenmerken van de bestaande bebouwing
(hotel en seniorenflats) in combinatie met het bestaande reliëf en de
aanwezige achterliggende natuurwaarden is een aangepast gabariet
noodzakelijk en wenselijk.

Voor de zone aangeduid met GB(*) gelden de volgende afwijkende
stedenbouwkundige voorschriften enkel wat betreft de toegelaten bebouwing:
-

-

-

-
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De totale bebouwde oppervlakte (exclusief verhardingen) van de hoofd en
bijgebouwen bedraagt maximaal 50 % van het perceel of groep percelen die
ruimtelijk één geheel vormen.
De plaatsing van de hoofdgebouwen dient minimaal 15 meter uit de as van de
voorliggende weg gebeuren.
De hoofdgebouwen mogen 3 bouwlagen hoog zijn met een vrije dakvorm voor
de eerste 18 meter vanaf de voorbouwlijn. De kroonlijsthoogte is maximaal de
kroonlijsthoogte van de bestaande gebouwen.
De hoofdgebouwen mogen 3 bouwlagen hoog zijn met plat dak voor de
bouwdiepte tussen 18 meter en 33 meter vanaf de voorbouwlijn. De
kroonlijsthoogte is maximaal de kroonlijsthoogte van de bestaande gebouwen.
De hoofdgebouwen mogen 2 bouwlagen (eventueel vermeerderd met een half
ondergrondse verdieping) met een plat dak voor de bouwdiepte tussen 33
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meter en 57 meter vanaf de voorbouwlijn. De kroonlijsthoogte is maximaal de
kroonlijsthoogte van de bestaande gebouwen.
De hoofdgebouwen moeten op elkaar aansluiten zodat er geen onafgewerkte
gevels ontstaan.
Voor het overige blijven de eerder beschreven voorschriften van toepassing.
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Artikel 12 Zone voor Strategisch Woonproject 1.

Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject in het
centrum van Kasterlee langs de Turnhoutsebaan omwille van het
specifieke bestaande karakter. De zone bestaat uit een villa
(waardevol gebouw) gelegen in een park waardoor een groene
onderbreking in de straatwand langs de Turnhoutsebaan ontstaat.
Het parkkarakter wordt behouden en de open plekken worden met
wonen ingevuld.

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen. De zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en
realiseren van een samenhangend woonproject.
Als ondergeschikte bestemming zijn in de nieuw te bouwen volumes enkel vrije
beroepen toegelaten. De villa dient te voldoen aan de voorschriften voor
gebouwen.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding „wonen‟.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over ontsluiting,
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De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
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mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:

-

Gebundeld bouwen

-

-

-

-
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Om het parkkarakter maximaal te behouden mogen maximaal 4 nieuwe
bouwvolumes en moeten minimaal 2 nieuwe bouwvolumes ingeplant worden in
de zone. De onderlinge afstand tussen deze volumes evenals de afstand tot de
omliggende perceelsgrenzen is minimaal gelijk aan de kroonlijsthoogte.
Maximaal 10 % van de zone mag bebouwd worden. De bestaande villa met
bijgebouwen wordt hierbij niet meegerekend. De zone is ±11521 m² groot
(grafisch bepaald). In geval van een verkeersgenererende functie in het
beeldbepalend gebouw (overeenkomstig de toegelaten bestemmingen in
beeldbepalende gebouwen) kan ook geopteerd worden voor de aanleg van
parkeerplaatsen in plaats van bebouwing tot maximaal 10 % van de zone in
waterdoorlatende materialen. Indien op termijn opnieuw gekozen wordt voor
een invulling met wonen vervallen deze parkeerplaatsen.
De totale bebouwing bestaat uit minimaal 17 en maximaal 21 wooneenheden
(= minimaal 15 wo/ha).
De bouwvolumes moeten maximaal geïntegreerd worden in de bestaande
natuurlijke structuur:
o De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 meter
o De dakvorm is vrij en de helling kan maximaal 45° bedragen. De maximale
de
nokhoogte is 13 meter. Een 3 teruggetrokken bouwlaag met plat dak kan
beperkt toegestaan worden als architecturaal accent met een maximale
hoogte van 11 meter.
o Om het parkkarakter te behouden moet bij de inplanting van nieuwe
volumes of parkeerplaatsen maximaal rekening gehouden worden met de
bestaande groenstructuren en deze moeten waar mogelijk behouden
blijven. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet een
opmeting gebeuren waarbij naast de juiste afmeting van de zone ook de
bestaande groenstructuren worden aangegeven. Voor elke hoogstammige
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boom die verdwijnt moet er een nieuwe boom aangeplant worden. De
verharding noodzakelijk voor ontsluiting dient tot een minimum beperkt te
worden en er mogen maximaal 16 bovengrondse verharde parkeerplaatsen
worden aangelegd (worden niet meegerekend in de 10 % bebouwbare
oppervlakte) en groen ingekleed om de auto maximaal aan het zicht te
onttrekken. Er mag maximaal 10 % van de totale oppervlakte als private
tuin ingericht worden bij de nieuwe volumes.
Behoud
van - De bestaande villa met oprijlaan moet behouden blijven en zichtbaar blijven
bestaande villa
van op de Turnhoutsebaan en verder voldoen aan de voorschriften voor
beeldbepalende gebouwen. De nieuwe volumes moeten minimaal 15 meter
van de bestaande villa ingeplant worden. De bestaande villa mag maximaal
met 25 % van het bestaande volume van het hoofdgebouw uitbreiden.
Beperkte
ontsluiting - Er mag geen gemotoriseerde verbinding gerealiseerd worden tussen de
langs de randen
Turnhoutsebaan en de (Korte) Kapelstraat. De ontsluiting van de zone voor
gemotoriseerd verkeer is toegestaan via een inrit van op de Turnhoutsebaan
en de Korte Kapelstraat.
Doorwaadbaarheid
- Er moet minimaal één verbinding voor langzaam verkeer (fietsers en
garanderen
voetgangers) gerealiseerd worden tussen de Turnhoutsebaan en de Korte
Kapelstraat of Kapelstraat.
Groene long
- Langs de randen van de zone die niet grenzen aan de openbare weg moet een
groene buffer voorzien worden van minimaal 2 meter breed. Deze buffer moet
aangelegd worden met streekeigen beplanting waardoor een groenscherm
ontstaat.
waterhuishouding
- De bedding van de Rulloop moet hersteld worden als een open waterloop. De
regenwaterafvoer moet via de waterloop gebeuren. De ligging van de
waterloop is indicatief aangegeven op het grafisch plan. Na de heraanleg van
de Rulloop mogen in een zone van 5 meter aan weerzijden geen constructies
of parkeerplaatsen voorzien worden (wel voorzieningen voor verbinding
langzaam verkeer).

Essentiële aspecten

-

-

-

-

-

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd - Maximale
wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
woonkwaliteit
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
koppelen aan een
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
minimale
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
vloeroppervlakte.
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd. Voor sociale huisvesting en voor
huisvesting van ouderen kan er afgeweken worden van de
gemiddelde oppervlakte.
- Elke wooneenheid
Om de kwaliteit van de leefbaarheid te garanderen, wordt het
voorzien van een
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De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter afgeweken
worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een specifiek
doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een project
gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.

Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m². Het terras is minimum 2.00 m
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noodzakelijk geacht dat elke wooneenheid een eigen buitenruimte
terras.
heeft die voldoende groot is om als een buitenruimte beschouwd te
worden waar men kan verblijven. Deze buitenruimte wordt dan ook
verplicht opgelegd in de vorm van een terras met een
minimumoppervlakte die voldoende groot is om een tafel met stoelen
te kunnen plaatsen.

Verordenend
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diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van de wooneenheid.

In het centrum van Kasterlee is het aantal parkeerplaatsen op - Parkeerplaatsen op
openbaar domein beperkt. De bestaande parkeerplaatsen moeten
eigen terrein
het stedelijk weefsel ondersteunen voor alle functies. Bij uitbreiding
van de woonfunctie zou dit betekenen dat er steeds meer wagens
dagelijks geparkeerd moeten kunnen worden. Vandaar dat er
gekozen wordt om een minimaal aantal parkeerplaatsen te voorzien
op eigen terrein.

Vanaf 10 wooneenheden in één gebouw moet er verplicht een ondergrondse
parkeergarage voorzien worden. De vergunningverlenende overheid kan hiervan
gemotiveerd afwijken indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie
(sondering) dat dit niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd
kan worden, mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden
en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale percentages
verharding; Het parkeren wordt dan per bouwblok gebundeld.
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Algemene bepalingen

Artikel 13 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

De zone Binnenpad wordt bepaald door twee braakliggende zones
aan weerszijden van de straat en grenzend aan Kattenberg en de
Hofstraat. Het gemeentehuis met aansluitend de parking, de
gemeentelijke werkplaatsen, de brandweer en de ingang van de
Delhaize en de drankenhal sluiten hier op aan. Deze zone wordt
aangeduid als strategisch woonproject in het centrum van Kasterlee
omwille van de goede locatie in het centrum en de potentie - Ontwikkelen als
kernversterkend te werken.
kernversterkend
woongebied

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen. De zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en
realiseren van een samenhangend woonproject.

- Kernversterkende
functies toelaten.
- Handelszaken met
enkel automaten niet
toegelaten.

Als nevengeschikte bestemming zijn in deze zone toegelaten: publiek
toegankelijke functies, kleine en middelgrote winkelbedrijven, horeca,
ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie, vrije beroepen.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding „wonen‟.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
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wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.

Bij de ontwikkeling van de zone moet verplicht een kwalitatief
openbaar park gerealiseerd worden die de straat Binnenpad
doorsnijdt en de zone structureert. Het park fungeert als filter tussen
de functie wonen in het noordelijk deel en de publieke functies ten
zuiden van de site.
De waterloop die vandaag niet of nauwelijks herkenbaar is in het
landschap kan opnieuw vormgegeven worden en ingezet worden
voor de opvang van regenwater van de verharde delen van de zone.
De ontsluiting van de zone kan gebeuren via de bestaande wegen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:
Lineair openbaar park realiseren
-

-

-

Ontsluiting realiseren

-

-
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Binnen de totale zone moet een publiek toegankelijk lineair park gerealiseerd
worden van minimaal 4000 m² aan de zuidelijke zijde van de zone.
Het park reikt van de straat Kattenberg tot aan de laatste woning of bebouwing
binnen het project en kan in breedte variëren.
De bestaande hoogstammige bomen of bomenrijen binnen deze zone moeten
behouden worden.
De bedding van de Rulloop moet hersteld worden als een open waterloop
(behoudens de noodzakelijke oversteken). De regenwaterafvoer van de gehele
zone moet via de waterloop gebeuren. De ligging van de waterloop is indicatief
aangegeven op het grafisch plan.
Voor elke hoogstammige boom die gekapt wordt moet er een nieuwe boom
aangeplant worden.
Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk
maken van het parkgebied alsook in functie van het uitoefenen van het
recreatief medegebruik is toegelaten.
Er mag geen nieuwe gemotoriseerde verbinding ontstaan tussen Binnenpad
en Kattenberg. De straat Binnenpad wordt aangepast en vormgegeven als een
verkeerspoort met een zone 30. Een duidelijke wegversmalling (eventueel
beurtelings kruisen) en een maximale oversteekbaarheid voor de zwakke
weggebruiker is verplicht te realiseren.
Globaal gezien wordt er voor de zone een woondichtheid van 15 wo/ha
vooropgesteld. Er worden echter met betrekking tot de deelzones specifieke
bepalingen voorzien met betrekking tot een specifiek doelgroepen woonbeleid

pag. 139/164

Provincie Antwerpen: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kern Kasterlee”

Informatief
Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
Specifiek voor zone A

De bouwdensiteit en typologie wordt afgestemd op de omgeving. In de zone ten westen van de bestaande openbare weg (Binnenpad) tot
aan Kattenberg kan iets dichter gebouwd worden. Om voldoende
publieke ruimte te behouden is gebundeld bouwen daarom
aangewezen. Door appartementen modulegewijs te schakelen kan
men zicht en oriëntatie optimaliseren.

Gebundeld
aansluitend
centrum.

bouwen In de zone ten westen van de bestaande openbare weg (Binnenpad) tot aan
op het Kattenberg zijn appartementen, split-levelwoningen, schakelwoningen, rijwoningen
of combinaties hiervan toegestaan. Binnen de deelzone A zijn volgende
aanvullende voorschriften van toepassing:
-

-

-

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd - Maximale
wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
woonkwaliteit
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
koppelen aan een
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
minimale
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
vloeroppervlakte.
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd. Voor sociale huisvesting en voor
huisvesting van ouderen kan er afgeweken worden van de
gemiddelde oppervlakte.
- Elke wooneenheid
voorzien van een
terras.
In het centrum van Kasterlee is het aantal parkeerplaatsen op - Parkeerplaatsen op
openbaar domein beperkt. De bestaande parkeerplaatsen moeten
eigen terrein
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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-

-

De deelzone is 6669 m² (grafisch gemeten) groot waarvan minimaal 1500 m²
als onverharde groene publieke toegankelijke parkzone moet ingericht worden
als onderdeel van het totaal.
De bebouwing bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een vrije dakvorm. De
maximale nokhoogte bedraagt 13 meter en de maximale dakhelling is 45
graden. De dakverdieping kan met plat dak uitgevoerd worden als een
teruggetrokken derde bouwlaag waarbij alle constructies binnen de
theoretische daklijn van een hellend dak blijven.
De bebouwing bestaat uit minimaal 13 en maximaal 18 wooneenheden.
De bebouwing moet een wand vormen gericht naar het park met een
kwalitatieve gevel richting Kattenberg en Binnenpad.
Ondergrondse parkeergarage is verplicht vanaf 10 wooneenheden in een
gebouw. De vergunningverlenende overheid kan hiervan gemotiveerd afwijken
indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie (sondering) dat dit
niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd kan worden,
mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden op eigen
terrein en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale
percentages verharding; Het parkeren wordt dan per bouwblok gebundeld.
Indien ondergrondse parkeergarages kunnen voorzien worden is een
bovengrondse bezoekersparking toegelaten met een maximum van 9 stuks.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.
Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m² . Het terras is minimum 2.00
m diep en sluit verplicht aan op de leefruimten van de wooneenheid.

