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

INLEIDING

Figuur 1: 3-sporenplanning
Dagelijks wordt een gemeente geconfronteerd met conflicten die te maken hebben
met de aanspraak op de ruimte. Om in een dynamische maatschappij alle aanspraken op de ruimte met elkaar in overeenstemming te brengen en een goed functioneren ervan te bekomen, is een bewuste en efficiënte aanpak van de ruimtelijke problematiek noodzakelijk. Naarmate er meer beleidsaspecten tot uiting komen in het
ruimtelijk beleid, worden de ruimtelijke ontwikkelingen ook steeds complexer. Er is
dan ook meer onderzoek nodig om gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Hierdoor groeit de behoefte aan een doordachte en planmatige aanpak van de
ruimtelijke problematiek.

ste

1

spoor

de

2

spoor

de

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

3

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

Structuurplanning vereist samenwerking tussen politici, administratie, ruimtelijke
planners en bevolking. Concreet heeft men het over een driesporenplanning: langetermijnvisie, kortetermijnactie en samenwerking met de bevolking.

visievorming
lange termijn

problemen

Structuurplanning als methodiek

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

waarden,
normen

Bron:

betrekken bevolking bij
spoor

plan- en besluitvorming

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

Het voornaamste kenmerk van de driesporenplanning is dat er gelijktijdig op de drie
sporen wordt gewerkt. Hierdoor kan men zowel een langetermijnvisie ontwikkelen als
strategisch inpikken op dringende problemen. Op die manier kan structuurplanning
geen alibi worden om dringende, structurele problemen op de lange baan te schuiven. Anderzijds biedt het ook de garantie dat de dringende problemen niet alleen
worden opgelost zonder deze te toetsen aan een duidelijk referentiekader.
Opbouw van het ruimtelijk structuurplan
In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (geïntegreerd in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) wordt
bepaald dat er op 3 bestuurlijke niveaus, nl. gewest, provincie en gemeente, ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt. Dit decreet vormt de juridische
basis voor de opmaak van gemeentelijke structuurplannen. Conform het decreet
bestaat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.
Het informatief gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext.
Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid. De bestaande
fysisch, ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven via de structuurbepalende ruimtelijke elementen in de gemeente. Er gebeurt een onderzoek naar de toe-
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1

komstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten wonen en bedrijvigheid. Om de ruimtelijke structuren coherent te kunnen behandelen worden complexere homogene deelruimten beschreven. De weergave van alle ruimtelijke knelpunten, kwaliteiten en kansen vormt het scharnier naar het richtinggevend gedeelte.

Figuur 2: overlegstructuur structuurplanningsproces

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

bevolking

gemeenteraad
personen

college

Het bindend gedeelte bevat de beslissingen die een bindend karakter krijgen. Er
worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan, de selectie van bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en het
minimaal te realiseren overleg.
Van het richtinggevend gedeelte kan het gemeentebestuur slechts gemotiveerd afwijken omwille van dringende economische en sociale redenen. Van het bindend
gedeelte kan het gemeentebestuur niet afwijken. Een structuurplan wordt vastgelegd
voor een termijn van vijf jaar. Het blijft echter van kracht tot het door een nieuw
goedgekeurd structuurplan wordt vervangen. Het structuurplan kan te allen tijde
geheel of gedeeltelijk worden herzien.
Overlegstructuur in het planningsproces
Communicatie en overleg werden nagestreefd via de oprichting van een ambtelijke
werkgroep en een stuurgroep. De inspraakbegeleider Eddy van Pottelberge zorgde
voor een goede overlegcultuur. De organisatie van het overleg verliep volgens het
onderstaand schema.

2

IOK

actieve
groepen

GECORO

stuurgroep
diensten

ambtelijke
werkgroep

plangroep

inspraakbegeleider

Ambtelijke werkgroep
De ambtelijke werkgroep controleerde en adviseerde het inhoudelijke werk van de
plangroep. De werkgroep zorgde voor een goede uitwisseling van gegevens tussen
de verschillende gemeentelijke diensten en het College van Burgemeester en Schepenen. De ambtelijke werkgroep bestaat uit volgende leden:
–

Arthur Baeten: burgemeester

–

Gloria dos Santos: schepen ruimtelijke ordening

–

Chantal De Laet: deskundige grondgebiedszaken

–
–

Carine Van Tendeloo: administratief hoofdmedewerker grondgebiedszaken
Emilie Verwimp: stedenbouwkundig ambtenaar

–

Marc Van Looy: hoofinspecteur eerste klasse

–

Roger Gabriëls: schepen milieu

–

Frans Witvrouwen: schepen openbare werken

plangroep
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–

José Poelmans: schepen cultuur en onderwijs

–

Bianca Tomasetig (plaatsvervanger Gecoro)

–

Griet Goor: deskundige milieudienst

–

Chris Peeters (plaatsvervanger Gecoro)

–
–

Katia Delen: jeugd en cultuur
Hippo Adriaenssen: sport en recreatie

–
–

Jean-Pierre Peeters (plaatsvervanger Gecoro)
Constant Delen (plaatsvervanger Gecoro)

–
–

Julien Corthout: openbare werken
IOK plangroep

–
–

Bart Maes (plaatsvervanger Gecoro)
Chris Horemans (plaatsvervanger Gecoro)

–

Eddy Van Pottelberge: inspraakbegeleiding

–

IOK plangroep

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

Arthur Baeten: burgemeester

–

Gloria dos Santos: schepen ruimtelijke ordening

–

Chantal De Laet: deskundige grondgebiedszaken

–
–

Carine Van Tendeloo: administratief hoofdmedewerker grondgebiedszaken
Joeri De Wit

–
–

Paul Peeters
Jan Van Den Bosch (N.K.W.V.)

–

Maria Van De Putte

–

Fons Van Mol

–

Jos Van Elsen (HVP)

–

Jan Van Dyck (SP)

–

Hugo Cambré (Eenheid)

–

Ward Mariën (GBL)

–

Kenny Clé (voorzitter Gecoro)

–

Luc Stijnen (ondervoorzitter Gecoro)

–
–

Wim Poelmans (Gecoro)
Wim Peeters (Gecoro)

–
–

Frans Willems (Gecoro)
Herman Lambrechts (Gecoro)

–

Liana Vercammen (Gecoro)

GRS Herenthout

Inspraakmomenten
Op regelmatige basis werden de nota’s van de IOK Plangroep besproken voor de
stuurgroep. Aan elke stuurgroepvergadering ging één of meerdere ambtelijke werkgroepvergadering vooraf, waarin de voorstellen vanuit de IOK plangroep geconfronteerd werden met de visie van het gemeentebestuur. De startvergadering van de
stuurgroep was openbaar, zodat alle geïnteresseerde burgers zich over het procesverloop en structuurplanning op de hoogte konden stellen. De stuurgroepen daarna
waren met de beperkte stuurgroep. Het volgende overzicht geeft weer welke inspraakmomenten werden gehouden voor de stuurgroep:
–

Overleg met gemeenteraadscommissie 27 oktober 1999
– Voorstelling startnota

–

Donderdag 5 februari 2004
– Startvergadering voor de stuurgroep

–

Dinsdag 27 april 2004
– Bespreking deelnota’s van de open ruimte: natuur, landbouw en recreatie

–

Dinsdag 28 september 2004
– Bespreking deelnota’s bebouwde ruimte: wonen en handel & bedrijvigheid

–

Donderdag 10 februari 2005

– Bespreking afwegingsdocument
– Woensdag 13 april 2005
–

– Bespreking voorontwerp
Woensdag 27 april 2005
– Evaluatie voorontwerp

IOK
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timing

visie

korte termijnactie

inspraak en communicatie

startnota

oktober 1999

draagvlaktoetsing principes RSV, RSPA

Gewestelijke studie tot nadere uitwerking van ENA
Afbakening VEN

structureel overleg ARP, DRP
startvergadering met de stuurgroep

februari 2004

sectoraal en ruimtelijk onderzoek
voorjaar 2004

themaverdieping deelruimten

april 2004

deelnota natuur
deelnota landbouw
deelnota recreatie
deelnota handel en bedrijvigheid
deelnota wonen

september 2004

Woningbehoeftestudie
Onderzoek naar het nut van ruilverkaveling (VLM)
Gewestelijke studie tot nadere uitwerking van ENA
Afbakening VEN

stuurgroep natuur
stuurgroep landbouw
stuurgroep recreatie
stuurgroep handel en bedrijvigheid
stuurgroep wonen

afweging
februari 2005
analyse verkeer en vervoer
analyse landschap

Onderzoek naar het nut van ruilverkaveling (VLM)
Afbakening VEN

stuurgroep afweging: visie op deelruimten

voorontwerp

april 2005
synthese gewenste ruimtelijke structuur
april 2005

Onderzoek naar het nut van ruilverkaveling (VLM)

stuurgroep (1)
stuurgroep (2)

structureel overleg

juni 2005
kernbeslissingen bindende bepalingen
verfijning

plenaire vergadering
september 2005
verfijning

ontwerp structuurplan
7 februari 2006
3 juli 2006

opvolging van het proces

Onderzoek naar het nut van ruilverkaveling (VLM)
Onderzoek naar uitbreidingsbehoefte van sportcentrum ‘t Kapelleke

advies GECORO
voorlopige vaststelling gemeenteraad
infobrochure bevolking
inspraakavond
openbaar onderzoek
definitieve vaststelling gemeenteraad
goedkeuring provinciale overheid

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

4

IOK

plangroep

GRS Herenthout

DEEL 1
Informatief gedeelte

GRS Herenthout

IOK

plangroep

5

I Situering en kengetallen
1 Globale situering van de gemeente

I

SITUERING EN KENGETALLEN

1

Globale situering van de gemeente

Figuur 3: Situering van Herenthout tussen de buurgemeenten

Herentals

Herenthout is een kleine Kempense gemeente in het midden van de provincie Antwerpen, arrondissement Turnhout. Het ligt op ca. 25 km ten oosten van Antwerpen
en ca. 24 km ten zuidwesten van Turnhout. De buurgemeenten zijn Nijlen in het
westen, Grobbendonk in het noorden, Herentals in het oosten en het noordoosten en
Heist-op-den-Berg in het zuiden. Herenthout is gelegen binnen de driehoek Lier Herentals – Heist-op-den-Berg. In het noordoosten van de gemeente situeert zich het
grensoverschrijdend industriegebied Klein-Gent. Dit industriegebied is verbonden
met het economisch netwerk van het Albertkanaal (ENA) en de autosnelweg E313.

Grobbendonk
Nijlen
Herenthout

Heist-opden-Berg

Herenthout heeft slechts één woonkern: Herenthout-dorp. Daarnaast komt verspreide
bebouwing voor tussen en langs de verbindingswegen naar Nijlen, Bevel, Bouwel,
Herentals, Wiekevorst en Itegem. De ontsluiting naar de E313 gebeurt via oprit 21
(Herentals Industrie) of via de N13 en oprit 20 (Bouwel). De spoorlijn Lier – Herentals
loopt ten noorden van de gemeente. De dichtstbijzijnde opstapplaats is Bouwel, de
dichtstbijzijnde intercitystations zijn Lier, Heist-op-den-Berg en Herentals.
Geografisch gezien ligt Herenthout in de Kempen die gekenmerkt worden door de
aanwezigheid van Pleistocene dekzanden, hetgeen de basis vormt voor de typerende ‘arme zandgronden’. De Kempen zelf kunnen verder worden onderverdeeld in de
Noorderkempen, de Centrale Kempen en de Zuiderkempen. De verschillen in geologische (Tertiaire) formaties is hierbij het uitgangspunt. Over de opdeling bestaat
weinig eensgezindheid. De indeling op landschapsecologische basis rekent Herenthout tot de Zuiderkempen; geologisch behoort Herenthout tot de overgang tussen de
Centrale en de Zuiderkempen. Antrop (1989) rekent Herenthout tot de Zuiderkempen
en meer bepaald tot de Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg.
Het landgebruik in Herenthout wordt gedomineerd door weiland, tuinbouw en
houtaanplantingen. Het geheel zorgt voor een complex van regelmatige en onregelmatige blokken. De morfologie is vlak met valleien en overstromingsvlakte. De getuigenheuvels ter hoogte van Bergen doorbreken de vlakte.
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2

Kengetallen

Tabel 1: Kengetallen
OPPERVLAKTE

2.355 ha

INWONERS: aantal/bevolkingsdichtheid (op 1/1/2004)
8.359 inw. / 355 inw/km²
26,7 %
Waarvan: Jonger dan 20
62,5 %
Tussen 20 jaar en 65 jaar
10,8 %
Ouder dan 65 jaar
Aantal vreemdelingen op 1.1.2004
65 / 0,8 %
Bevolkingstoename tussen 1.1.2003 en 1.1.2004
35 / 0,4 %
PARTICULIERE GEZINNEN: aantal/ gezinsgrootte (op 1.1.2004)
3.366 / 2,48
23,9 %
Waarvan: Alleenstaanden
5,2 %
Samenwonenden
25,6 %
Huishoudens zonder kinderen
44,4 %
Huishoudens met ongetrouwde kinderen
0,9 %
Andere huishoudens
WONINGEN (socio-economische enquête 2001)
3.245
Woningen gebouwd na 1946
2.361 / 72,8 %
Woningen met middelmatig tot groot comfort
2.329 / 71,8 %
2.901 / 89,4 %
Waarvan: Eengezinswoningen1
1.382 / 42,6 %
Open bebouwing
1.060 / 32,7 %
Halfopen bebouwing
459 / 14,1 %
Gesloten bebouwing
259 / 8,0 %
Appartementen
Bewoond door de eigenaar
2.471 / 76,1 %
ARBEID EN TEWERKSTELLING
Loon- en weddetrekkenden (30.06.2002)
1.237
Zelfstandigen (31.12.2002)
590
Werkzoekenden (NWWZ – 2002)
215
LEERLINGEN (2000 – 2001)
839
Waarvan kleuteronderwijs
287
Lager onderwijs
552
Bron: NIS, RSZ, RSZV, VDAB, Ministerie van Onderwijs

1

Som van de percentages van de eengezinswoningen en appartementen is kleiner dan 100 % daar niet voor
elke woning het woningtype gekend is.
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II

PLANNINGSCONTEXT

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

1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

–

Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het
fysisch systeem.

–

De natuurfunctie in het buitengebied moet gebufferd worden ten opzichte van de
eraan grenzende functies, onder meer omwille van de relatie tussen ruimtelijke
kwaliteit en milieukwaliteit.

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

Doelstellingen voor het buitengebied

Voor de natuurlijke structuur wordt een gedifferentieerd en gebiedsgericht ruimtelijk beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel van natuurlijke gebieden. In deze gebieden wordt het behoud,
het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd. Ter uitvoering van dit
beleid zal het Vlaams Gewest grote eenheden natuur (GEN), grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), natuurverwevingsgebieden, bos- en bosuitbreidingsgebieden afbakenen. De provincie bakent natuurverbindingsgebieden af.
Enkele van de bos- en natuurgebieden in Herenthout werden reeds als GEN afgebakend.
– Een belangrijk accent voor de natuurlijke structuur is de ontwikkeling van beken
en rivieren in relatie met de omgevende vallei. Dit betekent dat er ruimtelijke
voorwaarden moeten worden gecreëerd die het integraal waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.