Vanaf 10 wooneenheden in één gebouw moet er verplicht een ondergrondse
parkeergarage voorzien worden. De vergunningverlenende overheid kan hiervan
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het stedelijk weefsel ondersteunen voor alle functies. Bij uitbreiding
van de woonfunctie zou dit betekenen dat er steeds meer wagens
dagelijks geparkeerd moeten kunnen worden. Vandaar dat er
gekozen wordt om een minimaal aantal parkeerplaatsen te voorzien
op eigen terrein.

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
gemotiveerd afwijken indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie
(sondering) dat dit niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd
kan worden, mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden
en mag er afgeweken worden van de hoger vermelde maximale percentages
verharding; Het parkeren wordt dan per bouwblok gebundeld.
Specifiek voor zone B

De bouwdensiteit en typologie wordt afgestemd op de omgeving. In de zone B ten oosten van de bestaande openbare weg (Binnenpad)
moet minder dicht gebouwd worden. Om voldoende publieke ruimte
te behouden is optimaal ruimtegebruik aangewezen.

Grondgebonden
Bij de ontwikkeling van de zone moet het gedeelte aansluitend op de bestaande
bouwen
aansluitend woonwijken ingesloten door de Hofstraat en Binnenpad ontwikkeld worden met
op de woonwijk
grondgebonden woningen. Hierbij zijn vrijstaande woningen, halfopen bebouwing,
rijwoningen, patiowoningen of combinaties hiervan toegelaten. Binnen de
deelzone B zijn volgende aanvullende voorschriften van toepassing:
-

-

-

-

Gelet op de ligging van de zone ten opzichte van het centrum en de recente toenemende vraag naar aangepaste huisvesting voor
ouderen moet er binnen de kern Kasterlee de mogelijkheid blijven
bestaan om een RVT, woon en zorgcentrum, met mogelijk
aanleunende serviceflats te ontwikkelen. Op deze manier kan er een
antwoord geboden worden op de opkomende vergrijzing.
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
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De deelzone B is 10510 m² (grafisch gemeten) groot waarvan minimaal 2500
m² als onverharde groene publieke parkzone moet ingericht worden als
onderdeel van het totaal.
De ontsluiting van de deelzone sluit aan op de Hofstraat en Binnenpad.
De bebouwing bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een vrije dakvorm. De
maximale nokhoogte bedraagt 13 meter en de maximale dakhelling is 45
graden.
De bebouwing bestaat uit minimaal 12 wooneenheden en maximaal 16
wooneenheden.
De onbebouwde zones worden ingericht als tuinzone, welke maximaal
zongeoriënteerd zijn. Iedere woning heeft minimaal een onverharde tuinzone
van 50 m².
De nieuwe woningen langs de Hofstraat worden verplicht op één
voorgevelbouwlijn ingepland.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.

RVT en serviceflats Bij de ontwikkeling van de deelzone B kan ook geopteerd worden voor een
mogelijk maken
ontwikkeling in functie van erkende huisvesting voor ouderen. In dit geval zijn de
volgende aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van toepassing:
-

maart 2011

De deelzone B is 10510 m² (grafisch gemeten) groot waarvan minimaal 1500
m² als onverharde groene publieke parkzone moet ingericht worden als
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onderdeel van het totaal.
- De ontsluiting van de deelzone sluit aan op de Hofstraat en Binnenpad.
- De bebouwing bestaat uit maximaal 3 bouwlagen met een vrije dakvorm.
- Alle zichtbare gevels van de bouwvolumes zijn evenwaardig qua
materiaalgebruik.
- De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
gerespecteerd worden. In geval van bouwen op de perceelsgrens is het
akkoord van de aanpalende eigenaar vereist. Bij het ontbreken van het
akkoord is een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens verplicht bij
gebouwen met 2 bouwlagen en 5 meter bij gebouwen met 3 bouwlagen.
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Artikel 14 Zone voor Strategisch Woonproject 3.

Algemene bepalingen
De zone Melkstraat wordt bepaald door een aantal percelen op - Ontwikkelen als
wandelafstand van het marktplein. De percelen liggen braak of zijn
kernversterkend
in gebruik door kleinschalige landbouw of tuinen. Deze zone wordt
woongebied
aangeduid als strategisch woonproject in het centrum van Kasterlee
omwille van de goede locatie in het centrum en de potentie
kernversterkend te werken.

- Handelszaken met
enkel automaten niet
toegelaten.

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen. De zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en
realiseren van een samenhangend woonproject. Dit gebied wordt gecategoriseerd
onder de gebiedsaanduiding „wonen‟.
In de gebouwen met de voorgevel aan de Geelsebaan zijn als nevengeschikte
bestemming toegelaten: publiek toegankelijke functies, kleine en middelgrote
winkelbedrijven, horeca, ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie,
vrije beroepen. In de overige gebouwen binnen de zone zijn als ondergeschikte
bestemming zijn enkel vrije beroepen toegelaten
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over ontsluiting,
inpasbaarheid van woningen, leefbaarheid, inrichting publieke ruimte
enz.
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De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
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Het binnengebied wordt ontsloten en verbonden met de openbare
wegen. Deze relaties kunnen opgevat worden als woonerfontsluiting
of trage wegen. Twee langzaam verkeer ontsluitingen zijn vereist.

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk zuidwest georiënteerd
waardoor zongerichte buitenruimten aangeboden kunnen worden.
Binnen de zone geldt een minimale woondichtheid van 20 woningen
per hectare. Voor sociale huisvesting en voor huisvesting van
ouderen kan er afgeweken worden van de gemiddelde oppervlakte
van 100 m² per woning.
Langs de Geelsebaan moet de bestaande handelsas niet
onderbroken worden en kan er gekozen worden voor wonen boven
winkels. Het project moet qua dichtheid aansluiten bij de omgeving
en zal dus tegen de Geelsebaan een hogere dichtheid kunnen
halen. Richting de nabijgelegen recreatiezone en achterliggende
woonzone is een lagere dichtheid wenselijk en komt het groene
karakter van de heuvelrug meer tot uiting door de open
bouwtypologie.
Een mix van woningtypes is aangewezen om een divers publiek te
kunnen aantrekken: Open bebouwing, zuid - gerichte woningen,
halfopen bebouwing, rijwoningen, pleinappartementen (2 lagen)

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:
-

-

-

-

-

-
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De zone is 17170 m² (grafisch gemeten) groot waarvan minimaal 1000 m² als
publiek plein moet ingericht worden als onderdeel van het totaal.
Er moeten maximaal 42 en minimaal 26 woongelegenheden (= 15 wo/ha)
gerealiseerd worden binnen de projectzone. Er kunnen verschillende types van
woningen gerealiseerd worden zoals appartementen, rijwoningen, halfopen
bebouwing, open bebouwing, …om een mix van woonvormen te kunnen
aanbieden.
De projectzone moet langs de Melkstraat afgewerkt worden met
grondgebonden woningen.
De projectzone moet langs de Geelsebaan afgewerkt worden in
overeenstemming met het bestaande straatbeeld. Hier is wonen boven een
nevengeschikte bestemming (appartementen) toegelaten.
Naast de appartementen aan de Geelsebaan kunnen enkel appartementen
voorzien worden indien zij gelegen zijn aan het publiek plein binnen de
projectzone. In dit geval moet het plein gelijktijdig gerealiseerd worden met de
appartementen.
Maximaal 40 % van de zone mag bebouwd worden. Bijgebouwen worden niet
meegerekend in dit percentage en worden beperkt tot maximaal 40 m² per
woongelegenheid, één bouwlaag hoog en vrije dakvorm bij de grondgebonden
woningen. Bij de appartementen wordt een bijgebouw per wooneenheid
toegelaten van maximaal 20 m² groot, één bouwlaag hoog en met vrije
dakvorm.
De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is 7 meter.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.
Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m² . Het terras is minimum 2.00
m diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van de
wooneenheid.
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- Bij de inplanting van nieuwe volumes moet maximaal rekening gehouden
worden met de bestaande groenstructuren en deze moeten waar mogelijk
behouden blijven. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten
de bestaande groenstructuren worden aangegeven. Bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning moet aangegeven worden op welke manier de
te behouden hoogstammige bomen geïntegreerd worden in het project.
- Er moet minimaal één ontsluiting voor langzaam verkeer (fietsers en
voetgangers) gerealiseerd worden.
- De ontsluiting van de zone voor gemotoriseerd verkeer moet via de
Geelsebaan gebeuren.
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Artikel 15 Zone voor Strategisch Woonproject 4.

De zone Kapelstraat - Kerkenheide wordt bepaald door een aantal
percelen op wandelafstand van het marktplein. De Rulloop kronkelt
door de zone en is een structurerend element. De percelen liggen
braak of zijn in gebruik door kleinschalige landbouw of tuinen. Deze
zone wordt aangeduid als strategisch woonproject in het centrum van
Kasterlee omwille van de goede locatie in het centrum en de potentie
kernversterkend te werken.
- Ontwikkelen als
kernversterkend
woongebied
- Kernversterkende
functies toelaten.
- Handelszaken met
enkel automaten niet
toegelaten.

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen. De zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en
realiseren van een samenhangend woonproject. Dit gebied wordt gecategoriseerd
onder de gebiedsaanduiding „wonen‟.
Als nevengeschikte bestemming zijn in deze zone toegelaten: publiek
toegankelijke functies, gemeenschapsvoorzieningen, horeca, ambachtelijke
bedrijven gecombineerd met winkelfunctie vrije beroepen.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT01H-08465.12_kern_Kasterlee_goedgekeurde_versie_BD_19_mei_2011

De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
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de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over ontsluiting,
inpasbaarheid van woningen, leefbaarheid, inrichting publieke ruimte
enz.
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ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.

De bouwdensiteit en typologie wordt afgestemd op de omgeving. In
de zone kan iets dichter gebouwd worden gezien de aansluiting op
het centrum. Om voldoende publieke ruimte te behouden rond de
waterloop is gebundeld bouwen daarom aangewezen. Door
wooneenheden modulegewijs te schakelen kan men zicht en oriëntatie optimaliseren.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:
Gebundeld
aansluitend
centrum.

bouwen op het

-

-

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd. Voor sociale huisvesting en voor
huisvesting van ouderen kan er afgeweken worden van de
gemiddelde oppervlakte.
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Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

maart 2011

-

Naast nieuwe woonentiteiten zijn ook gemeenschapsvoorzieningen toegelaten
(bv. naschoolse kinderopvang, muziekacademie). Deze functies vormen één
gebouw dat vanuit de parkzijde een landschappelijk geïntegreerd gebouw
moet zijn en vanuit de kern (plein + bibliotheek) een nieuwe baken vormt
binnen de oriëntatie van de kern Kasterlee.
In de zone zijn appartementen, split-levelwoningen, schakelwoningen,
rijwoningen of combinaties hiervan toegestaan.
De zone is 13337 m² (grafisch gemeten) groot waarvan minimaal 3000 m² als
onverharde groene publieke toegankelijke parkzone moet ingericht worden als
onderdeel van het totaal.
De bebouwing bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met accenten van 3
bouwlagen en een vrije dakvorm.
De streefdichtheid binnen de zone is 15 woningen per hectare. Gelet op de
aanwezigheid van publieke functies kan een lagere dichtheid toegestaan
worden.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.
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Bij de ontwikkeling van de zone moet verplicht een kwalitatief - openbaar
park
openbaar park gerealiseerd worden die de zone doorsnijdt en de
realiseren
zone structureert. Het park fungeert als groene geleiding rond de her
aan te leggen waterloop. De waterloop die vandaag niet of
nauwelijks herkenbaar is in het landschap moet opnieuw
vormgegeven worden en ingezet worden voor de opvang van - Rulloop
als
regenwater van de verharde delen van de zone.
structurerend element
De ontsluiting van de zone kan gebeuren via de bestaande wegen. Een verbinding die de waterloop zou kruisen is niet wenselijk.

Ontsluiting realiseren

Gezien de inplanting van verschillende gemeenschapsvoorzieningen is er binnen de zone nood aan voldoende parkeerplaats. De
voorziene inplanting van de muziekschool, tekenacademie, bijzonder
kinderopvang en de reeds aanpalende bestaande bibliotheek maken
dat een gecombineerde aanleg mogelijk en wenselijk is.

Parkeren bundelen
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- Binnen de totale zone moet een publiek domein gerealiseerd worden van
minimaal 3000 m² (exclusief verharding voor gemotoriseerd verkeer) met een
parkkarakter.
- Het publiek domein heeft een groen karakter en volgt de waterloop en wordt
ingericht als een groen structurerend element.
- De bedding van de Rulloop moet hersteld worden als een open waterloop. De
regenwaterafvoer moet via de waterloop gebeuren. De ligging van de
waterloop is indicatief aangegeven op het grafisch plan.
- Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het toegankelijk
maken van het parkgebied alsook in functie van het uitoefenen van het
recreatief medegebruik is toegelaten.
- De zone wordt ontsloten via de Kapelstraat. Een gemotoriseerde verbinding
die de waterloop kruist is niet toegestaan.
- In de zone worden ontsluitingen voor langzaam verkeer gerealiseerd tussen de
Kapelstraat, Kerkenheide en de Pastorijstraat. Deze verbindingen zijn indicatief
aangegeven op het grafisch plan.
- Binnen de zone mogen maximaal 30 bovengrondse parkeerplaatsen
aangelegd worden binnen een groen kader.
- Binnen de zone mogen maximaal 12 kiss and ride plaatsen aangelegd worden
in functie van de gemeenschapsvoorzieningen.
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Artikel 16 Zone voor Strategisch Woonproject 5.