–

–

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

–

Het is noodzakelijk dat voor de ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot
stand wordt gebracht. Deze heeft betrekking op het voorkomen van natuurlijke
elementen in het landschap en op de structuurkenmerken ervan. Deze laten het
voortbestaan of de migratie van organismen toe in gebieden waar de invloed van
de menselijke activiteit overheerst.

–

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

Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden door drie beleidsniveaus structuurplannen
opgemaakt. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar de ruimtelijke
structuurplannen van het gewestelijke en het provinciale niveau. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23
september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrachtigd. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend
karakter, met weliswaar de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.
Herenthout behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau
van Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte
overweegt.

Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het
functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw,
natuur, bossen, wonen en werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.

–

Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling
van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.
– Wonen en werken vanuit de eigen groei in de gemeente ruimtelijk concentreren in
of aansluitend bij de kernen van het buitengebied.
–

De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van
ruimtelijke conflicten tussen de verschillende structuren.

–

Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysisch systeem, de
landbouw en het nederzettingspatroon.
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Operationalisering van het begrip landschap houdt in dat op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt aangegeven welke landschappelijke elementen en componenten, gave landschappen en openruimteverbindingen als structurerend moeten beschouwd worden. Voor elk van deze kenmerken worden gedifferentieerde
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld.
– Toekomstige ruimtelijke ingrepen in of nabij deze structurerende landschapskenmerken zullen beoordeeld worden in functie van de vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven.

niet structurerend. De kernen worden verder onderverdeeld in hoofddorpen en
woonkernen via het provinciaal ruimtelijk structuurplan

–

–

Wonen en werken concentreren 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 bewerkstellingen 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.

–

Geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing om de resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting te vrijwaren.

Perspectieven voor de agrarische structuur
–

Landbouw is de grootste ruimtegebruiker in Vlaanderen en de belangrijkste beheerder van de open ruimte.

–

Er wordt een beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van gebieden die in
de toekomst belangrijk blijven voor de landbouw. Het beleid in deze gebieden zal
gericht zijn op het weren van nieuwe niet-agrarische functies die de landbouw
kunnen belemmeren. Het Vlaams Gewest duidt de agrarische macrostructuur
aan, met specialisatieregio’s. Hoewel deze macrostructuur op gewestelijk niveau
nog niet werd aangeduid, kan gepoogd worden Herenthout hierbinnen te situeren. Herenthout situeert zich in een regio waar de melkveehouderij dominant
aanwezig is (Kempen). Deze regio wordt gekarakteriseerd door een hoog percentage landbouwgronden. Verspreid in de Antwerpse Kempen komen er ook een
aantal intensieve veebedrijven voor. In het RSV wordt gesteld dat de landbouw in
Herenthout dynamisch is.

–

Een verdere differentiatie wordt nagestreefd in functie van de agrarische bebouwingsmogelijkheden. Het Vlaams Gewest zal bouwvrije zones afbakenen (beperkt in omvang) om de ontwikkelingsmogelijkheden van grondgebonden landbouw te optimaliseren.

–

Binnen de agrarische structuur kunnen agrarische bedrijvenzones voor de inplanting van nieuwe grondloze agrarische bedrijven afgebakend worden om ongeordende ontwikkeling van concentraties te voorkomen.

–

De overige gebieden van de agrarische structuur zijn gericht op het behoud en de
verdere ontwikkeling van het agrarisch ruimtegebruik. Verdere differentiatie op lokaal niveau is mogelijk.

–

Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik
ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en
is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Onderzocht moet worden welke van de bestaande
terreinen op termijn kunnen worden ingericht als een volwaardig woongebied.
Dergelijke locatie moet een versterking betekenen van de bestaande kern door er
onmiddellijk op aan te sluiten.
– De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de
kern. Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
moet de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang de
structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten.
Perspectieven voor de gebieden voor economische activiteiten
–

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

–

Bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide
bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de bestaande vestigingen

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
–
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kale wegen. Via deze categorisering krijgt elke weg een duidelijke hoofdfunctie.
Selectief wordt er prioriteit gegeven aan bereikbaarheid of leefbaarheid in functie
van de drie mogelijke hoofdfuncties: verbinden, verzamelen of toegang geven.

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 andere functies in het buitengebied
–

Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als hoofdfunctie voorkomen, maar ze
zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Waterwinning is niet structuurbepalend voor Herenthout.
– 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. In de Kempen is een belangrijk deel van de toeristische en recreatieve accommodatie van Vlaanderen gelegen voornamelijk van het verblijfstoerisme.
– Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik
ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en
is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Onderzocht moet worden welke van de bestaande
terreinen op termijn kunnen worden ingericht als een volwaardig woongebied.
Dergelijke locatie moet een versterking betekenen van de bestaande kern door er
onmiddellijk op aan te sluiten.
–

De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de
kern. Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
moet de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang
ervan de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten.

–

Containerparken en kringloopcentra worden in het kader van het gemeentelijk
structuurplanningsproces gelokaliseerd in de kern met respect voor de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving of op een bedrijventerrein dat aansluit bij de kern.

–

De hoofdwegen worden onderdeel van een netwerk van doorgaande verbindingen en functioneren als ruimtelijke dragers voor het wegvervoer over langere afstand. Aangezien de internationale en gewestelijke verbindingsfunctie primeert,
moet het aantal op- en afritten beperkt gehouden worden. Of een beperking effectief kan worden doorgevoerd moet nog nagegaan worden. In Herenthout zijn
geen hoofdwegen gelegen, maar de E313 ligt net ten oosten van de gemeente.
– Secundaire wegen hebben een verzamelfunctie op bovenlokaal niveau en ontsluiten gebieden naar primaire wegen en hoofdwegen. De selectie gebeurt in het
provinciaal ruimtelijk structuurplan.

Perspectieven voor de lijninfrastructuren
–

Het wegennet wordt geoptimaliseerd via een functionele categorisering. Onderscheid wordt gemaakt in hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lo-
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Perspectieven voor de natuurlijke structuur

2

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

–

De provincie streeft naar de versterking, de bescherming en het behoud van de
dragende functie van de belangrijke beek- en riviervalleien. De valleigebieden
moeten gevrijwaard worden van verdere bebouwing of van intensief bodemgebruik.

De provincie Antwerpen beschikt sinds 28.08.01 over een goedgekeurd Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het is een verfijning van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen op het intermediaire planningsniveau. Zowel voor de beschrijving van de bestaande structuren als voor de ontwikkeling van een visie op de
gewenste ruimtelijke structuur is het een belangrijk kader voor het gemeentelijk structuurplan.

–

Het RSPA wil de interne en onderlinge samenhang van rivier- en beekvalleien,
grotere complexen natuurlijke gebieden en kleinere natuurlijke elementen beschermen en versterken. De provincie vertaalt dit beleid via de selectie van natuurverbindingsgebieden en gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.

–

De provincie heeft een natuurverbinding aangeduid langs de vallei van de Grote
Nete tussen de Merodese bossen te Herenthout en de natuurgebieden ten noorden van Grobbendonk. In natuurverbindingsgebieden is het beleid gericht op de
ruimtelijke ondersteuning van de hoofdgebruiker en van de kleinere natuurgebieden, alsook op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen en van de niet-bebouwde onderdelen. In op te stellen PRUP’s concretiseert de provincie dit beleid.

Herenthout behoort tot de hoofdruimte ‘Netegebied’ en tot de deelruimte ‘gebied
van de Grote Nete’.
De hoofdruimte Netegebied is een waardevol en kwetsbaar gebied rond de beide
Netes. Elke ruimtelijke ontwikkeling in deze hoofdruimte moet worden gekoppeld aan
de structuur van de Netes en aan de draagkracht van het fysisch systeem. Er geldt
een beleid dat de openruimtefuncties moet stimuleren, de lintvorming moet beheersen en de barrièrewerking van het Albertkanaal moet beperken.
Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte ‘gebied van de Grote
Nete’
–

Het gebied van de Grote Nete wordt gezien als een kwetsbaar en te koesteren
gebied met provinciaal openruimtebelang. Het systeem van de Grote Nete en de
zijbeken is de natuurlijke drager voor het gebied. Zowel het noordelijk als het zuidelijk deel kennen afwisselend open en beboste gebieden met verspreid laagdynamisch toerisme.

–

Natuurbeleving, verbrede en grondgebonden landbouw, toerisme en recreatie zijn
hoofdfuncties. In het gebied worden grote gehelen als natuurverbinding aangeduid. Toerisme en recreatie zijn laagdynamisch en worden verweven met andere
openruimtefuncties. Landbouw wordt betrokken bij het beheer van het gebied. De
centrale ligging van een structuurbepalend landbouwgebied

–

De kenmerkende, verregaande versnippering in deze deelruimte moet worden
tegengegaan. Specifieke maatregelen tegen verlinting zijn noodzakelijk. Bijkomende voorzieningen worden niet gestimuleerd. Een beperkt aantal structuurondersteunende kernen kan worden aangeduid en hun rol blijft beperkt. Het dorp
van Herenthout wordt niet als dominant in de omgeving beschouwd.

–

De barrièrewerking door het netwerk Albertkanaal wordt beperkt door het aanduiden van openruimteverbindingen en natuurverbindingen en het stimuleren van
landschapsopbouw.
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–

Gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang bevatten
verzamelingen van kleine landschapselementen. In Herenthout is geen enkel van
deze gebieden van bovenlokaal belang gelegen, maar in Nijlen, tot tegen de
grens met Herenthout is een gebied met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang aangeduid.
– De vallei van de Grote Nete wordt door de provincie aangeduid als natuuraandachtsgebied.
–

plangroep

Het RSPA bakent verder nog natuurlijke gebieden af samenhangend met het
waternetwerk of niet gekoppeld aan het waternetwerk. Natuurlijke gebieden, sterk
gekoppeld aan het waternetwerk, komen voor in de directe omgeving van het
netwerk op alluviale bodems. De gebieden, gekoppeld aan de vallei van de Grote
Nete bevinden zich vooral in het zuiden nabij Herselt en Westerlo en langs de
bovenloop in de omgeving van Meerhout en Balen. Natuurlijke gebieden, niet gekoppeld aan het waternetwerk, zijn onder te verdelen in bosclusters en natuurclusters. Een boscluster bevat bossen waartussen een ruimtelijke relatie bestaat
of waar deze kan worden gerealiseerd. Een natuurcluster bestaat uit natuurelementen waartussen een ruimtelijke relatie bestaat of kan worden gerealiseerd
omdat hun voorkomen gekoppeld is aan bepaalde kenmerken van het fysisch
systeem. Ze kennen binnen de provincie Antwerpen een gelijke ruimtelijke verdeling als de bosclusters. Geen van deze beleidscategorieën werd afgebakend op
grondgebied van Herenthout.

GRS Herenthout

II Planningscontext
2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

gingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door projecten op
gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden
worden voorzien.

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
–

–

Het provinciaal structuurplan streeft naar een hiërarchische samenhang tussen
kernen met een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau. Gedeconcentreerd
bundelen op basis van de kernenhiërarchie moet een algehele verstedelijking van
de provincie tegengegaan.

–

Voor Herenthout houdt dit in: een indeling bij het lintlandschap met dorpenbanden
en open ruimte, een selectie van Herenthout als gewoon hoofddorp type III.

–

Een gemeente met een gewoon hoofddorp type III krijgt de mogelijkheid om een
bijkomend lokaal bedrijventerrein aan te duiden, enkel voor de herlokalisatie van
zonevreemde lokale bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven. Bijkomende
woningen kunnen slechts gerealiseerd worden in functie van de opvang van de
natuurlijke aangroei. De provinciale taakstelling voor het aantal te voorziene woningen in Herenthout tussen 1992-2007 is vastgesteld op 401-500 bijkomende
huishoudens. Deze taakstelling is informatief en moet worden onderbouwd via
een woningprogrammatie in een door de gemeenteraad definitief vastgesteld
ruimtelijk structuurplan.
– In de omzendbrief ‘woningprogrammatie’ van de provincie Antwerpen wordt gesteld dat de provincie vanaf nu de geactualiseerde cijfers van de Mira-2 projecties
zal gebruiken i.p.v. de vork die in het structuurplan wordt gehanteerd. Voor de
gemeente Herenthout wordt een behoefte aan 443 woningen vooropgesteld voor
de periode 01/01/92 tot 31/12/07. Aangezien het structuurplan Vlaanderen stelt
dat deze periode slechts tot 01/01/07 kan lopen, werden deze cijfers verrekend
en komt men voor Herenthout aan een behoefte van 415 bijkomende woningen.
– 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 betreffende de binnengebieden en de
wil van de gemeente om slecht gelegen binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden te schrappen als woongebied, werkt positief in deze afweging (deze richtlijn is echter in tegenspraak met de richtlijn van omzendbrief 97/03 waarbij enkel
het schrappen van woongebied, niet van woonuitbreidingsgebied, als compensatie wordt aanvaard). Herenthout heeft echter geen woonuitbreidingsgebieden dus
enkel het schrappen van woongebied aanleiding geeft tot het aansnijden van nietwoongebieden in de gemeente.
–

Perspectieven voor de ruimtelijk economische structuur
–

Economische bedrijvigheid, kleinhandel, landbouw, toerisme en recreatie behoren in het provinciaal structuurplan tot de ruimtelijk economische structuur.

–

Het RSPA ziet in haar beschrijvend gedeelte de groenteteelt en de veehouderij
als structurerend op provinciaal niveau. Het RSPA onderscheidt een aantal deelgebieden in de provinciale agrarische structuur. Deze deelgebieden hebben een
min of meer uitgesproken specialisatie in een productierichting. Herenthout behoort tot het Neteland. Binnen dit gebied kunnen een viertal gebieden onderscheiden worden. Herenthout behoort tot het Land van Lier - Heist-op-den-Berg.
Het Neteland wordt, met uitzondering van de ruilverkavelinggebieden, gekenmerkt door een kleinschalige perceelsstructuur. Een kleine oppervlakte heeft ruilverkaveling ondergaan, waardoor de perceelsstructuur er grootschalig is geworden (o.a. gedeelte van Herenthout). De ruimtelijke drager van het gehele gebied
is de grondgebonden melk- en rundveehouderij. Intensieve grondloze veeteelt
ontwikkelt zich als nevenproductierichting. Deze laatste komt verspreid voor over
grote delen van het Neteland.
Een verdere ontwikkeling van de grondloze veeteelt is omwille van de mestproblematiek en de kansen voor grondloze landbouw niet gewenst. Grondgebonden
melkveehouderij kan worden ondersteund door een investering in landbouwinfrastructuur. Glastuinbouw in de valleigebieden van de Grote Nete is niet gewenst.
Uitzwerming van serres vanuit het gebied rond Sint-Katelijne-Waver naar het Neteland mag niet worden aangemoedigd.

–

Herenthout behoort tot de hoofdruimte ‘Netegebied’ en tot de deelruimte ‘gebied
van de Grote Nete’. Het Netegebied is een 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

De provincie Antwerpen wil het aandeel van sociale woningen in het totaal van
bijkomende woningen evenwichtig verdelen en zo nodig stimuleren. De bijkomende sociale huur- en koopwoningen (onderdeel van de totale woningbehoefte)
worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervan-
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De provincie Antwerpen houdt rekening met bijzondere overheidsinitiatieven van
gemeenten in het buitengebied om woningen en/of bouwkavels voor de middengroepen uit de lokale bevolking (die net buiten de inkomensnormen van de sociale huisvesting vallen) te voorzien. De bijkomende koopwoningen en sociale kavels voor middengroepen uit de lokale bevolking worden bij voorkeur binnen het
bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd.
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–

In Herenthout werden geen toeristisch-recreatieve knooppunten, gebieden van
primair toeristisch-recreatief belang en toeristisch-recreatieve aandachtsgebieden
aangeduid.