SWP V
Algemene bepalingen
De zone “De Nieuwe Bosrand” wordt bepaald door een aantal - Ontwikkelen als
percelen rond het bestaande horeca pand langs de Geelsebaan.
kernversterkend
Rond het beeldbepalende pand is een ruime tuin met wandelpaden
woongebied
en speeltoestellen voorzien. Binnen de zone bevinden zich een
aantal hoogstammige bomen en een gedeelte dennenbos.

- Handelszaken met
enkel automaten niet
toegelaten.

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen. De zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en
realiseren van een samenhangend woonproject. Dit gebied wordt gecategoriseerd
onder de gebiedsaanduiding „wonen‟.
In het nieuw in te planten volume langs de Geelsebaan zijn als nevengeschikte
bestemming toegelaten: publiek toegankelijke functies, kleine en middelgrote
winkelbedrijven, horeca, ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie,
vrije beroepen. De bestaande horecagelegenheid dient te voldoen aan de
voorschriften voor gebouwen.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over ontsluiting,
inpasbaarheid van woningen, leefbaarheid, inrichting publieke ruimte
enz.
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De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
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Door de verschijningsvorm van het naastliggende hotel dat in de
diepte gebouwd is met een heel aantal ramen in de zijgevel kunnen
we opteren om ook een vrij smal maar diep gebouw te voorzien in
de zone om toch een zeker aantal woongelegenheden te kunnen
bouwen. Op deze manier zal de visuele impact van op de
Geelsebaan geminimaliseerd worden. Om het park karkater
maximaal te behouden zal slechts één nieuw volume toegelaten
worden.

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:
-

In geval van appartementsbouw is het belangrijk dat er gestreefd
wordt naar een gezonde mix van appartementen met verschillende
oppervlakten zonder te vervallen in opbrengstarchitectuur.
Opbrengstarchitectuur beoogt eerder een hoge kwantiteit dan te
streven naar een optimale woonkwaliteit. Teneinde de leefkwaliteit te
garanderen wordt er een gemiddelde woonoppervlakte per
wooneenheid vastgelegd. Voor sociale huisvesting en voor
huisvesting van ouderen kan er afgeweken worden van de
gemiddelde oppervlakte.

-

-

-

-

Maximale
woonkwaliteit
koppelen aan een
minimale
vloeroppervlakte.

-

-

-
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Grafisch gemeten is de zone 8483 m² groot waarvan minimaal 700 m²
aaneengesloten bos moet behouden blijven. Om het groene beeld te
behouden moeten de bestaande hoogstammige bomen langs de randen van
de zone behouden blijven. De hoogstammige bomen die moeten gekapt
worden voor de inplanting van het nieuwe volume moeten opnieuw aangeplant
worden.
Binnen de zone mag één aaneengesloten nieuw volume gebouwd worden met
een maximale afmeting van 13 meter (korte zijde gericht naar de Geelsebaan)
op 50 meter (in de diepte). In en uitsprongen in de gevel zijn toegelaten tot
maximaal 2 meter. Het nieuwe volume moet op minimaal 25 meter van het
bestaande beeldbepalende gebouw ingeplant worden en op minimaal 15 meter
uit de as van de Geelsebaan.
De projectzone moet langs de Geelsebaan afgewerkt worden in
overeenstemming met het bestaande straatbeeld en een antwoord geven op
de naastliggende bebouwing (hotel).
Het nieuwe volume bestaat in hoofdzaak uit twee bouwlagen met een accent
tot drie bouwlagen over maximaal 30 % van de grondoppervlakte van het
gebouw. Dit accent dient zich aan de voorzijde aansluitend op de Geelsebaan
te bevinden.
De totale bebouwing bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 wooneenheden
(= minimaal 15 wo/ha).
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.
Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m² . Het terras is minimum 2.00
m diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van de
wooneenheid.
Ondergrondse parkeergarage is verplicht vanaf 10 wooneenheden in een
gebouw. De vergunningverlenende overheid kan hiervan gemotiveerd afwijken
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indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie (sondering) dat dit
niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd kan worden,
mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden op eigen
terrein.
- Een uitbreiding met verharde parkeerplaatsen bij het beeldbepalend gebouw is
niet toegestaan. De plaatsing van één vrijstaand bijgebouw bij het
beeldbepalend gebouw van maximaal 100 m² is toegelaten. Het bijgebouw is
maximaal 1 bouwlaag hoog met vrije dakvorm en mag wel binnen 25 meter
van het beeldbepalend gebouw geplaatst worden. De verharding rond het
nieuwe volume moet beperkt blijven tot 10 % van de oppervlakte van de zone.
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Artikel 17 Zone voor Strategisch Woonproject 6.

SWP VI
Algemene bepalingen
De projectzone sluit aan op een openbaar park met monumentale - Ontwikkelen als
loofbomen vlakbij het centrum van Kasterlee dat gekend is als het
kernversterkend
Biekenbusseltje. Tussen het bosgedeelte dat als parkzone
woongebied
opgenomen wordt in het RUP en de projectzone ligt een langzaam
verkeer verbinding. De projectzone zelf bestaat uit een aantal grote
percelen waarvan het grootste perceel aansluit bij het
Biekenbusseltje en vandaag ook volledig bebost is. De overige
percelen liggen braak of doen dienst als tuinzones bij de
voorliggende woningen. De zone kan ontwikkeld worden als een
kernversterkend woonproject met bijzondere woonkwaliteit door de - Handelszaken met
aanwezigheid van het park.
enkel automaten niet
toegelaten.

De bestemming van deze zone is wonen in de vorm van één- of
meergezinswoningen. De zone is aangeduid in functie van het ontwerpen en
realiseren van een samenhangend woonproject. Dit gebied wordt gecategoriseerd
onder de gebiedsaanduiding „wonen‟.
In de nieuw in te planten volumes zijn als nevengeschikte bestemming toegelaten:
publiek toegankelijke functies, kleine en middelgrote winkelbedrijven, horeca,
ambachtelijke bedrijven gecombineerd met winkelfunctie, vrije beroepen.
Commerciële functies die uitsluitend ingericht zijn met automaten zijn niet
toegelaten.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De realisatie van dit gebied kan gefaseerd verlopen. Projecten zijn
niet gebonden aan opgelegde bouwlijnen of bouwdiepten. De
ontwikkeling van een project in deze zone dient wel te voldoen aan
een aantal criteria en randvoorwaarden. Dit moet bij de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning duidelijk aangetoond worden.
Tevens moet uit de (deel)aanvraag duidelijk blijken dat de rest van
de
zone
niet
gehypothekeerd
wordt
wat
betreft
ontwikkelingsmogelijkheden. Dit kan gaan over ontsluiting,
inpasbaarheid van woningen, leefbaarheid, inrichting publieke ruimte
enz.
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De zone kan in deelfasen en/of in deelprojecten worden uitgevoerd door één of
meerdere eigenaars of ontwikkelaars. Hierbij is het in functie van een kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling van belang dat er binnen de gehele zone één ruimtelijk
geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de aanvang van de ontwikkeling van de zone
moet één ruimtelijke visie worden ontwikkeld voor de inrichting van de gehele
zone die de vergunningverlenende overheid moet toelaten de goede ruimtelijke
ordening van de zone te beoordelen. Indien een deel van het project gerealiseerd
wordt dient hierin aangetoond te worden dat (bij gebrek aan akkoord van de
mede-eigenaars)
pro
rata
voldaan
werd
aan
de
opgelegde
bebouwingspercentages en andere randvoorwaarden zoals opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Een aanvraag geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al
gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van
het gebied. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsvisie
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Bij de ontwikkeling van de zone wordt uitgegaan van het maximale
behoud van de beboste zones. Uitgaande van het feit dat het
grootste beboste perceel enkel ontsloten is via de Melkstraat zal het
perceel enkel daar bebouwd kunnen worden.

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend
Stedenbouwkundige voorschriften
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsvisie bevatten maar er moet steeds
aangetoond worden dat de rest van de ontwikkeling van de totale projectzone niet
gehypothekeerd wordt.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten mits ze voldoen
aan de volgende voorschriften:

Om het binnengebied te ontsluiten zal via de Schuttersstraat een
nieuwe toegang worden voorzien voor gemotoriseerd verkeer. De
nieuwe insteek zal kleinschalig zijn en een woonerf karakter hebben.
Langs de Schuttersstraat kunnen appartementen geplaatst worden in
een volume dat eveneens langs de nieuwe weg als een
representatieve gevel zal afgewerkt worden. Het woonerf zelf kan
parkeerplaatsen op het openbaar domein bevatten evenals een
kwalitatieve aanleg in kleinschalige bestratingsmaterialen. Voor
sociale huisvesting en voor huisvesting van ouderen kan er
afgeweken worden van de gemiddelde oppervlakte van 100 m² per
woning.

-

Verder in de projectzone worden enkel grondgebonden woningen
toegelaten om de privacy van de bestaande omliggende woningen
niet te schaden. Het gedeelte van het bestaande bos dat behouden
blijft kan een nieuwe toegang verlenen voor langzaam verkeer dat
aansluit op het bestaande pad.

-

-

-

-
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De zone is 7741 m² (grafisch gemeten) groot waarvan minimaal 1500 m² als
onverharde aaneengesloten groene parkzone moet behouden blijven. Deze
private parkzone moet lineair aansluiten bij de publiek toegankelijke parkzone
(Biekenbusseltje) zodat ruimtelijk een geheel ontstaat. Bij de inplanting van
nieuwe volumes moet maximaal rekening gehouden worden met de te
behouden hoogstammige bomen. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning moet aangegeven worden op welke manier de te behouden
hoogstammige bomen geïntegreerd worden in het project.
De bebouwing bestaat uit maximaal 2 bouwlagen met een vrije dakvorm. De
maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 meter en de maximale nokhoogte 13
meter.
In de zone zijn appartementen toegelaten langs de Melkstraat (maximaal 9) en
langs de Schuttersstraat (maximaal 4). In het binnengebied moeten
grondgebonden woningen voorzien worden in open, halfopen of zuidgerichte
bebouwingstypologie. Er moet minimaal 5 meter afstand gehouden worden
t.o.v. bestaande omliggende gebouwen.
Er moeten minimaal 12 (15 wo/ha) en maximaal 20 wooneenheden voorzien
worden in de totale zone.
Er moet één nieuwe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer voorzien worden
via de Schuttersstraat. Deze ontsluiting mag geen verbinding vormen met de
andere omliggende straten en dient uitgevoerd te worden als een doodlopend
woonerf in kleinschalige bestratingsmaterialen. De verharding moet tot een
minimum beperkt worden.
De gemiddelde bruto vloeroppervlakte van de wooneenheden per gebouw is
minimaal 100 m². Er kan van de gemiddelde grootte van 100 m² meter
afgeweken worden enkel wat betreft de woonbestemming in functie van een
specifiek doelgroepenbeleid. Dit kan enkel toegepast worden indien er een
project gerealiseerd wordt door het gemeentebestuur of OCMW of een sociale
woonorganisatie.
Elke wooneenheid, met uitzondering van deze op de gelijkvloerse verdieping,
heeft minimum één terras van minimum 8.00 m². Het terras is minimum 2.00 m
diep en sluit verplicht aan op het niveau van de leefruimten van de
wooneenheid.
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- Ondergrondse parkeergarage is verplicht vanaf 10 wooneenheden in een
gebouw. De vergunningverlenende overheid kan hiervan gemotiveerd afwijken
indien blijkt uit de watertoets of een haalbaarheidsstudie (sondering) dat dit
niet mogelijk is. Indien geen ondergrondse parking aangelegd kan worden,
mogen de nodige parkeerplaatsen bovengronds aangelegd worden op eigen
terrein.
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Artikel 18 Zone voor plein.

Algemene bepalingen
Deze aaneensluitende zone is aangeduid als pleinzone die ingericht - Publieke verblijfsruimte
wordt met respect voor de historische context ervan. Het plein met
de omliggende bebouwing is sterk beeldbepalend voor het centrum
van Kasterlee. Zowel op verkeerskundig als ruimtelijk vlak wordt hier
gestreefd naar een verhoging van de leefbaarheid en
gebruikswaarde van het openbaar domein. Bepaalde lokale functies
zoals voorzieningen, handel, horeca, ... sluiten aan op deze zone.
Binnen deze zone situeert zich het gemeentehuis en de kerk waarbij,
bijkomend aan de typische pleinfuncties, de ruimtelijke en functionele
relatie tussen de omliggende woonzones en de semi-publieke en
publieke functies (politie, ontmoetingscentrum, grootwarenhuis) moet
gerealiseerd worden.

De hoofdbestemming van de zone is publieke verblijfsruimte. Als ondergeschikte
bestemming is ruimte voor verkeer (gemotoriseerd verkeer en parkeerplaatsen)
toegestaan.
Bij tijdelijke afsluiting van gemotoriseerd verkeer kunnen hier nevenactiviteiten
(kermis, evenement, optreden, markt, …) plaats vinden.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding „Lijninfrastructuur‟.

Bepalingen met betrekking tot inrichting
De zone moet ingericht worden als publieke verblijfsruimte in de - Plein zonder
vorm van een plein waar derhalve geen ander constructies wenselijk
constructies
zijn.

Deze zone moet prioritair ingericht worden in functie van de verblijfs- en
woonkwaliteiten, waarbij het plein zowel ruimtelijk als functioneel in relatie staat
met de lokale voorzieningen en woningen, en in het bijzonder met de strategische
woonprojecten in de omgeving. Alle bebouwing is verboden. Enkel constructies
eigen aan de inrichting en het gebruik van de ruimte (fietsparkeerplaatsen,
bushaltes, waterpartijen, zitmeubilair, kunst…) kunnen toegelaten worden.
Mogelijke uitbreiding of aanpassing van de kerk zijn wel toegelaten.