–

De vallei van de Grote Nete wordt geselecteerd als strategisch rustgebied binnen
het netwerk ‘Kempen’. In strategische rustgebieden geldt het principe van beperkt
recreatief medegebruik. Het zijn grotere gebieden met een minimum aan infrastructuur. Uitbouw of inplanting van hoogdynamische infrastructuur kan niet. Wel
is kwaliteitsverbetering van de bestaande infrastructuren mogelijk. Eventueel
kunnen locaties aangeduid worden waar een beperkte inplanting van ondersteunende infrastructuur voor recreatie en toerisme mogelijk is. Watertoerisme is mogelijk indien de uitrusting beperkt blijft tot laagdynamische infrastructuur.

–

–

De vallei van de Grote Nete van Lier tot aan het Albertkanaal (Oosterlo) wordt
geselecteerd als een gebundeld netwerk. Dit is een geheel van gebundelde routes voor recreatieve lange afstandsbewegingen. Voor de vallei van de Grote Nete
is het concept van gebundeld netwerk volledig in de sfeer van het recreatief medegebruik te ontwikkelen. Ook het Albertkanaal, ten noordoosten van de gemeente is geselecteerd als gebundeld netwerk.
De provincie streeft ernaar om de economische bedrijvigheid onder de vorm van
bedrijventerreinen te concentreren in een aantal economische knooppunten (ter
vrijwaring van het buitengebied). Concreet zullen ter opvanging van de sterke
economische (lees: industriële) dynamiek in de economische knooppunten van
het arrondissement Turnhout voldoende bedrijventerreinen moeten worden ontwikkeld. Hergebruik van reeds bestaande bedrijventerreinen vormt hierin een
speerpunt.

–

Herenthout werd geselecteerd als een gemeente met een gewoon hoofddorp
type III. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om een nieuw lokaal bedrijventerrein aan te leggen ter opvang van herlokalisatiebehoeften van lokale bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit bedrijventerrein moet in principe
aansluiten bij de kern of bij een reeds bestaand bedrijventerrein én goed bereikbaar zijn via een gemeentelijke verzamelweg en het openbaar vervoer.
– Concentratie en verweving van de kleinhandel in de kernen van het buitengebied
moet gestimuleerd worden én dit op maat van de desbetreffende kern. Dit verhoogt niet alleen de aantrekkingskracht op het klantenpotentieel maar bevordert
bovendien de multifunctionaliteit van de dorpscentra. Kleinhandelszones als specifieke regionale bedrijventerreinen mogen enkel ontwikkeld worden in de stedelijke gebieden en op goed ontsloten en ruime plaatsen. Het ruimtelijk beleid ten
aanzien van de kleinhandel(concentraties) is een gemeentelijke aangelegenheid.
Solitaire winkels in het buitengebied moeten worden afgebouwd (geherlokali-
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seerd) of kunnen ten hoogste ‘strikt’ worden behouden. Deze visie dient eveneens te worden genuanceerd in het GRS.
Perspectieven voor de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur
–

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

–

In Herenthout werden geen secundaire wegen aangeduid.

Perspectieven voor de landschappelijke structuur
–

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

–

De Grote Nete en de Wimp werden aangeduid als structurerend hydrografische
elementen. In provinciale uitvoeringsplannen waarin de hydrografische elementen
worden behandeld, zal de provincie randvoorwaarden opleggen met het oog op
een kwaliteitsvolle aanpak van waterfronten, een vernieuwde relatie tussen nederzetting en rivier en het behoud van het structuurbepalend karakter. Werken
van algemeen belang moeten mogelijk blijven.

–

Het oostelijk en noordoostelijk deel van Herenthout werd geselecteerd als complex gaaf landschap (complex van de Zuiderkempen van Lier). De landschappen
moeten gevrijwaard worden van versnippering en versnijding door nieuwe infrastructuren. De open ruimte wordt maximaal behouden.

plangroep

GRS Herenthout

II Planningscontext
3 Omzendbrief RO 2002/03

–

3

Omzendbrief RO 2002/03

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

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

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

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

De gemeente geeft aan welke flankerende beleidsmaatregelen er worden genomen

–

–

Het woonuitbreidingsgebied is inbreidingsgericht en/of kernversterkend gelegen:

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

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

2

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

Om een afstemming in visievorming te bekomen inzake grensoverschrijdende ruimtelijke structuren is het belangrijk een inzicht te verwerven in de ruimtelijke visies van
de buurgemeenten. Daarom wordt gekeken naar de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-Berg en Nijlen.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk (ARCADIS-Gedas, ontwerp
oktober 2005)
Het structuurplanningsproces van de gemeente Grobbendonk bevindt zich in de
officiële goedkeuringsfase. Momenteel bevindt het proces zich in de voorontwerpfase. De ontwikkelingsperspectieven die gelden kunnen dus nog gewijzigd worden. De
ontwikkelingsperspectieven die relevant zijn voor Herenthout worden hieronder kort
weergegeven:
–

Het gehucht gehucht Langenheuvel-Rostal, grenzend aan Herenthout moet worden afgebakend. Rond wonen wordt geen stimuleringsbeleid gevoerd in dit gehucht; de bestaande woningvoorraad kan worden ingevuld. Andere (bestaande)
functies kunnen blijven, zolang ze geen hinder vormen voor de omliggende bewoning. Nieuwe functies kunnen slechts beperkt en maar op enkele plaatsen bijkomen.
– In het woonlint langs de Herenthoutse Steenweg, grenzend aan Herenthout, is
bijkomende bebouwing niet gewenst. Enkel de bestaande juridische voorraad
mag worden opgevuld. Er werden enkele richtlijnen opgesteld om de bebouwing
er niet verder aan te moedigen.
–

plangroep

Het overige aangrenzende gebied bestaat uit een te versterken coulisselandschap. Het coulisselandschap bestaat uit landbouwgebieden, afgewisseld met
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enkele bospercelen. Er wordt voorgesteld om dit gebied verder te ontwikkelen in
functie van de landbouw. Verschillende (nieuwe) agrarische en para-agrarische
bedrijven zijn mogelijk mits inpassing in het landschap. Om het coulisselandschap te behouden, wordt een stimuleringsbeleid gevoerd voor het aanplanten
van kleine landschapselementen, dreven en oeverbeplanting, onder ander aan de
Bouwelse Loop/Zelse Beek. Het coulisselandschap is eveneens een toeristischrecreatief aandachtsgebied. Recreatie in dit gebied kan versterkt worden.
–

Het industriegebied Klein-Gent is een te behouden bedrijventerrein. Verdere
ontwikkeling van dit gebied op grondgebied van Grobbendonk is niet wenselijk.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals (Iris Consulting, ontwerp, mei
2000)

landbouwwegen een bomenrij aan te planten. De openheid van het gebied moet
echter behouden blijven. Het landbouwgebied van Wiekevorst is structuurbepalend en dient als open agrarisch landschap gevrijwaard te worden.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Nijlen (IOK – definitieve vaststelling
2004)
Het GRS van Nijlen werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 15 juli
2004. Volgende ontwikkelingsperspectieven van gemeentelijk niveau zijn relevant
voor Herenthout:
–

De omgeving van Nijlense Beek (= verlengde van Zellese beek verder stroomafwaarts) behoort in het RSPA tot een gebied met ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang. In het GRS van Nijlen wordt deze visie ondersteund en op
lokaal niveau verder uitgewerkt door aanduiding van Nijlense Beek en Kleine
Beek als natte corridor en door de aanduiding van een natuureiland in de omgeving van Lillo.
− De hoofdfunctie van deze omgeving blijft evenwel landbouw. Het gebied wordt
aangeduid als een zogenaamd agrarisch gebied type 1, met structureel sterke en
kansrijke landbouw. Hier moeten de nodige condities gecreëerd worden ter ondersteuning van de grondgebonden landbouw. De aanduiding van een bouwvrije
zone ondersteunt dit. Verder is agrarische verbreding mogelijk maar hobbylandbouw wordt ontmoedigd. Integraties van landschapsdoelstellingen (cf. hoger) gebeurt steeds op vrijwillige basis.

–

De omgeving Zwart Water – Kruiskensberg grenst tevens aan Herenthout. Omgeving Kruiskensberg wordt aangeduid als aanname – GEN. De omgeving Zwart
Water wordt aangeduid als aandachtsgebied natuurverweving. Het instandhouden van ecologische processen (o.m. infiltratie – kwel en behoud natte gronden)
is hier van belang. Dit vertaalt zich onder meer in het streven naar dominant graslandgebruik en de aanduiding van het gebied als bouwvrije zone. Binnen de agrarische structuur behoort de omgeving Zwart Water tot een agrarisch gebied type
2: de integratie van landschappelijke randvoorwaarden heeft hier een afdwingbaar karakter.

Het GRS van Herentals is nog in ontwerpfase. De ontwikkelingsperspectieven kunnen dus nog niet als volledig of helemaal correct worden weergegeven.
De volledige oostelijke grens van Herenthout grenst aan Herentals. De grens wordt
voor een gedeelte gevormd door het regionaal bedrijventerrein Klein Gent. In de
gewenste ruimtelijke structuur van Herentals is dit aangegeven als een te versterken
huidig regionaal bedrijventerrein. Ten noorden van dit bedrijventerrein ligt een te
versterken agrarisch gebied, aansluitend bij het ruilververkavelingsgebied in Herenthout. In bepaalde delen van dit agrarisch gebied staat het tegengaan van de verspreide bebouwing. Doorheen het agrarisch gebied loopt de Stapkensloop. In het
ontwerp GRS van Herentals staat deze vallei aangegeven al structurerend element
waar de natuur overheerst.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Heist-op-den-Berg (Studiegroep Omgeving – definitieve vaststelling 2001)
De gewenste ruimtelijke structuur in Heist-op-den-Berg werd definitief vastgesteld bij
ministerieel besluit van 19/06/2001. Volgende ontwikkelingsperspectieven van gemeentelijk niveau zijn relevant voor Herenthout:
–

Het structuurplanvoor de vallei van de Grote Nete een visie van “natuurvallei”.
Het valleigebied wordt als het meest gave gebied van de gemeente omschreven
en ook het belangrijkste stiltegebied. Natuur en landbouw moeten kunnen verweven worden aan de Grote Nete als multifunctionele ruggengraat. De Grote Netevallei wordt als kwetsbaar gebied aangeduid.

–

De overige aangrenzende ruimte aan Herenthout bestaat uit een open landschap
voor grootschalige structurele landbouw ter hoogte van Wiekevorst. De wensvisie
voor dit gebied is om de landschappelijke vervlakking die is opgetreden door de
ruilverkaveling terug een rijk openruimtekarakter te geven aan de huidige verschraalde open ruimte. Een ingreep zou kunnen zijn om langs de Wimp en langs
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Gewestplan

De bestemmingen voor Herenthout zijn vastgelegd in het gewestplan Herentals-Mol
(KB 28.07.1978).
De gemeente bestaat uit meer dan twee derde uit landbouwgronden (68,3%). Het
overige deel van de gemeente wordt ingenomen door de verschillende groenelementen (15,0%): groengebieden, parkgebieden en natuurgebieden. Het woongebied
neemt 13,0% voor zijn rekening en bestaat uit woongebieden, woongebieden met
landelijk karakter en een woonpark. Er komen ook recreatiegebieden in de gemeente
voor. Deze nemen 1,8% van de oppervlakte van de gemeente in. Tenslotte komen
nog bedrijvenzones voor die 2% van de oppervlakte innemen.
Figuur 4: verdeling van de oppervlakte van de gemeente Herenthout over de
verschillende gewestplanbestemmingen.

68,3%
recreatiegebied
park-, groen- en
bosgebied
agrarisch gebied
1,8%

13,0%

2,0%

De tweede plaats wordt ingenomen door alle groenelementen in de gemeente. Deze
nemen 15,0% voor hun rekening. De grootste groep hierbinnen is deze van de bossen (96,7%). Het grootste aaneengesloten bosgebied in Herenthout is dat van de
Merodese bossen. In de valleien van de Grote Nete, Wimp, Maasloop en Otterloop
komen er ook verschillende bosfragmenten voor. Andere bosgebieden komen voor
op het hoogste gedeelte in de gemeente, namelijk Bergen, ter hoogte van Zelle en
ter hoogte van Kapellekensboom. In de gemeente komt één parkgebied voor rond
het kasteel van Herlaar en het neemt 1,8 % van de oppervlakte van de groenelementen in. Het overige deel van de groenelementen wordt ingenomen door een natuurgebied (1,5%) in de vallei van de Wimp aan de monding in de Grote Nete.
Een bijna even grote plaats wordt ingenomen door woongebieden (13,0%). In Herenthout komen enkel woongebieden voor en geen woonuitbreidingsgebieden. Het
woongebied kan opgesplitst worden in woongebied, woongebied met landelijk karakter en woonpark. Bijna 80% is gewoon woonzone en bestaat uit de woonkern van
Herenthout. Vertrekkende uit de woonzone komen verschillende linten van woonzone met landelijk karakter voor. Deze situeren zich voornamelijk aan de verschillende
invalswegen van de gemeente. Tenslotte komt nog een woonpark voor ter hoogte
van dekbunders.

woongebied

15,0%

Herenthout is duidelijk een overwegend landelijke gemeente. Er is een dominantie
van de agrarische gebieden (68,3%). Het grootste gedeelte van dit agrarisch gebied
is agrarisch gebied zonder overdruk (93,6%). Het gaat vooral om een groot aaneengesloten gebied rondom de kern van Herenthout. De agrarische gebieden liggen
rond het centrum van Herenthout, met uitzondering ter hoogte van de Merodese
bossen. In het zuiden van de gemeente, tussen de Wimp en de Leibeek komen ook
nog aaneengesloten landbouwgronden voor. Het overige deel van de landbouwgronden kreeg de overdruk landschappelijk waardevol gebied mee. Het gaat over de
landbouwgebieden rond Herlaar en Niemandshoek. Twee kleinere landbouwgebieden tussen de Bevelse Steenweg en de Merodese bossen kregen eveneens de
overdruk van landschappelijk waardevol gebied.

Bedrijventerreinen nemen 2,0% van de oppervlakte van de gemeente in. Dit wordt
bijna volledig ingenomen door het industriegebied Wolfstee – Klein Gent dat samenhangt met de E313 en het Albertkanaal. Verder komen er nog twee kleine gebieden
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s voor. Eén daarvan situeert zich langs de
Herentalse Steenweg en een ander langs de Itegemse Steenweg.

bedrijvenzone

De gemeente heeft ook enkele gebieden voor recreatie. Zowel verblijfsrecreatiegebieden als dagrecreatiegebieden komen voor. De Verblijfsrecreatiegebieden nemen
meer dan drie vierde van de oppervlakte van de recreatiegebieden in. Het gaat over
een gebied ter hoogte van Blokt en een gebied op het hoogst gelegen deel van de
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gemeente, namelijk Bergen. De dagrecreatiegebieden zijn kleiner. Eén gebied komt
voor ter hoogte van Kapellekensboom en een ander ter hoogte van het wandelbos.
Verder komen er nog enkele kleinere gebieden voor op het gewestplan. 0,14% van
de gemeente wordt ingenomen door zones voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut. Eén daarvan situeert zich in het noorden van de gemeente ter hoogte
van het bezinkingsbekken en het pompgemaal, een ander ter hoogte van het kerkhof
in Herenthout. De kleinste oppervlakte (0,07%) wordt ingenomen door een bestaande waterweg: de Grote Nete.

Tabel 2: woongebieden
gewestplanbestemming

Opp (ha)

Woongebieden

306,40

Woongebied

Herenthout centrum

Woongebied met landelijk karakter

Herentalse Steenweg (oost)

1,99

Herentalse Steenweg (Bergen)

1,59

Bouwelse Steenweg

2,71

Gewestplanwijzigingen

Vlakke Velden

2,78

Er zijn in Herenthout nog geen gewestplanwijzigingen geweest, maar in de toekomst
dringen zich misschien enkele op:

Herentalse Steenweg (Oosterhoven)

1,38

Herentalse Steenweg

9,30

–

Nijlense Steenweg

3,13

Torenstraat

2,47

Bevelse Steenweg (west)

1,71

De contouren van de ambachtelijke bedrijvenzones en KMO’s komen niet overeen met de kadastrale percelen.

Overzichtstabellen gewestplan

Bevelse Steenweg (oost)

Volgende tabellen geven een overzicht van de verschillende gewestplanbestemmingen in Herenthout.

Heikant-Doornstraat
Pauwelstraat
Wiekevorstse Steenweg
Woonpark

Dekbunders

242,72

0,88
11,66
2,69
1,57
19,82

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

Tabel 3: gebieden voor openbaar nut en infrastructuur
gewestplanbestemming

Opp (ha)

Gebieden voor gemeenschaps-

3.37

voorzieningen en openbaar nut
Bezinkingsbekken - pompgem aal

2,14

Kerkhof Herenthout

1,23

Infrastructuur
Bestaande waterwegen

1,84
Grote Nete

1,84

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

18

IOK

plangroep

GRS Herenthout

II Planningscontext
5 Gewestplan

Tabel 4: landelijke gebieden

Tabel 5: recreatiegebieden

gewestplanbestemming

Opp (ha)

Parkgebieden
Parkgebied

Kasteelpark Herlaar

Groengebieden
Natuurgebied

vallei van de Wimp

Recreatie

6,21

Gebied voor dagrecreatie

5,06
15,73

Herentalse Steenweg

19,54

Kapellekensboom west
Bergen
Merodese Bossen
Binnenstraat

3,28
6,41
17,47
150,95

Gebieden voor verblijfrecreatie

7,53

Pauwelstraat

4,47

Niemandshoek (noord)

1,59

Niemandshoek (zuid)
vallei van de Wimp
Agrarische gebieden

41,33
Kapellekensboom
Bergen
Binnenheide

6,97
1,45
25,95
6,96

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

Tabel 6: bedrijvenzones
gewestplanbestemming

Opp (ha)

Bedrijvenzones
ambachtelijke bedrijven en KMO's

12,74

Schambraken

Opp (ha)

Wandelbos

338,52
Zelle
Kapellekensboom noord

Agrarisch gebied

6,21
5,06

Bosgebieden
Bosgebied

gewestplanbestemming

47,21
bedrijvenzone Herentalse Steenweg
bedrijvenzone Itegemse Steenweg

industriegebied

Wolfstee-Klein Gent

1,04
0,94
45,23

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

46,88
51,93
1606,32

Rondom kern Herenthout

1375,51

Dekbunders (oost)

56,68

Dekbunders, tussen Wimp en Leibeek

65,86

Landschappelijk waardevol

Bevelse Steenweg

10,19

agrarisch gebied

Prinsenhof

11,09

Herlaar

47,71

Niemandshoek

39,28

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen
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7
6

Bijzondere plannen van Aanleg (BPA)

RUP’s

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van
de natuurlijke en agrarische structuur
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gewestelijk RUP) “Vallei van de Grote Nete
benedenstrooms” werd definitief vastgesteld op 4 februari 2005 (BS 10 maart 2005).
Het RUP kadert in de uitvoering van het RSV. In de bindende bepalingen van het
RSV staat vermeld hoeveel hectare agrarisch gebied, GEN-gebieden, bosgebieden
en natuurverwevingsgebieden er moeten bijkomen. Door gewestelijke RUP’s wordt
aan deze afbakening gewerkt. Dit gewestelijk RUP kadert in het tweede spoor van de
eerste fase van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur.
Een gewestelijk RUP bevat een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een
weergave van de feitelijke en juridische toestand en een opgave van de voorschriften
die strijdig zijn het met ruimtelijk uitvoeringsplan en opgegeven worden.

Een BPA beslaat een gedeelte van het grondgebied van één gemeente. Het is een
zeer gedetailleerd plan dat verder gaat dan het aanduiden van een bestemming van
de bodem, maar uitgebreide voorschriften inhoudt, bvb. plaatsing, grootte en welstand van de gebouwen. BPA’s die de hoofdbestemming van een gebied wijzigen
worden afwijkende BPA’s genoemd.
BPA Schambraken
Het BPA is goedgekeurd bij het KB van 18/05/95. Doel van het BPA is geweest om
een (gewestplan-)bestemmingswijziging door te voeren van agrarisch gebied naar
meerdere bestemmingen: groenzone, landschappelijk waardevol agrarisch gebied,
gemeenschappelijke visvijver (recreatie), gemeentelijke opslagplaats en containerpark.

Het gewestelijk RUP voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, onderdelen Grote Eenheid Natuur “Vallei van de Grote Nete benedenstrooms”, doet uitspraken over (onderdelen van) de gemeenten Nijlen, Herenthout, Heist-op-den-Berg en Hulshout.
Het tweede spoor van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, gaat over gebieden van de gewenste natuur en bosstructuur die geen
“groene” bestemming hebben op het gewestplan, maar wel tot de consensusgebieden behoren. Deze gebieden krijgen een bestemmingswijziging naar natuurgebied
met overdruk grote eenheid natuur in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, volgens een procedure die beschreven wordt in het decreet Ruimtelijke Ordening.
Een gedeelte van de gebieden die deel uitmaken van dit gewestelijk RUP, zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Herenthout en zijn geselecteerd als GENgebieden. Het gaat om enkele percelen aan de Grote Nete ten zuiden van ’t Schipke;
percelen tussen de Maasloop en de Leibeek en percelen ter hoogte van Kruiskensberg. In de weerhouden gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften die
aan dit plan gekoppeld zijn. Deze voorschriften houden in dat natuur en waterbeweging hier de hoofdfunctie worden.
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Onderstaande juridisch kader geeft een samenvatting van relevante sectorale wetgeving in het kader van het GRS. Dit is geen limitatieve lijst. Voor het volledige wettelijke kader wordt verwezen naar de wetgeving zelf.

Het tweede spoor van de eerste fase gaat over gebieden die geen “groene” bestemming hebben op het gewestplan, maar waar er wel een consensus over bestaat. Op
4 februari 2005 is een gewestelijk RUP met betrekking tot de afbakening van de
natuurlijke en de agrarische structuur, onderdeel van de Grote Eenheid Natuur “Vallei
van de Grote Nete benedenstrooms” definitief goedgekeurd. Dit tweede spoor heeft
gezorgd dat bijkomende GEN-gebieden zijn afgebakend in de vallei van de Grote
Nete. Door dit RUP neemt het VEN gebied op grondgebied van Herenthout toe.
Daarmee is ook de afbakening van de eerste fase van het VEN afgelopen.

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Het bosdecreet

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21 oktober
1997 (natuurdecreet) stelt een gebiedsgericht beleid voorop via beleidscategorieën
die door het Vlaamse Gewest (grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in
ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden) en de provincie (natuurverbindingsgebieden) zullen worden afgebakend in uitvoeringsplannen. Er zullen specifieke bepalingen van toepassing zijn en de Vlaamse regering kan verder reglementaire voorschriften uitvaardigen. De (ruwe) aanduiding van deze gebieden werd al aangegeven
in de hogere structuurplannen. Doelstelling is de versterking van de natuurwaarden,
de ontwikkeling van de onderlinge samenhang tussen deze waarden en de benutting
van de potenties van de natuurwaarden. De instrumenten waarmee de doelstellingen
van het decreet geïmplementeerd worden zijn verwerving, vrijwillige beheerovereenkomsten, natuurinrichting, natuurrichtingsplannen. De Vlaamse Regering kan ook
terreinen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en het
natuurlijk milieu aanwijzen of erkennen als natuurreservaat.

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

8

Sectoraal juridisch kader

Kaart 1: sectoraal juridisch kader – plannen van aanleg

In uitvoering van het natuurdecreet maakt het Ministerieel Besluit van 23 juli 1998 het
wijzigen van vegetatie, permanent grasland en kleine landschapselementen in een
aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden, vergunningsplichtig of verboden.
Los daarvan geldt steeds de zorgplicht die nageleefd moet worden. Het besluit geeft
indicatieve lijsten van wat onder vegetatie en permanent grasland moet worden verstaan.
Afbakening VEN eerste fase
In uitvoering van het Natuurdecreet werd een eerste selectie van gebieden voor het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) voorgesteld. Het betreft de zogenaamde consensusgebieden en de selectie is beperkt tot een limitatieve lijst van (groene en enkele
andere) bestemmingen volgens het gewestplan. Voor de gemeente Herenthout betreft het gebieden in het oosten van de gemeente die behoren tot het GEN: “Grote
Nete Benedenstrooms” (goedgekeurd op 18/07/03).
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Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos
enkel kon gekapt worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (bvb. gelegen
op een bouwgrond) te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds.
Naargelang de eigenaar en het beheer onderscheidt men:
–
–

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

–

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

Het bosdecreet regelt tevens de toegankelijkheid van bossen. Alle bossen zijn in
principe voor het publiek steeds toegankelijk (op de boswegen en op de openbare
doorgangswegen), tenzij een specifieke regeling wordt voorzien met ruimere of beperktere toegankelijkheid.
Speelzones zijn speciaal daarvoor voorziene zones in het bos voor spelen met min
18-jarigen en hun begeleiders. Speelzones worden door het bosbeheer of door de
eigenaar aangewezen. De aangeduide zone kan permanent of een bepaalde periode
van het jaar als speelzone worden aangeduid. De speelzones moeten worden opgenomen in het bosbeheerplan en in het toegankelijkheidsreglement. In het bos zijn ze
aangeduid met het speelzonebord van de afdeling Bos & Groen. De term ‘speelbos’
is een populaire benaming voor een speelzone, maar wordt niet gedefinieerd in het
bosdecreet. In de Merodese bossen werd reeds een speelzone afgebakend.
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Het mestdecreet en het mestactieplan
Op 22 december 2006 bekrachtigde de Vlaamse Regering het nieuwe mestdecreet.
Met ingang van 1 januari 2007 werd dit decreet kracht van wet. Het decreet heeft tot
doel het leefmilieu te beschermen tegen de verontreiniging als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen. Het decreet inventariseert de productie en de inen uitvoer van dierlijke mest en regelt de afzet. Het bepaalt de bemestingsnormen
(gebiedsgerichte verscherpingen) en voorwaarden die in acht moeten genomen
worden en de heffingen.
Het nieuwe decreet benoemt het gehele Vlaamse grondgebied als “kwetsbare zone
voor water”. Een meer uniforme en strenge bemestingsnorm is van kracht voor heel
Vlaanderen. Voor waterwingebieden en fosfaatverzadigde gebieden worden nog
strengere regels voor bemesting vastgesteld.
Tot 31 december 2006 werd een strikt vergunningbeleid gevoerd. Vergunningen voor
nieuwe uitbatingen werden niet afgeleverd, noch vergunningen voor bestaande veeteeltinrichtingen die een verhoging van de vergunde mestproductie tot gevolg hebben
(uitgezonderd het verplaatsen en samenvoegen van bestaande vergunningen).
Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten
De rangschikking van landschappen en monumenten werd geregeld door de wet van
7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Voor de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten werd deze opgeheven door
het decreet van 3 maart 1976. Het decreet van 16 april 1996 regelt de bescherming
van landschappen en de instandhouding het herstel en het beheer van in het Vlaams
Gewest gelegen beschermde landschappen. De beschermde monumenten en
dorpsgezichten zijn belangrijk omwille van hun sociaal-culturele waarde. De dorpsgezichten zijn een groepering van één of meerdere monumenten of onroerende
goederen inclusief de omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen,
waterlopen, pleinen, etc. De beschermde landschappen zijn belangrijk omwille van
hun natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde.
De bescherming van de landschappen wordt verzekerd door het opleggen van een
aantal maatregelen en richtlijnen die tot doel hebben de landschappen in stand te
houden en te onderhouden. Hieronder vallen onder andere erfdienstbaarheden van
openbaar nut en beperkingen op de uitoefening van de eigendoms- en gebruiksrechten. Naast deze maatregelen en richtlijnen die specifiek zijn voor elk beschermd
landschap, kan de Vlaamse regering een aantal algemene beschermingsvoorschriften vaststellen. Hieronder volgt een overzicht van de bescherming.
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Tabel 7: overzicht van de beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten in Herenthout
Naam

Type

Datum besluit

Eigendom

Watermolen van domein Herlaar + omgeving
Kruiskensberg + omgeving
Mariakapel – Uilenberg + omgeving
Toren vd St. Pieterskerk
St. Gummaruskapel + omgeving
Vallei van de Wimp en de Grote Nete

M, D

MB 15.07.86

Privé

L
M, L
M, D
M
L

MB 19.08.85
KB 03.09.76
RG 31.10.49
RG 28.10.48
MB 29.08.02

Privé + gem. Nijlen
Gem. Herenthout
Gem. Herenthout
Gem. Herenthout
Privé

L=landschap, M=monument, D=dorpsgezicht

Vlarem en afstandsregels
Het Vlarem onderwerpt het oprichten van een “hinderlijke inrichting” aan een vergunningsplicht. Tegelijk worden voorwaarden opgelegd waaraan de hinderlijke inrichting
moet voldoen. Een landbouwbedrijf bestaat in de regel uit één of meerdere hinderlijke inrichtingen waarop het Vlarem van toepassing is.
Voor bepaalde hinderlijke inrichtingen gelden zones waarbinnen de inrichting niet
kan worden vergund of waarvoor een bepaalde afstand geldt voor het oprichten
ervan (de zogenaamde ‘afstandsregels’). Meestal betreft het bepaalde bestemmingen volgens het gewestplan of specifieke beschermingszones (b.v. waterwinning).
Voor inrichtingen met dieren hebben de meeste afstandsregels betrekking op woonuitbreidingsgebied, gebied voor verblijfsrecreatie, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat (R), bosreservaat en woongebied ander dan woongebieden met een landelijk karakter.
In hoeverre de afstandsregels zullen doorwerken t.o.v. nieuwe bestemmingen in het
kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen is op dit moment nog niet duidelijk. Alleszins
bestaat vandaag nog geen éénduidige afstemming: Vlarem II verwijst niet expliciet
naar bestemmingen krachtens een RUP. Aangenomen mag worden dat gelijkaardige
bestemmingen gelijkaardige afstandsregels zullen kennen. Concreet voorbeeld: GEN
is wellicht equivalent voor natuurgebied (N).
Afsluiten van beheerovereenkomsten
Een beheerovereenkomst is een contract waarbij de landbouwer met de Vlaamse
overheid vrijwillig afspraken maakt over het natuur- en milieubeheer op zijn landbouwbedrijf. De landbouwer krijgt dan in ruil een vergoeding van de Vlaamse overheid. Er worden heel wat mogelijkheden aangeboden. Bepaalde beheerovereenkomsten kunnen slechts afgesloten worden in vooraf bepaalde gebieden. Dit is enerzijds
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het geval voor beheerovereenkomsten voor het beheer van weidevogels en anderzijds voor de beheerovereenkomsten voor botanisch beheer. In Herenthout is voor
beide soorten van beheerovereenkomsten een zone aangeduid. Dit zijn beide beheerovereenkomsten, afgesloten bij de VLM3
Figuur 5: gebied voor het aangaan van een beheerovereenkomst “weidevogelbeheer

binnen specifieke kwaliteitsobjectieven van toepassing zijn. Voor de waterlopen in
Herenthout zijn de volgende kwaliteitsdoelstellingen geldig:
–

De Grote Nete: viswaterkwaliteit

– De Wimp: viswaterkwaliteit
De overige waterlopen van de gemeente hebben een basiskwaliteitsdoelstelling.
Integraal waterbeheer
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid (DIWB)4 biedt de
basis voor de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water5 . Het doel van deze
richtlijn was in de eerste plaats de duurzame bescherming van onze kostbare watervoorraden voor de huidige en toekomstige generaties, maar ook de bescherming van
de ecosystemen die ermee samenhangen en het garanderen van voldoende water
voor de menselijke gebruiksfuncties. Op een aantal punten gaat het DIWB verder
dan de Kaderrichtlijn, onder meer op het vlak van de band tussen het waterbeleid en
het beleidsveld van de ruimtelijke ordening. De operationalisering vereist nog een
aantal uitvoeringsbesluiten.