Bij het ontwerp van het plein moet rekening gehouden worden met
de gewijzigde verkeerssituatie door de aanleg van de nieuwe
omleidingsweg rond het centrum. Om de inrichting van het plein op
een
kwalitatieve
manier
te
organiseren
zijn
volgende
aandachtspunten bepalend voor het ontwerp:

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie,
het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze
wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
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In functie van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling kaderend binnen het
mobiliteitsbeleid is het van belang dat binnen de ruimte één geheel/eenheid wordt
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Ondergeschikteheid van het verkeer
Waar het centrum nu nog fungeert als een „doorstroomzone‟ met
hoge verkeersintensiteiten moet bij de herinrichting een kwalitatieve
en bruikbare ruimte ontstaan met een minimale barrièrewerking door
gemotoriseerd verkeer. Het plein dient prioritair ingericht te worden in
functie van verblijfskwaliteiten en representativiteit van de site.
Vanuit deze filosofie dienen de verkeersvoorzieningen ondergeschikt
vormgegeven te worden ten aanzien van de pleinvorming, waarbij
tevens een clustering van desbetreffende voorzieningen prioritair is.
De verkeerskundige inrichting moet een ontmoedigende werking
hebben voor doorgaand verkeer op de huidige N19 als noordzuidverbinding.

o De voorzieningen voor het gemotoriseerd verkeer zijn qua oppervlakte en
vormgeving ondergeschikt aan de vormgeving en oppervlakte van de
verblijfsruimte, waarbij de totaliteit van de zone één geheel vormt;
o De voorzieningen voor gemotoriseerd verkeer dienen binnen de zone waar
mogelijk geclusterd te worden
o De parkeervoorzieningen moeten geclusterd worden.
o De N19 moet heringericht worden in het kader van de doortocht als een
weg voor bestemmingsverkeer.
o De N123 is als oost-westverbinding de hoogst gecategoriseerde weg door
het centrumgebied en wordt als lokale verbindingsweg ingericht
o De hoofdontsluiting van de zone Binnenpad moet gebeuren via het plein.
o De inrichting moet maximaal ruimte geven aan de zwakke weggebruiker en
in het bijzonder wat betreft de oversteekbaarheid in de omgeving van de
kerk (minimaliseren van conflictsituatie). De inrichting dient te voldoen aan
de regels voor toegankelijkheid zodat de volledige zone bereikbaar is voor
andersvaliden.
o De inrichting moet zorgen voor een maximale doorloopbaarheid
aansluitend op de omliggende wegen en voetgangersdoorsteken.
o De inrichting moet een multifunctioneel gebruik van het plein toelaten.
o De inrichting moet het groene karakter en imago van toeristisch recreatieve
ruimte van Kasterlee weerspiegelen. De situering en types van groene
massa‟s en ruimten zoals bomengroepen en –rijen en gazon moeten
terugkomen in het ontwerp.
o De inrichting moet voldoende ruimte voorzien voor mogelijke terrassen
aansluitend bij alle gebouwen rond het plein. Hierbij zijn transparante
schermen of vlonders voor afbakening niet toegelaten.

Pleinvorming van wand tot wand
Door het plein bvb als één verhoogd vlak over de N19 heen te
trekken en aan te sluiten op de vier gevelwanden, alsook de
verhoogde aanleg van de rijweg en de uitgesproken stedelijke taal
van het plein, waarbij de terrassen er integraal deel van uitmaken,
wordt door beeldvorming en eenvormig materiaalgebruik het
verblijfskarakter in het centrum van Kasterlee benadrukt. Op deze
manier wordt de kerk terug „op‟ het plein gelegd en beter betrokken
bij het centrum waar dit nu niet het geval is door de barrièrewerking
van de N19.
Onder transparante schermen worden schermen verstaan die in
hoofdzaak opgebouwd zijn uit glas met een minimale kader.
Schermen of afbakening door middel van lage groenstructuren
worden niet beschouwd als transparante schermen.

De afvoer van hemelwater op openbaar domein moet voldoen aan de principes
van de Vlarem met minimaal de toepassing van de dimensioneringscriteria
opgenomen in de GSV;

Een duurzame inrichting van het plein in al zijn aspecten kadert - Duurzame
binnen het groene, natuurlijke karakter van het dorp die er reeds
inrichtingsprincipes.
sterk aanwezig is (heuvelrug, netevallei, …) en de algemene
principes van duurzaamheid binnen het beleid van het
gemeentebestuur.
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gevormd waar bij de aanvraag minimaal moet voldaan worden aan de volgende
aspecten:

maart 2011

Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet aangegeven worden hoe
de elementen met betrekking tot duurzaam materiaal-, energie- en watergebruik
terugkomen in het ontwerp. Deze drie elementen zijn gericht op een beperkt
onderhoud, een lange levensduur, een blijvende mooie uitstraling en een veilige
omgeving.
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Artikel 19 Zone voor Openbaar Nut.

Algemene bepalingen
In deze zone zijn enkel openbare gebouwen en gebouwencomplexen - Openbare gebouwen
en
van gemeenschapsvoorzieningen toegelaten.
gebouwencomplexen
van openbaar nut.

De hoofdbestemming van de zone is gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
Dit
gebied
wordt
gecategoriseerd
onder
„gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen‟

de

gebiedsaanduiding

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
In functie van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling is het van belang dat er
binnen de gehele zone één ruimtelijk geheel/éénheid wordt gevormd. Bij de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet de juiste afmeting van de zone,
de bestaande bebouwing en verharding evenals de bestaande groenstructuren
worden aangegeven.
- Maximale afstemming
op omgeving.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie
van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact
betreft verenigbaar zijn met de omgeving en voldoen aan de volgende
voorschriften:
Deelgebied I Scholencampus
-
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De zone mag voor maximaal 50 % bebouwd worden.
Er zijn 2 bouwlagen toegestaan met accenten tot 3 bouwlagen voor maximaal
30 % van de bebouwbare oppervlakte.
De keuze van de dakvorm is vrij. In geval van hellende daken is de maximale
dakhelling 45 graden.
Het begroeningspercentage bedraagt minimaal 20 % van de niet bebouwbare
oppervlakte.
Alle zichtbare gevels van de bouwvolumes zijn evenwaardig qua
materiaalgebruik.
De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
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gerespecteerd worden. In geval van bouwen op de perceelsgrens is het
akkoord van de aanpalende eigenaar vereist. Bij het ontbreken van het
akkoord is een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens verplicht bij
gebouwen met 2 bouwlagen en 5 meter bij gebouwen met 3 bouwlagen.
Deelgebied II gemeenschapsvoorzieningen
-

-

-
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De zone mag voor maximaal 60 % bebouwd worden.
Er zijn maximum drie bouwlagen toegelaten. De keuze van de dakvorm is vrij.
Bij een hellend dak kan de helling variëren tussen 20° en 45°.
De bebouwing wordt gericht naar de omliggende openbare ruimte. Hierbij zijn
alle gevels van de bouwvolumes evenwaardig en dit zowel naar
materiaalgebruik als in functie van representatie.
Parkeervoorzieningen zijn toegelaten op een nieuw vorm te geven plein
gevormd door het gemeentehuis, ontmoetingscentrum en winkels. Het plein
moet ingericht worden als een nieuwe stedelijke ruimte met kleinschalige
bestratingmaterialen en/of natuurlijke en halfverharde materialen. De
hoofdontsluiting van het plein moet gebeuren richting de Markt en de N123.
De privacy en woonkwaliteit van de aanliggende woningen moet
gerespecteerd worden. In geval van bouwen op de perceelsgrens is het
akkoord van de aanpalende eigenaar vereist. Bij het ontbreken van het
akkoord is een afstand van 3 meter tot de laterale perceelsgrens verplicht.
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Artikel 20 Zone voor park.