Figuur 6: gebieden voor het aangaan van een beheerovereenkomst “botanisch
beheer”

Eén van de instrumenten voor het voeren van integraal waterbeleid is de watertoets6,
die onder meer van toepassing is op de vergunningen die worden verleend of de
plannen of programma’s die totstandkomen op basis van de wetgeving op de ruimtelijke ordening. De watertoets is het proces van vroegtijdig informeren, adviseren,
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s of vergunningsbesluiten op het watersysteem. Hierbij fungeert de
watertoets als een belangrijk preventief instrument:
Eventuele schadelijke effecten dienen in de eerste plaats vermeden of beperkt te
worden door het opleggen van voorwaarden. Indien het schadelijk effect niet kan
worden voorkomen of indien geen beperkende maatregelen mogelijk blijken te zijn,
dan moeten de op te leggen voorwaarden gericht zijn op herstel of compensatie in
natura. Indien noch voorkoming noch herstel of compensatie mogelijk is, wordt de
vergunning of de goedkeuring van het plan of programma geweigerd. Eventueel kan
in deze gevallen gebruik gemaakt worden van de aankoopplicht of de vergoedingsregeling voorzien in artikel 17 DIWB.
Indien de vergunningsplichtige activiteit, het plan of het programma onderworpen is
aan een milieu-effectrapportering, dan gebeurt de watertoets in dat rapport.

Kwaliteitsobjectieven oppervlaktewater
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 (KB 29/01/99) werden de
viswaterzones, schelpdierenzones, drinkwaterzones en badzones aangeduid waar-

4

Decreet betreffende het integraal waterbeleid, B.S. 14 november 2003.
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
6
Artikel 8 DIWB.
5

3

Op de website http://www.ehorizon.be is een volledig overzicht opgenomen van alle beheerovereenkomsten
die mogelijk zijn.
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Speciale beschermingszones: Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied te bevorderen en hun leefgebieden doeltreffend te beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79
verplicht de lidstaten voor de leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde
bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de rui-, overwinteringsgebieden
en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en oppervlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten
aan te wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebieden. In Herenthout werden geen vogelrichtlijngebieden aangeduid.
De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en
flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn.
Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanwijzing van speciale beschermingszones.
Voor Vlaanderen werden in 2001 (B.Vl.Regering 04.05.01) 38 gebieden met een
totale oppervlakte van 101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie. Op grondgebied Herenthout werden geen habitatrichtlijngebieden aangeduid.
De Speciale beschermingszones werden tevens verankerd in het Decreet op het
Natuurbehoud. Art 36ter van het Decreet stelt dat ingeval een vergunningsplichtige
activiteit of een plan of programma (afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's) een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan
veroorzaken, een passende beoordeling dient te gebeuren wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone. Daarbij zal het advies van de
administratie bevoegd voor het natuurbehoud gevraagd moeten worden. Het uitgangspunt hierbij is dat steeds de nodige maatregelen dienen genomen te worden
om een verslechtering van de natuurkwaliteit en natuurlijk milieu van de habitats of
een verstoring van specifieke soorten (cfr. bijlage van het decreet) te vermijden.
De vogelrichtlijngebieden en de aangewezen habitatrichtlijngebieden zullen samen
het ecologisch netwerk van Natura 2000 vormen, een netwerk van beschermde gebieden over heel de Europese Unie. De ecologische samenhang van het netwerk
moet verder verzekerd worden door een adequaat beheer van verbindingsgebieden.
Veiligheid en veiligheidsrapportage
In de decreetswijziging decreet RO van 21 november 2003 is onder meer toegevoegd dat in het richtinggevende gedeelte van een ruimtelijk structuurplan de nodige
aandacht moet worden besteed aan het aspect veiligheid: bij de beschrijving van de
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gewenste ruimtelijke structuur, moet rekening worden houden met dit aspect veiligheid. In het bijzonder zoals bedoeld in artikel 2 en 24 van het samenwerkingsakkoord
van 21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (in uitvoering van de SEVESO
II-richtlijn).
Ruilverkaveling
Ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende gronden heeft een betere
economische uitbating van de landeigendommen tot doel. Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheeringswerken,
grondverbeteringswerken, werken voor water- en elektriciteitsvoorziening, werken
voor landschapszorg en met andere maatregelen van landinrichting en natuurinrichting. De ruilverkaveling wordt geregeld in de nieuwe ruilverkavelingswet van
11.08.78, de Bijzondere wet van 08.08.80 met B.Vl.Ex. 11.12.85.
In de gemeente Herenthout ligt een groot gedeelte van de ruilverkaveling Wiekevorst. De oppervlakte hiervan bedraagt 426 ha in Herenthout, voornamelijk Oosterhoven, Heikant en ook ten oosten van Dekbunders. Deze ruilverkaveling is uitgevoerd in “oude stijl”, volgens de oude ruilverkavelingswet.
De overige open ruimte van de gemeente maakt momenteel deel uit van het onderzoek naar het nut van een ruilverkaveling. Dit ruilverkavelingsgebied (Herenthout –
Bouwel) is ongeveer 1945 ha groot en loopt ook nog gedeeltelijk op het grondgebied
van Nijlen en Grobbendonk.
Landinrichting
Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat landinrichting
ingezet wordt voor een gecoördineerde en projectsgewijze integrale inrichting van de
open ruimte.
Landinrichtingsprojecten zijn projecten waar grote gebieden zodanig ingericht worden zodat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn (natuur, milieu, landbouw,
recreatie, cultuurhistorie) zich volwaardig kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt door het
aanbieden van een overlegkader dat de samenspraak tussen verschillende sectoren
en landinrichtingsinstanties organiseert. Zo wordt gekeken hoe het gebied het best
wordt aangepakt en hoe verschillende inrichtingsbehoeftes op elkaar worden afgestemd. Via structurele inrichtingsmaatregelen worden aan alle functies binnen de
open ruimte nieuwe, geïntegreerde en duurzame ontwikkelingskansen geboden
binnen een globale ontwikkelingsvisie voor het gebied.
De doelstelling van landinrichting is de inrichting van landelijke gebieden te realiseren overeenkomstig de bestemmingen toegekend door de ruimtelijke ordening. Hier-
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bij beoogt landinrichting kwaliteit, synergie en evenwicht in de ontwikkelingen van het
ruimtegebruik van de open ruimte.
De VLM is momenteel bezig met een onderzoek voor het landinrichtingsproject “Zuiderkempen”. De gemeente Herenhout ligt binnen het onderzoeksgebied voor dit
landinrichtingsproject. Het landinrichtingsproject is ongeveer 41900 ha groot en loopt
behalve over Herenthout ook nog over de volgende gemeenten: Berlaar, Geel,
Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lier,
Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar, Westerlo en Zandhoven. In juli 2002 was de voorstudie voor dit landinrichtingsproject afgerond.
Op 5 juni 2003 gaf de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking opdracht aan de VLM om een planprogramma op te maken voor het
landinrichtingsproject Zuiderkempen.

9

Sectorale studies en beleidsdocumenten

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

9.1

Gewestelijke en provinciale beleidsplannen

Weekendverblijven

Hoevetoerisme
De huidige wetgeving (decreet RO. art. 145 bis §2) biedt ruimte voor hoevetoerisme
in bestaande vergunde gebouwen voor zover ze niet gelegen zijn in recreatiegebied
of ruimtelijk kwetsbare gebieden, behoudens parkgebied, en op voorwaarde dat landof tuinbouw nevenfunctie blijft. Er is wel een erkenning nodig van Toerisme Vlaanderen. In haar gemeentelijk structuurplan kan de gemeente een eigen invulling geven
aan deze wetgeving, die dan juridisch moet worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

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

Via RUP oplossingen bieden voor clusters van weekendverblijven die niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden7 of gebieden die in aanmerking komen om afgebakend te worden in de natuurlijke of landschappelijke structuur

–

Illegale weekendverblijven die gelegen zijn in een kwetsbaar gebied of een gebied dat in aanmerking komt om afgebakend te worden in de natuurlijke of landschappelijke structuur komen in aanmerking voor een onmiddellijke ambtshalve
uitvoering.

Begin juli 2002 maakte minister Dirk Van Mechelen het beleidsplan ‘Problematiek
Weekendverblijven’ bekend. De gemeenten krijgen in het beleidsplan een bijzondere
taak toegewezen. Onder de coördinatie van de provincie, worden de gemeenten
verplicht een inventaris weekendverblijven op te stellen. De taak van het Vlaams
Gewest hierbij is de afweging te maken op bovenlokaal niveau.
Er wordt een nieuw verordenend kader uitgewerkt voor ‘echte’ weekendverblijven.
Het voorstel van planningsgerichte aanpak is slechts relevant voor ‘clusters’ van
weekendverblijven. Een cluster weekendverblijven wordt bepaald door na te gaan of
er binnen een straal van 100 m van een weekendverblijf andere weekendverblijven
gelegen zijn. Vanuit die weekendverblijven wordt opnieuw gekeken of er zich nog
andere weekendverblijven bevinden binnen een straal van 100m, enz. Een cluster
bevat tenminste vijf weekendverblijven. In de mate van het mogelijke zal in deze nota

7

Kwetsbare gebieden: natuurgebieden, bosgebieden, landschappelijk en ecologisch waardevolle landbouwgebieden, overstromingsgebieden, valleigebieden
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reeds rekening worden gehouden met ‘clusters’. Voor deze clusters wordt een planningsgerichte aanpak voorgesteld. Deze komt erop neer dat er voor (na afweging)
behouden clusters die niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden of dergelijke een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt kan worden, gezien de provincie
Antwerpen beschikt over een goedgekeurd structuurplan. De betreffende gemeente
wordt bij de opmaak van het RUP betrokken.
Bovendien wordt in de beleidsnota een nieuw verordenend kader voorgesteld voor
‘echte’ weekendverblijven ten behoeve van de regularisatie van onvergunde (tengevolge van ontbreken van een ordeningsplan) weekendverblijven in recreatiegebied.
De toepassing ervan is gekoppeld aan drie randvoorwaarden:
–

De weekendverblijven zijn niet gelegen in kwetsbaar gebied.

–

Het behoud van de weekendverblijven is ruimtelijk verantwoord.

–

De weekendverblijven worden niet permanent bewoond.

Deze nieuwe algemene stedenbouwkundige verordening wordt ook wat betreft nog
op te richten weekendverblijven voorgesteld ter vervanging van de KB’s van 1973 en
1975 in verband met weekendverblijfparken. Voor gegroepeerde inplanting wordt in
het voorontwerp onder meer gesteld dat het aantal openluchtrecreatieve verblijven
niet meer dan 15 per ha mag bedragen.
Geluidsintensieve sporten
De oplossing tot de problematiek van de geluidsintensieve sporten is een provinciale
bevoegdheid en werd in het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen
doorgeschoven naar de uitvoeringsfase. Voorafgaandelijk wou de provincie een
overzicht van knelpunten en potenties en een behoeftestudie opmaken.
Op Vlaams niveau werd in 2001 een werkgroep opgericht om de problematiek van de
permanente en niet-permanente crossterreinen te behandelen. Op Vlaams niveau
werden uiteindelijk een behoeftestudie en een juridisch kader uitgewerkt. In de behoeftestudie werd aangegeven hoeveel permanente crossterreinen per provincie
noodzakelijk zouden zijn. De Vlaamse Regering besliste najaar 2002 dat in Vlaanderen minimaal 12 en maximaal 15 multifunctionele terreinen zouden worden voorzien
in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de Provincie Antwerpen is bepaald
dat 3 à 4 permanente cross- en multifunctionele terreinen afgebakend kunnen worden op basis van een afwegingskader dat uitgewerkt wordt op Vlaams niveau.
Begin oktober 2003 werd door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen
beslist welke vier crossterreinen in aanmerking komen om uitgebouwd te worden als
permanent crossterrein: Hondapark Balen, Rooiveld Westerlo, Pegasso Grobbendonk en Kraaienhorst Brecht.

26

IOK

Overstroombare gebieden
Er wordt verwezen naar het project ‘in kaart brengen van de natuurlijke en actuele
overstromingen in Vlaanderen’ (Aerts et al, 2000), dat een overzicht geeft van de van
nature overstroombare gebieden (NOG) en recent overstroomde gebieden (ROG). Er
zijn verder ook risicogebieden voor overstromingen afgebakend. Dit zijn de gebieden
die aan terugkerende en regelmatige overstromingen werden blootgesteld of blootgesteld kunnen worden (AMINAL – afdeling water)
Economisch Netwerk Albertkanaal
Gewestelijk studie tot nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal
(ENA). Deze studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is
opgemaakt door de tijdelijke vereniging van Iris consulting, Buck consultants international, WES en CIBE. Het uitgangspunt is om de economische activiteiten bij voorkeur te concentreren op die plaatsen die deel uitmaken van de gewenste economische structuur in Vlaanderen. De procesmatige nadere uitwerking van het ENA is
één van de instrumenten om het aanbodbeleid op het vlak van de afbakening van ca.
7000 ha bijkomende bedrijventerreinen in geheel Vlaanderen te realiseren.
Het gebiedsgericht rapport ‘Netebekken’ geeft een visie en gewenste ruimtelijke
structuur weer voor het ENA tussen Grobbendonk en Ham. Herenthout is ook gedeeltelijk gelegen in het ENA in het Netebekken, aansluitend op het kleinstedelijk
gebied (KGS) Herentals en de Kempische As. De visie voorziet hierin de gedifferentieerde ontwikkeling van 4 bedrijvenstrips (Grobbendonk, Herentals, Geel-Punt en
Bedrijvenstrip Oost) tussen de regionale openruimtecorridors (verbinding Grote NeteMerodese bossen, corridor Herentals-Olen, Grote Netevallei). Bovendien moet de
doortocht van de Grote Netevallei op de bedrijvenstrip Grobbendonk ter hoogte van
Beverdonk worden vrijgehouden, alsook de Rug van Zittaart op de Bedrijvenstrip
Oost.
Herenthout maakt gedeeltelijk deel uit van de bedrijvenstrip Herentals. Daar is momenteel reeds het industriegebied Klein Gent - Wolfstee aanwezig. In totaal werden
een 20-tal zoekzones onderzocht in functie van de ontwikkeling van bijkomende
bedrijventerreinen. 8 à 9 werden weerhouden waarvan een aantal kunnen worden
gerealiseerd via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op de bedrijvenstrip
Herentals komt de zoekzone Heirenbroek in aanmerking om ontwikkeld te worden.
Dit wordt bij voorkeur ontwikkeld als multimodale poort naar de Kempische As via
water en spoor omwille van de ligging langsheen het tracé van de ijzeren Rijn en op
het knooppunt van het Albertkanaal en het kanaal Herentals-Bocholt.
Zoekzone Heirenbroek ligt echter niet op het grondgebied van de gemeente Herenthout. Voor de industriezone Klein-Gent wordt op het grondgebied van Herenthout
geen uitbreiding voorzien. Dit heeft te maken met het unimodale ontsluitingsprofiel

plangroep

GRS Herenthout

II Planningscontext
9 Sectorale studies en beleidsdocumenten

van deze locatie versus de potenties tot trimodale ontsluiting van het gebied Heirenbroek en de decentrale ligging ervan t.o.v. het KSG Herentals.
Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PIH, 2004)
Het Provinciaal Natuurontwikkelingsplan (PNOP) omvat een uitgebreide inventarisatie van de natuurwaarden in de provincie Antwerpen. Het PNOP werd in 2004 door
de Bestendige deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd.
Het PNOP moet enerzijds de nodige wetenschappelijke onderbouwing geven aan het
provinciaal natuurbeleid en anderzijds concrete acties bevatten. Het is bedoeld als
basis en als een leidraad voor het natuurbeleid voor 20 à 30 jaar.

Afbakening van de agrarische structuur
De afbakening van de agrarische structuur maakt onderdeel uit van de tweede fase
van het afbakeningsproces van de natuurlijke en agrarische structuur in Vlaanderen
(als uitvoering van het RSV). In de eerste fase zijn enkel consensusgebieden voor
natuur afgebakend. In een tweede fase zal men volwaardig aandacht schenken aan
de gebieden van de agrarische en de natuurlijke structuur. Dit afbakeningsproces is
in volle ontwikkeling.

Herenthout behoort in dit plan tot de Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg.

Herenthout behoort tot de Regio Neteland. Begin 2005 is men met dit afbakeningsproces gestart. Er wordt getracht om het GRS en dit afbakeningsplan zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In het GRS zal een visie gegeven worden die als gemeentelijke suggestie naar de hogere overheid dient.

Deelbekkenbeheerplan

SIGMA plan en plan-MER overstromingsgebieden

In het decreet op het integraal waterbeleid (9/07/2003) werd het belang van beleidsplannen rond integraal waterbeleid op lokaal niveau onderschreven. Het decreet
creëert zo een waardige opvolger van de DULO-waterplannen, namelijk de deelbekkenbeheerplannen. Deze plannen zullen onderdeel uitmaken van de bekkenbeheersplannen. Een deelbekkenbeheerplan is een actieplan voor een duurzaam waterbeleid, op maat van het water en op basis van een intense samenwerking. Dit
moet uitgroeien tot het beleidsinstrument op lokaal niveau voor een integraal waterbeleid. De zeven concrete doelstellingen die hierin centraal staan zijn:

Het Sigmaplan is een plan dat moet garanderen dat mensen en goederen langsheen
de getijdenrivieren van het Zeescheldebekken beschermd zijn tegen overstromingen.
Het gaat hierbij om de bescherming van tienduizenden hectaren potentieel overstroombaar land en van honderdduizenden mensen. Het plan is oorspronkelijk opgesteld in 1977, na de zware overstromingen van het jaar voordien.

1. maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron
2. sanering afvalwaterlozingen

Het plan is nu dringend aan actualisatie toe en dit om verschillende redenen:
–

Het oorspronkelijke plan is nooit volledig uitgevoerd zoals het voorzien was;

–

In de meer dan 25 jaar sinds het plan werd gedefinieerd zijn nieuwe inzichten
gegroeid over de manier waarop moet worden omgegaan met veiligheid tegen
overstromingen;

–

Over die 25 jaar zijn ook de fysische omstandigheden gewijzigd: zowel het gemiddeld hoogwaterpeil als de kans op voorkomen van uitzonderlijk hoge peilen is
toegenomen8.

3. bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur
4. voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging
5. voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop
6. kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer
7. duurzaam (drink)watergebruik
Herenthout wordt opgedeeld in verschillende deelbekkens: “benedengebied Grote
Nete”, “benedengebied Kleine Nete” en “deelbekken Wimp”.

Met het oog op de actualisatie van het Sigmaplan heeft de Administratie Waterwegen
en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verschillende mogelijke oplossingen laten bestuderen: dijkverhogingen, maar onder meer ook stormvloedkeringen en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Die oplossingen kosten niet allemaal even veel, ze bieden ook niet allemaal dezelfde veiligheid, en elk van hen heeft daarnaast nog verschillende andere voor- en nadelen.
Om de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen te bestuderen voor wat
het milieu betreft, werd een plan-MER opgesteld, dat gefinaliseerd werd in augustus
2004.
8

Bovendien is het inzicht in de effecten van de te verwachten klimaatverandering toegenomen: men gaat nu
uit van een snellere zeespiegelstijging en een toename in frequentie van stormen.

GRS Herenthout

IOK

plangroep

27

DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE

Een parallelle studie, de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) zoekt een
antwoord op dezelfde vraag, maar dan vanuit het standpunt van de kosten en baten
die de verschillende alternatieven van het Sigmaplan met zich meebrengen voor de
maatschappij. Beide studies samen hebben als ambitie de beleidsmakers te helpen
bij het nemen van een belangrijke beslissing: vast te leggen wat de meest duurzame
en voor de maatschappij meest aanvaardbare manier is om voldoende veiligheid in
het Zeescheldebekken te garanderen9.

–

Waterlopen als natuurlijke structuurdragers van het landschap

–

Niemandshoek als stapsteen en biotoop

–
–

Bosgebieden – voormalige heidegebieden
Natuur in lijnen en punten

–
–

Gemeentelijke inwoners als dragers van het GNOP
Open ruimte vrijwaren door bebouwing te bundelen

Voor de hernieuwing van het SIGMA-plan zijn enkele zones langs de Grote Nete in
onderzoek als overstromingsgebied. In de gemeente Herenthout zijn eveneens enkele zoekzones voor de inrichting als overstromingsgebied gelegen.

Deze natuurbeleidsvisie vormt enerzijds het raamwerk voor haar sectoraal beleid en
kan anderzijds als sectorale visie geïntegreerd worden in haar milieu- en ruimtelijke
ordeningsbeleid. Aan de beleidsvisie is tevens een projectenbank (18 projecten)
gekoppeld voor uitvoering op korte en middellange termijn.

9.2

De projecten richten zich enerzijds op de bestaande kwaliteiten en potenties en anderzijds op het wegwerken van knelpunten. Ruimtelijk relevant zijn de projecten die
een natuurvriendelijk bosbeheer, beekbeheer en bermbeheer tot doel hebben.

Gemeentelijke studies en beleidsdocumenten

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

een basisinventaris met een algemene beschrijving en een beschrijving per landschappelijke eenheid waarin zowel aandacht is voor de kwaliteiten als de knelpunten m.b.t. het ecologisch functioneren van de gemeente

– een gemeentelijke beleidsvisie met daaraan gekoppeld een actieprogramma
Uit de basisinventaris blijkt dat Herenthout rijk is aan biologisch waardevolle gebieden. Waardevolle biotopen situeren zich vooral in de valleien en in de Merodese
bossen. Hierdoor heeft de gemeente een bij uitstek landelijk uitzicht. Het open agrarisch gebied van Niemandshoek verbindt de vallei van de Grote Nete en de Merodese bossen en geeft zo het gehele westelijk deel van Herenthout een bijzondere
waarde. Waar het agrarisch gebruik minder intensief is, is de natuurwaarde plaatselijk zeer hoog.
De belangrijkste knelpunten zijn de verderschrijdende versnippering van de nog
relatief gave open ruimte door bebouwing en infrastructuur, naast verdroging van de
zeldzame natte biotopen en het gebrek aan identiteit van de ruilverkavelingslandschappen.

De sectorale deelnota’s zijn onderzoeksdocumenten die voorafgaan aan het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Ze leveren de basis voor het
onderzoek naar structuren en het blootleggen van problemen en kansen. Er werden
sectorale deelnota’s opgemaakt voor wonen, handel en bedrijvigheid, landbouw,
natuur en toerisme en recreatie.
Verkeersstudie Herenthout (GEDAS, 1995)
Het gemeentebestuur van Herenthout heeft aan het studiebureau Gedas de opdracht
verleend een verkeersplan op te maken. Deze verkeersstudie uit 1995 omvat twee
delen.
In het eerste deel wordt de bestaande verkeerssituatie geanalyseerd. Naast het
verzamelen van verkeersonveiligheidsgegevens werden enquêtes gehouden ten
aanzien van scholen en bedrijven. Hierin werd gepeild naar de vervoerswijze, herkomst en bestemming van het schoolgaand en bedrijfsgebonden verkeer. Een rangschikking van de meest gevaarlijk geachte straten en kruispunten werd opgemaakt.
Na een doorlichting van het openbaar vervoer wordt afgesloten met de resultaten
van verkeerstellingen.
In het tweede deel worden knelpunten en doelstellingen aangehaald. Hieraan gekoppeld vindt een functietoewijzing plaats aan het bestaande wegennetwerk, aangevuld met het aanduiden van alternatieve circulatieroutes voor zwaar verkeer en herinrichtingsvoorstellen ter plaatse.

In haar natuurbeleidsvisie stelt de gemeente 7 kernthema’s centraal:
–

Sectorale deelnota’s

Landschap

9

Deze beslissing, maakt deel uit van de Vlaams-Nederlandse beslissing rond de Ontwikkelingsschets 2010,
de eerste stap in het realiseren van de grensoverschrijdende Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium.
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III

Regionaal wordt de ruimtelijk-natuurlijke structuur gedetermineerd door een aantal
reliëfelementen, grotere valleien en enkele omvangrijke groencomplexen.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

In dit deel wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven. Dit
gebeurt op drie schaalniveaus: macro, meso en micro.
De macrostructuur wordt weergegeven omdat ruimtelijke structuren niet stoppen
aan de gemeentegrens. Bovenlokale elementen kunnen een invloed hebben op het
ruimtelijk functioneren binnen de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk om de regionale structuurdragers aan te geven.
De mesostructuur beschrijft de structuurdragers binnen de gehele gemeente. Dit
gebeurt aan de hand van 7 deelstructuren. De deelstructuren bevatten de morfologische en functionele samenhang tussen gebieden met een gelijke aard. Volgende
deelstructuren komen aan bod: de ruimtelijk-natuurlijke structuur (aangevuld met de
bosstructuur)10 , de agrarische structuur11, de landschappelijke structuur, de nederzettingsstructuur, de ruimtelijk-economische structuur, de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur en de toeristisch-recreatieve structuur12. Nadien volgt een synthese
van de bestaande ruimtelijke structuur waarin de deelstructuren over mekaar worden
geschoven. Dit geeft ons een inzicht in het ruimtelijk samenhangen van de deelstructuren.
De microstructuur onderzoekt de relevante deelruimten binnen de gemeente. Op
die manier wordt een inzicht verkregen in het functioneren van de kleinere, doch
complexe ruimtelijke eenheden.

1

Structurerende elementen op macroniveau

Kaart 2: structurerende elementen op macroniveau

Herenthout is centraal in de provincie Antwerpen gelegen in het arrondissement
Turnhout. Op regionale schaal bekeken ligt Herenthout in het overgangsgebied tussen de Centrale Kempen en de Zuiderkempen. Het landschap in Herenthout vertoont
de kenmerken van de Zuiderkempen: valleien met overstromingsgebieden en getuigenheuvels. Verder wordt het landschap gekenmerkt door een coulisselandschap.
10

In het RSV wordt de bosstructuur beschreven als structuurbepalend voor de ruimtelijke structuur in het
buitengebied. Omdat de bosstructuur in haar ecologische functie overlapt met de natuurlijke structuur, wordt
de beschrijving ervan geïntegreerd in die van de ruimtelijk-natuurlijke structuur.
11
De agrarische structuur maakt uiteraard ook deel uit van de ruimtelijk-economische structuur maar wordt
omwille van haar groot ruimtegebruik en haar belangrijke bijdrage in de totstandkoming van het huidige
landelijke gebied, apart bekeken.
12
Ook de toeristisch-recreatieve structuur maakt deel uit van de ruimtelijk-economische structuur, maar is in
de Kempen voldoende structurerend om apart te belichten.
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Een eerste reliëfelement zijn de Diestiaanheuvels die in de Zuiderkempen voorkomen. Deze heuvels zijn ontstaan door de hoge erosiebestendigheid van het geologisch substraat (zanden van Diest - Tertiair) waardoor ze boven het landschap zijn
gaan uitsteken. Voor Herenthout zijn de heuvels van Bergen-Oosterhoven, de Diestiaanbult Kruiskensberg en de Diestiaanbult van Heist-op-den-Berg structuurbepalend.
Een ander structuurbepalend reliëfelement is de rug Geel-Mol. Het waterscheidingsvlak tussen de Kleine en de Grote Nete wordt gevormd door de rug Geel-Mol. Ze is
weinig opvallend in het landschap maar toch structuurbepalend voor de ruimtelijknatuurlijke structuur van Herenthout. De waterscheidingslijn loopt verder over Veldhoven, Oosterhoven, Herenthout, Nijlen, Kessel tot in Lier. De Kempense heuvelrug
is een ander structuurbepalend reliëfelement. Deze heuvelrug strekt zich uit van
Kasterlee tot in Herentals, met uitlopers tot in Vorselaar. Deze landrug is oost-west
georiënteerd en door zijn hogere ligging opvallend aanwezig in het landschap.
De structuurbepalende bekkens zijn het bekken van de Grote Nete, het bekken van
de Kleine Nete en het bekken van de Demer. De Grote Nete ontspringt op het Kempisch plateau en volgt de oost-westoriëntatie van het reliëf. Lokaal wordt de oriëntatie
onderbroken door de verhevenheden van het Diestiaan. De Grote Nete ontvangt in
haar bovenloop alleen zuidelijke bijrivieren. De Kleine Nete ligt ten zuiden van de
Kempense heuvelrug. De Kleine Nete heeft weinig zuidelijke bijrivieren. De Nijlense
beek is er een van. De waterscheidingslijn tussen de Demer en de Nete ligt net ten
zuiden van de gemeente Herenthout. Langs de Demervallei ligt een langgerekte
zuidwest-noordoost gerichte heuvelrij. De heuvels zijn relatief hoog en hebben steile
flanken. Enkele structuurbepalende bossen in de omgeving zijn deze van de Kempische heuvelrug; de Zwartwaterse-Merodese bossen; de Kesselse Heide-Goor-Militair
domein: Bouwelse duinzoom; groencomplexen in het stroombekken van de Kleine
Nete.
De toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van de Kempen hangt sterk samen met
het groene karakter en de landschappelijke kwaliteiten. Het geheel van fiets-, auto-,
wandel-, kano- of mountainbikeroutes zijn gericht op de troeven van natuur en landschap. De dragers van deze routes zijn vaak kanalen, rivieren en oude spoorwegen.
Bij het netwerk horen horecazaken en verhuurdiensten.
De Kempen kenmerkt zich anderzijds door een sterke concentratie aan logiesvormen: campings, verblijfsparken, jeugdvakanties,…De concentratie aan verblijfstoeristische accommodatie, zoals vakantiedorpen, maakt dat het toeristisch-recreatief
karakter van de Kempen grensoverschrijdend is. De accommodatie voor dagtoerisme
en –recreatie is van regionale betekenis. De daguitstappen concentreren zich ener-
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zijds op de steden als Turnhout en anderzijds op de attractieparken zoals Bobbejaanland.
De rol van Herenthout hierin is echter beperkt. De toeristisch-recreatieve voorzieningen zijn veelal van het plaatselijk niveau. Wel is Herenthout met haar ligging bij de
Grote Nete zeer aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars.