Algemene bepalingen
Ter versterking van de woonkwaliteit worden desbetreffende - Openbaar buurtpark.
gebieden aangeduid als parkgebied aan de rand van de woonkern.
In het kader van hun kernversterkende functie zijn activiteiten
inherent aan een buurtpark toegelaten. Recreatief gebruik en een
openbaar karakter zijn hierbij essentieel.

De zone is bestemd voor instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een
openbaar buurtpark.
Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding „overig groen‟.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
Het recreatief gebruik wordt gestimuleerd door het behoud van de - Duurzame materialen.
trage wegen en het niet afsluiten van het park. Een minimale
verharding is toegelaten. Om de kwaliteit te garanderen moet in de
eerste plaats ook gebruik gemaakt worden van duurzame en
waterdoorlatende materialen die het verblijfskarakter van de zone
versterken.

Duurzaamheid
De verhardingsmaterialen voor toegangsverlening moeten waterdoorlatend zijn en
gericht zijn op een beperkt onderhoud, een lange levensduur, een blijvende mooie
uitstraling en een veilige omgeving.

Aanleg en onderhoud van deze zone zijn steeds toegelaten, maar ze - Onderhoud en aanleg
dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
mogelijk aan bepaalde
voorwaarden.

Onderhoud en aanleg
- Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
realisatie, het onderhoud en het beheer van de bestemming zijn toegelaten voor
zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de
omgeving en voldoen aan ondervermelde voorschriften:
- Binnen dit gebied zijn het natuurbehoud en landschapszorg de
hoofddoelstelling. De bestaande hoogstammige bomen moeten behouden
blijven. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het
behoud van het buurtpark zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang
in het gebied, de cultuurhistorische waarden, landschapswaarden en
natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de sociale functie niet
geschaad wordt.
- Volgende werken, handelingen, voorzieningen, en inrichtingen zijn vergunbaar:
o werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen die nodig of nuttig zijn
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Het openbaar domein kan zijn verblijfsfunctie maar vervullen als het - Meubilair is
voldoende ingericht is als verblijfsruimte. Dat wil zeggen dat
noodzakelijk.
straatmeubilair zoals verlichting, zitbanken, speeltoestellen,
afvalbakken, , … niet mag ontbreken bij de inrichting; het is zelfs
noodzakelijk.
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voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en
het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden van het park;
o Het plaatsen van zitmeubilair.
o Het plaatsen van infoborden
o Verhardingen voor toegangverlening
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Artikel 21 Zone voor weginfrastructuur.

Bepalingen met betrekking tot bestemming
Deze zone slaat op de verkeers- en vervoersinfrastructuur van lokaal niveau.

Bestemmen als zone
voor
weginfrastructuur.

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg,
fiets- en voetpaden, inclusief nutsvoorzieningen.

Inrichten volgens
wegencategorisering.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of aanpassing van de verkeers- en vervoersinfrastructuur
en aanhorigheden, volgens de wegencategorisering.

Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding „lijninfrastructuur‟.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde wegencategorisering te bewerkstelligen alsook de aanhorigheden.
Onder de aanhorigheden wordt verstaan: al dan niet verharde
bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de
wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de
beplanting,
de
veiligheidsuitrustingen,
de
geluidswerende
constructies.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren,
leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar vervoer, lokale dienstwegen
en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.
Bij de inrichting van deze wegen ligt de nadruk op de ontsluiting van de
aangelande functies. Het doorstroomcomfort is hier van ondergeschikt belang.
De afvoer van hemelwater op openbaar domein moet voldoen aan de principes
van de Vlarem met minimaal de toepassing van de wettelijk verplichte
dimensioneringscriteria;
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Artikel 22 Verbinding voor langzaam verkeer

Bepalingen met betrekking tot bestemming
Deze aanduiding slaat op de verkeers- en vervoersinfrastructuur van lokaal niveau. Om functionele relaties te leggen worden o
verschillende plaatsen verbindingen gerealiseerd voor de zwakke
weggebruiker. De pijlen duiden indicatief aan welke plaatsen met
elkaar moeten verbonden worden.

Bestemmen als zone
voor
weginfrastructuur.

De grafische aanduiding geeft aan dat in de onmiddellijke omgeving een
verbinding voor langzaam verkeer moet aangelegd, onderhouden en beheerd
worden.
De grafische aanduiding is een „overdruk‟ over de voorziene grondkleur.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De inrichting van deze zone dient de vooropgestelde wegencategorisering te bewerkstelligen alsook de aanhorigheden.

Inrichten volgens
wegencategorisering.

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of aanpassing van de langzaam verkeer verbinding.
De verbinding wordt uitgevoerd op een wijze dat enkel niet-gemotoriseerd verkeer
gebruik kan maken van de infrastructuur.
Als verharding komen enkel materialen in aanmerking die een hoog rijcomfort
bieden voor fietser en voetganger (geen kiezel of granulaten).
De minimale breedte van de verbinding is 1,5 meter tenzij dit door bestaande
bebouwing niet mogelijk is.
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Artikel 23 Tracé voor waterloop

Bepalingen met betrekking tot bestemming
Deze aanduiding slaat op de te realiseren lokale waterloop in het kader van de realisatie van de verschillende woonprojecten.

aanduiden indicatief
tracé

De grafische aanduiding geeft indicatief het tracé weer van de waterloop die naar
aanleiding van de ontwikkeling van de projectzones (gedeeltelijk) verlegd wordt.
De grafische aanduiding is een „overdruk‟ over de voorziene grondkleur.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing
De waterloop geeft een zekere beeldwaarde in het centrum en vormt de verbinding van verschillende deelgebieden. Naast de verbeterde
beleving wordt de waterloop ook ingeschakeld voor de
waterhuishouding. De regenwaterafvoer van de nieuw te realiseren
bebouwing wordt overeenkomstig het decreet integraal waterbeheer
geregeld via de waterloop.
-
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Inrichten als open
waterloop

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de
aanleg, het functioneren of aanpassing van de waterloop. De waterloop dient ten
allen tijde fysisch aanwezig te zijn. De beek moet als een open waterloop vorm
gegeven worden.

Waterbeheer

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, de inrichting met het oog op waterbeheer (buffer, bezinken)
toegelaten.
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Artikel 24 Beeldbepalende gebouwen

De grafische aanduiding duidt gebouwen aan. De grafische aanduiding is een
„overdruk‟ over de voorziene grondkleur.
De toegelaten bestemmingen zijn wonen, publiek toegankelijke functies, kleine en
middelgrote winkelbedrijven, horeca, ambachtelijke bedrijven gecombineerd met
winkelfunctie, vrije beroepen.
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