In de regio oefenen vooral de buurgemeenten Herentals en in mindere mate Antwerpen qua tewerkstelling een aantrekkingskracht uit. In het nabij gelegen Hulshout is
‘Industriezone Heultje’ gelegen. Deze industriezone zorgt geregeld voor overlast in
Herenthout door de passage van zwaar vrachtverkeer.

In de regio situeren zich enkele concentratiegebieden die structurerend zijn op
Vlaams niveau. Het gaat hierbij om grondloze veehouderij waarvan een concentratiegebied gelegen is in de Noorderkempen. Een ander concentratiegebied is de tuinbouwstreek van St.Katelijne-Waver en Lier (structurerend op Vlaams niveau) en in
mindere mate de omgeving van Hoogstraten (structurerend op provinciaal niveau).
Minder gekenmerkt door een ruimtelijke concentratie, maar economisch zeer belangrijk binnen de agrarische sector is de melkveehouderij. Deze bedrijfsvorm is grondgebonden en neemt het leeuwenaandeel van de cultuurgronden in de Kempen in. De
ruwvoederwinning (maïs en in beperkte mate voederbieten) staat hoofdzakelijk in
functie van deze bedrijven. Echte akkerbouw komt oorspronkelijk in de Kempen
nagenoeg niet voor. Enkel de regio Postel-Retie-Arendonk kent een traditie in de
akkerbouw. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de aardappelteelt.
Grote delen van de Noorderkempen en Centrale Kempen kennen uitgestrekte landbouwgebieden met grote kavels (jonge ontginningen en ruilverkavelingsgebieden).
Dit in tegenstelling tot de Zuiderkempen die eerder door kleinschalige landbouwgebieden getypeerd worden.
De landbouw-economische structuur van Herenthout is voornamelijk gericht op de
veeteeltsector. De ruimtelijke drager van het gebied is immers de grondgebonden
melk- en rundveehouderij. De melkveehouderij kent een schaalvergroting waardoor
het aantal bedrijven afneemt. Niet-grondgebonden veehouderij komt verspreid voor.
Op economisch vlak is Herenthout gelegen aan de rand van twee van de zwaartepunten van de ruimtelijk economische structuur in de regio met name het netwerk
Albertkanaal of ENA (een lineair economische concentratie op Vlaams niveau) en de
Kempische As (een lineair stedelijk netwerk van Herentals tot Neerpelt-Overpelt). Het
regionaal bedrijventerrein Wolfstee-Klein Gent dat tot het netwerk Albertkanaal behoort is voor een deel op het grondgebied van Herenthout gelegen (in het noordoosten van Herenthout). Ten zuidwesten van de gemeente strekt zich een stedelijk netwerk van provinciaal niveau uit vanaf Lier over Heist-op-den-Berg tot Aarschot. Deze
netwerken en knooppunten hebben op provinciaal en gewestelijk niveau een ruime
taakstelling m.b.t. de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen meegekregen.
Deze zullen worden afgebakend in gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Verder is Herenthout gelegen aan de E313 (met afrit 21 net ten noordoosten van de gemeentegrens). De ontsluiting vanaf de autosnelweg gebeurt via het
bedrijventerrein Klein Gent.
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Bestaande ruimtelijke mesostructuur

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

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

–

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

2.1

Fysisch systeem als drager van de ruimtelijke structuur

Basiskaart B

2.1.1

Definitie

Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. De
interne samenhang van deze elementen is erg belangrijk. Het fysisch systeem vormt
de onderlegger van de ruimtelijke structuur en heeft vooral in de open ruimte een
sterk structurerende werking. Inzicht in het fysisch systeem is daarom noodzakelijk
om de verschillende deelstructuren te kunnen verklaren. Op schaal van een gemeente dragen vooral bodem, water en reliëf bij tot de structurerende werking aangezien
zij in rechtstreeks verband staan met het bodemgebruik en zo de ruimtelijke ontwikkeling sturen.

2.1.2

Elementen van het fysisch systeem

Geologie en Reliëf
Het reliëf wordt bepaald door de verschillende materialen waaruit de aardkorst bestaat en hun verschil en evolutie en erosiegevoeligheid. Het reliëf is de vorm van
deze materialen. Dit wordt ook wel het geologisch substraat genoemd, of het moedermateriaal voor de bodemvorming. Herenthout valt op de grens tussen de Centrale
Kempen en de Zuiderkempen. In het centraal en oostelijk deel bestaat het geologisch substraat voornamelijk uit zanden van Diest. In het uiterste westelijke deel
vinden we vooral zanden van Antwerpen terug (formatie van Berchem). Het gedeelte
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van de gemeente waar de zanden van Diest voorkomen, sluit volgens de biologische
waarderingkaart aan bij het Nete-interfluvium. De dikte van het pakket neemt af van
oost naar west. Ze zijn rijk aan glauconiet en een weinig klei en komen slechts plaatselijk aan de oppervlakte. Na verwering kunnen deze zanden aanleiding geven tot
limoniethoudende stenige zanden, die een hoge erosieweerstand bezitten. Als gevolg doet zich heuvelvorming voor zoals ter hoogte van Bergen bij HerenthoutOosterhoven. De getuigenheuvels zijn tamelijk steil en bereiken een hoogte van +23
tot +25 meter.
Het westelijke gedeelte van de gemeente bestaat uit zanden van Antwerpen. Dit zijn
fijne donkergekleurde zanden ten gevolge van het hoge gehalte aan glauconiet.
Deze zanden bevatten een hoger kleigehalte dan de zanden van Diest. Dit gedeelte
van de gemeente is redelijk vlak met hoogten tussen +5 en +10 meter en vormt een
brede, laaggelegen vlakte die samenhangt met de samenvloeiing van de beide Netes. Het oppervlak daalt geleidelijk van zuid naar noord.
In het Kwartair kwamen het huidige rivierstelsel en de riviervalleien tot stand door de
grote erosiekracht van het overvloedige water dat vrijkwam tijdens de tussenijstijden.
Tijdens de laatste ijstijd werden dekzanden afgezet op de tertiaire afzettingen. Later
vonden onder invloed van het klimaat (poolwoestijn) verstuivingen plaats waardoor
het zandig materiaal opgewaaid en weer afgezet werd als stuifduinen noordelijk of
noordoostelijk van riviervalleien. In Herenthout komen deze stuifduinen echter niet
voor.
Het geologisch meest recente kenmerk van de gemeente is het voorkomen van
veengebieden in afgesloten kommen van valleien.
Grond- en oppervlaktewater
De waterscheiding tussen het bekken van de Grote en de Kleine Nete loopt doorheen de gemeente Herenthout: Veldhoven (Herentals) - Oosterhoven (+25m) - Herenthout (+16m) – Blokt (10m) - Nijlen. De grondwaterstroming is oost-west gericht
en volgt het verloop van het reliëf. Het noordelijk deel van de gemeente behoort tot
het bekken van de kleine Nete, het zuidelijke deel tot het bekken van de Grote Nete.
Een aanzienlijk deel van de gemeentegrenzen wordt gevormd door waterlopen m.n.
de Bouwelse Loop die de grens vormt met Grobbendonk, de Grote Nete en de Leibeek op de grens met Itegem. De Wimp vormt de grens met Wiekevorst en de Stapkensloop en de Riddersbergloop de grens met Noorderwijk.
De samenhang tussen water en omgeving creëert specifieke levensvoorwaarden
voor planten- en diersoorten. Vaak is de graad van natuurlijkheid precies hoog in
natte valleigebieden omwille van de fysische beperktheden voor het bodemgebruik,
waardoor de invloed van de mens er relatief beperkt is gebleven. Dit uit zich in delen
van de valleien van hoger vernoemde waterlopen.

plangroep

31

DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE

nent hoge waterstand in afgesloten kommen: vallei van de Grote Nete en vallei
van de Zelse beek/Moerloop.

Bodem
De bodem is het bovenste losse deel van de aardkorst en de groeiplaats van planten. De bodem op dit moment geeft een geïntegreerd beeld van de invloed van de
verschillende bodemgenetische factoren gedurende duizenden jaren, namelijk de
aard van het moedergesteente, het klimaat, het reliëf, de vegetatie, de mens en
tenslotte het tijdsaspect. Ook nu nog heeft de bodem een belangrijke sturende werking op de verschillende vormen van het ruimtegebruik. De combinatie van profielontwikkeling, textuur en vochttoestand van de bodem bepaalt de geschiktheid ervan
voor landbouw, bosbouw, bebouwing en andere activiteiten. Aan elk bodemtype is
ook een potentieel natuurlijke vegetatie verbonden. Dit is het vegetatietype dat zich
op een bepaalde plaats zou vestigen indien het gebied voor lange tijd (50-100 jaar)
onverstoord zou blijven.

–

Kleine gebieden met kleibodems komen in Herenthout op twee plaatsen voor: ter
hoogte van de Bergen en ter hoogte van de Merodese bossen. Deze kleigronden
zijn opduikingen van het onderliggende klei-zandsubstraat.

Bodemvormende processen (verwering, mineralisatie en humificatie, migratie en
structurele reorganisatie) en bodemgenetische factoren liggen aan de basis van de
differentiatie van de bodemtypes (met verschillen in profielontwikkeling, textuur en
vochttoestand). Deze uit zich in de eerste plaats op bovengemeentelijke schaal,
maar ook op gemeentelijk schaalniveau zijn verschillen waar te nemen. Terwijl op
ruimere schaal de verschillen zich ook uiten op het vlak van textuurklasse (Herenthout behoort tot de zandstreek, op de overgang naar de leemstreek), zijn er op lokaal
niveau vooral verschillen inzake drainageklasse en profielontwikkeling. Dit laatste
weerspiegelt in sterke mate het bodemgebruik uit het verleden:
–

Plaggenbodems komen vooral voor rond de bewoningskernen waar akkerontginningen plaatsvonden. Het grootste gedeelte van deze gronden spreidt zich uit van
Liefkenshoek over Heikant tot Oosterhoven. Andere gehelen komen voor aan
Zelle, Blokt, Kapellekensboom, Niemandshoek, Uilenberg en aan de Blikse Hoeve ten westen van Dekbunders.

–

Podzolen situeren zich in gebieden die lange tijd onder de heide lagen. Ze werden gevormd door eeuwenlange verwering in zure omstandigheden onder heidevegetatie: het grootste gedeelte van deze bodems vormt een aaneengesloten
gebied waarop nu de Merodese bossen gelegen zijn, een gedeelte ter hoogte van
Bergen, Heikant en Herlaar.

–

Alluviale gronden als gevolg van winteroverstromingen binnen de winterbeddingen van de waterlopen: rond Zelse Beek, Moerloop in het noorden; in het zuidwesten rond Maasloop, Leibeek, Stapkensloop, Grote Nete, Wimp; Stapkensloop
in het zuidoosten.

–

Op een aantal plaatsen komt in de ondergrond van natte bodems onverteerd
organisch materiaal voor: veen. Deze veenlenzen zijn gevormd door een perma-
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2.2

Bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur

Kaart 3: bestaande natuurlijke elementen
Kaart 4: bestaande ruimtelijke natuurlijke structuur

2.2.1

Definitie

De natuurlijke structuur is (definitie RSV):
–

het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;
– de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden.
– binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en
treden belangrijke ecologische relaties op. De gebieden met een sterke interne
samenhang en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een grote
meerwaarde voor de natuurfunctie.

2.2.2

Evolutie

Door het eerder lage technologische peil van de mens bleef de invloed van de mens
op het natuurlijk milieu lange tijd beperkt en was dit milieu sterk verweven met het
landgebruik. Het bodemgebruik van de 18de eeuw, zoals kan afgeleid worden uit de
Ferrariskaart, geeft een goed beeld van het bodemgebruik dat hier gedurende eeuwen nagenoeg onveranderd is gebleven. De oudste ontginningen bevinden zich waar
grote aaneengesloten akker lagen voor gemeenschappelijk gebruik. Later ontgonnen
akkers laten zich herkennen door de kleinere oppervlakte en de omzoming door
houtkanten voor privé-bezit. Een grote oppervlakte is tevens ingenomen door heide
(de grootste concentratie ter hoogte van de huidige Merodese bossen). Het heidegebied was afgestemd op het Kempische agrarische stelsel (het potstalsysteem). De
opmerkelijke overeenkomst tussen de bodemkaart en de Ferrariskaart toont aan dat
de boer zijn bedrijf had aangepast aan de natuurlijke omstandigheden. Het landschap was zeer gevarieerd en gaf als het ware natuurgetrouw de toestand van de
bodem weer. Door de bestendiging van de landschapsinrichting en bodemgebruik
waren een groot aantal halfnatuurlijke landschappen ontstaan (heiden, hooilanden,
met houtkanten omzoomde akkers en weiden) met hun karakteristieke planten- en
dierenwereld en gekenmerkt door een grote biologische diversiteit.
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Sinds de industriële revolutie en zeker sinds WO II hebben verstedelijking (wonen op
het platteland, toename mobiliteit, lintbebouwing) en de technologische evoluties
binnen de landbouw (schaalvergroting, intensivering, specialisering, bio-industrie, …)
en de daarmee gepaard gaande landschapsingrepen, het landschap geleidelijk omgevormd tot wat het nu is. De graad van natuurlijkheid is daarbij in alle opzichten
sterk afgenomen. De natuurfunctie was voordien immers in meerdere of mindere
mate verweven in nagenoeg elk landschapstype, terwijl nu natuur steeds meer teruggedrongen wordt in min of meer duidelijk afgebakende (geïsoleerde) gebieden.
Ook de uitgestrekte heidegebieden werden ontgonnen. Delen van het agrarisch
landschap vertonen dan ook de typische kenmerken van een jong ontginningsgebied: grote blokkavels en open landschap. Dit beeld werd in het zuidoosten van de
gemeente versterkt door de ruilverkaveling die er plaatsvond.

2.2.3

Elementen van de bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur

Uitgaande van de definitie van natuurlijke structuur kunnen volgende structuurbepalende elementen en processen op gemeentelijk niveau gedefinieerd worden: grote
natuur- en boscomplexen, rivier- en beekvalleien, ecologische processen, ecologische infrastructuur.
Structuurbepalend voor de natuurlijke structuur zijn de gebieden met een hoge graad
van natuurlijkheid, waarin natuur de hoofdfunctie is. Dit kunnen boscomplexen zijn
maar ook andere landschapsvormen zoals valleien, moerassen, heiden of een combinatie ervan. Daarnaast kunnen ook ecologische processen zoals infiltratiekwelrelaties tussen hogere ruggen en valleien en depressies, winteroverstromingen,
… eveneens structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur. Dergelijke processen vallen onder de noemer “verticale relaties”. Ook horizontale relaties spelen een
belangrijke rol: natuur- en boscomplexen worden van elkaar gescheiden door gebieden met een ander hoofdgebruik, zoals wonen, landbouw, …. De mate dat deze
tussenliggende gebieden meer of minder geschikt zijn voor “verbinding” tussen de
zwaartepunten, is bepalend voor de horizontale relaties of de ecologische infrastructuur. Drukke verkeerswegen, woongebieden, alsook monofunctionele agrarische
cultuurlandschappen, oefenen een barrière-effect uit.
Kaart 3, afgeleid van de Biologische waarderingskaart van België, geeft een eerste
globaal beeld van de groencomplexen en de natuurwaarden binnen de gemeente.
Meer gedetailleerde resultaten van de analyse zijn toegevoegd in bijlage I.
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Zwaartepunten van de natuurlijke structuur
Belangrijkste zwaartepunten van de natuurlijke structuur zijn de alluviale valleien van
beken en rivieren. Aan de basis liggen de fysische beperkingen voor een intensief
bodemgebruik die de natte alluviale gronden opleggen. Vooral de valleien van de
Grote Nete, de Wimp en de Maasloop worden gekenmerkt door minder intensief
bodemgebruik en een relatief hoge graad van ecologische natuurlijkheid. In deze
valleien bevinden zich onder andere alluviale bossen en natte weilanden. Aansluitend op deze valleien komen ook heel wat bosgebieden voor die met de valleien
samenhangen.
Behalve de valleigebieden, zijn ook de bosgebieden zwaartepunten in de natuurlijke
structuur van de gemeente. De Merodese bossen vormen het grootste boxcomplex
van de gemeente. De bossen van Kapellekensboom, de bossen ter hoogte van Zelle,
de bossen ter hoogte van Bergen, de bossen ter hoogte van Binnenheide/Blokt en de
bospercelen op de hogere gronden tussen de Grote Nete en haar zijrivieren vormen
minder grote bosgebieden, maar maken eveneens deel uit van de natuurlijke zwaartepunten van de gemeente.
Ecologische processen
Een aantal gebieden vertonen sterke interne, ecologische samenhang. Aan de basis
hiervan liggen ecologische processen zoals infiltratie-kwel, veenvorming en winteroverstromingen. Het instandhouden van de natuurwaarden is vaak gebonden aan
het vrijwaren van de essentiële ecologische processen.
Op regionale schaal fungeren de Kempische cuesta en het Kempisch plateau als
brongebied. Dit verklaart waarom de grondwaterstromen hoofdzakelijk noordoostzuidwest verlopen. Maar ook op kleinere schaal komen dergelijke bron-putrelaties
voor. De valleien en depressies vormen daarbij de putgebieden, de interfluvia zoals
landruggen als infiltratiegebied. Op die manier kunnen in valleien en depressies
situaties ontstaan waarbij het grondwater opgestuwd wordt tot boven het maaiveld.
Dit verschijnsel heet “kwel”. Het instandhouden van kwel is niet enkel verbonden met
het kwelgebied zelf, maar ook met de infiltratiegebieden. Een vermindering van de
infiltratiemogelijkheden kan leiden tot het verdwijnen van de kwelsituatie. Ook de
verontreiniging in de infiltratiegebieden kan de kwelmilieus aantasten. In Herenthout
komen op gemeentelijk niveau de volgende infiltratiegebieden voor: Bergen aan
Oosterhoven, Zelle, Uilenberg, Binnenheide/Blokt, Kapellekensboom en Niemandshoek. De kwelgebieden die voorkomen in Herenthout zijn gelegen in: vallei van de
Grote Nete, Wimp, Otterloop, Zelse beek, Moerloop, Stapkensloop en Maasloop;
Merodese bossen.
In kommen of depressies met een hoge grondwaterstand kan lokaal veenvorming
optreden, wat lokaal aanleiding geeft tot de vorming van typische biotopen. De ge-
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bieden waar veenvorming optreedt, verdienden daarom een bijzondere aandacht in
de natuurlijke structuur. In Herenthout zijn dit bepaalde plaatsen van de vallei van de
Zelse beek en van de vallei van de Grote Nete.
Natuurlijke winteroverstromingsgebieden zijn van oudsher de winterbeddingen van
de waterlopen, te herkennen aan hun alluviale bodems. Vanwege de fysische beperkingen is het bodemgebruik meestal extensief en de graad van natuurlijkheid hoog in
dergelijke gebieden. Door kanalisatie, indijking en ontwatering zijn winteroverstromingen een zeldzaamheid geworden. Dit is vooral het geval bij de Grote Nete waar
dijken zijn aangebracht op de oevers. De overige waterlopen in de gemeente hebben
geen dijken. Voor een overzicht van de alluviale gebieden wordt verwezen naar de
kaart van bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur. De alluviale gronden (of de
valleigronden zijn duidelijk langs de rivieren te zien. Op bepaalde plaatsen vonden
recent effectief winteroverstromingen plaats13. Het gaat hier over de vallei van de
Zelse Beek en de Moerloop, de vallei van de Hakenloop, de Vaartbeek-Gordinneloop
in de Merodese bossen en de valleien van de Grote Nete en de Wimp.
Ecologische infrastructuur
De ecologische infrastructuur wordt gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden. De
ecologische infrastructuur heeft voor elke planten- en diersoort een eigen betekenis.
Landschappelijke diversiteit heeft alleszins een positief effect op de soortendiversiteit. Zo spelen kleine landschapselementen zoals bosfragmenten, houtkanten, rivieroevers voor vele soorten een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Ze
vormen als het ware stapstenen of corridors tussen twee deelbiotopen, zodat het
tussenliggend (dikwijls agrarisch) gebied gemakkelijk overbrugbaar wordt. Ook als
oriëntatiemiddel zijn ze voor sommige soorten nuttig (vb voor de vleermuis).
Binnen de gemeente Herenthout is de ecologische infrastructuur niet gelijkmatig
verdeeld. In de vallei van de Grote Nete en de Wimp komt een groot aandeel kleine
landschapselementen en bosfragmenten voor. Dit gebied is een zeer belangrijk verbindingsgebied tussen verschillende bos- en natuurcomplexen in en buiten de gemeente. Ter hoogte van Blokt maken de kleine landschapselementen en het bosgebied deel uit van het natuurverbindingsgebied tussen de Merodese bossen en de
natuurgebieden ten noorden van Grobbendonk. Centraal in de gemeente in de vallei
van de Zelse Beek komen nog een groot aantal kleine landschapselementen voor.
Deze zorgen mede voor de goed bewaarde rivier-valleirelaties op deze plaats. Een
ander plaats waar kleine landschapselementen voorkomen is het gebied ter hoogte
van de Boudewijnlaan. In dit gebied tegen het ruilverkavelingsgebied, is de agrari13

Deze gebieden zijn tussen 1988 en 2000 minstens 1 maal overstroomd. (Natuurlijke en actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen, GfG, 2001)

plangroep

GRS Herenthout

III Bestaande ruimtelijke structuur
2 Bestaande ruimtelijke mesostructuur

sche structuur meer versnipperd. In dit gebied komen kleine landschapelementen
voor. Dit vormt een groot contrast met het open ruilverkavelingsgebied in het zuidoosten van de gemeente. Dit ruilverkavelingsgebied heeft echter een belang als
weidevogelgebied en als pleisterplaats voor trekvogels.

2.3

Bestaande landschappelijke structuur

Kaart 5: bestaande landschappelijke structuur

2.3.1

Definitie

Het landschap is het eindbeeld dat ontstaat ten gevolge van een dynamische interactie tussen het fysisch systeem en de structuurbepalende functies wonen, werken,
natuur, landbouw. Deze wisselwerking geeft aanleiding tot een specifiek ruimtegebruik, een specifiek ecologisch functioneren14 en een specifieke visuele beleving.
Ruimtegebruik en ecologisch functioneren komen aan bod in de verschillende deelstructuren, terwijl hier het accent wordt gelegd op de verschijningsvorm, de visuele
beleving

2.3.2

Evolutie

Wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen de bodemkaart en de Ferrariskaart,
kan worden geconcludeerd dat het landschap vanaf de middeleeuwen tot in de 20e
eeuw vrijwel stabiel is gebleven. Het fysisch systeem fungeert in het traditionele
landschap zeer duidelijk als drager van de ruimtelijke structuur doordat het bodemgebruik genoodzaakt was om zich af te stemmen op de natuurlijke bodemgesteldheid. Het landschap in de gemeente werd in belangrijke mate gevormd door het
agrarisch stelsel dat hier gedurende eeuwen heeft standgehouden, namelijk het
potstalsysteem15 .
In een recentere evolutie, die op gang werd gezet met de industriële evolutie en
vooral uitbreiding nam na WOII is de herkenbaarheid van de landschappelijke structuur vervaagd. Een eerste belangrijk kenmerk dat vooral na WOII de kop opstak was

14

In deze systeembenadering is het landschap opgebouwd uit elementen en componenten, waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen abiotische, biotische en antropogene (door de mens bepaalde) elementen
en componenten:
abiotische componenten: reliëf, hydrologie en hydrografie, bodem en geologie
biotische elementen: vlakvormige elementen (bos, duinen …), lijnvormige elementen (bomenrijen …),
puntvormige elementen (bomen …)
biotische componenten: openheid-geslotenheid door de aanwezigheid van natuurlijke elementen
antropogene elementen: vlakvormige elementen (woonkernen …), lijnvormige elementen (wegen …),
puntvormige elementen (kerktorens …)
antropogene componenten: bebouwingspatroon, bodemgebruik
15
Systeem waarbij plaggen grond van de heide werden afgehaald en in de stallen gelegd. Daar werd dit
vermengd met rundermest en vervolgens terug op het akkerland gestrooid.
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de sterke verstedelijking. Herenthout is niet uitgegroeid tot een stedelijke kern, maar
de bewoning nam wel sterk toe in de dorpskern.
De evolutie van de bewoning in de gemeente kan als volgt geschetst worden: de
aanzet van de bewoningsstructuur is Frankisch van oorsprong. Het historisch bebouwingspatroon bestaat uit één dorp en een tiental gehuchten en ‘hoven’. Deze
historische bebouwingsaanzet is gericht naar het fysisch systeem: agrarische nederzettingen met akkers op de drogere ruggen tussen het rivierennet, natte wei- of hooilanden in de valleien en vochtige depressies. De hoven en gehuchten zijn verspreid
rondom het centrum van Herenthout gelegen. De concentratie is wel het grootst ten
zuiden van de dorpskern in een lint tussen Uilenberg, Heikant en Oosterhoven. Dit
komt overeen met een lint van heidegebieden die voor het potstalsysteem gebruikt
werden.
Deze bebouwingsaanzet werd steeds verder opgevuld tot het huidige bebouwingspatroon door de bevolkingstoename die gedeeltelijk door economische redenen gestuurd was (aanleg Albertkanaal, autosnelweg, industriezones,…). De vroegere gehuchten en hoven zijn nu door linten met de kern verbonden terwijl ze er historisch
los van stonden. Door de toegenomen bebouwing is de oorspronkelijke nederzettingsstructuur in de gemeente wat vervaagd.
Door de ruilverkaveling die werd doorgevoerd in het zuidoosten van de gemeente,
kwam een meer uniform landschap tot stand op die plaats. Kleine landschapselementen verdwenen en er werd plaats gemaakt voor grote aaneensluitende percelen
in tegenstelling tot de vroegere kleinere percelen. Het ging van een gesloten/halfopen landschap naar een open landschap.
Ook de recreatie heeft heel wat evoluties ondergaan. In de loop van de jaren vijftig
en zestig zijn in de gemeente heel wat weekendverblijven gebouwd. Het merendeel
daarvan bevindt zich in bebost gebied: enerzijds ter hoogte van Bergen en anderzijds
van Binnenheide. Dit betekent op sommige plaatsen een verstoring van het landschap.

2.3.3

Elementen van de bestaande landschappelijke structuur16.

Bij de indeling in geografische streken (Antrop, 1989) situeert Herenthout zich in de
Zuiderkempen, meer bepaald in de Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg.
Net ten noorden van de gemeentegrens komen de Centrale Kempen voor, meer
bepaald het land van Herentals-Kasterlee. Herenthout ligt dus net op de grens tussen beide geografische streken.
De morfologie van de Zuiderkempen wordt bepaald door valleien met overstromingsvlakten, getuigenhevels en plaatselijk landduinen. De Zuiderkempen van Lier en
Heist-op-den-Berg worden verder gekenmerkt door kleine regelmatige blokpercelen.
Dit geeft als kenmerkend landschapstype het coulisselandschap en het compartimentenlandschap.
Structuurbepalend voor de landschappelijke structuur van Herenthout zijn bakens,
structurerende reliëfelementen, structurerende hydrografische elementen, gave landschappen, nieuwe landschappen, markante terreinovergangen en openruimtecorridors
Bakens
Binnen de gemeente komen een aantal gebouwen en constructies voor die het landschap structureren. Ze functioneren als visuele blikvangers en zijn daardoor belangrijk als oriëntatiepunt. Door hun dikwijls cultuurhistorische waarde spelen ze ook een
rol in de beleving van het landschap. Deze elementen komen verspreid binnen de
gemeente voor en kunnen worden beschouwd als puntbakens.

16

Als basis voor de bestaande landschappelijke structuur werd ondermeer de landschapsatlas voor Vlaanderen gebruikt (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001).
Volgende plaatsen werden op grondgebied Herenthout als ankerplaats geselecteerd in de landschapsatlas:
Merodese bossen, Kruiskensberg en de Vallei van de Grote Nete en de Wiimp. De relictzones beschreven in
de landschapsatlas zijn: bosgebied Oosterhoven; Vallei van de Nijlense Beek en aanpalend bosgebied; bosen akkercomplex Zwartwater, Kruiskensberg, Herlaar en Merodese Bossen; Vallei van de Wimp; Vallei van
de Grote Nete.
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Tabel 8: puntbakens in Herenthout

Figuur 7: Digitaal hoogtemodel van Herenthout

Baken

Locatie

Sint-Pieter- en Pauluskerk
Sint-Gummaruskapel
Kapel Onze-Lieve-Vrouwe van de 7 smarten
Kasteel van Herlaar
Watermolen van Herlaar
Kapel van Herlaar
Villa Hooghuis
Villa Coensborg
Hoeve Wimpschrans
Hoeve Prinsenhof
Hoeve 't Schipke
Blikse Hoeve
Zelse Hoeve
Kerkehoeve
Gemeentehuis
Oorlogsmonument
Kapellekensboom

Herenthout-dorp
Herenthout-dorp
Uilenberg
Herlaar
Herlaar
Herlaar
Herenthout-dorp
Vallei van de Wimp
Vallei van de Wimp
Bevelse Steenweg
Vallei van de Grote Nete
Herlaar
Zelle
Herenthout-dorp
Herenthout-dorp
Herenthout-dorp
Kapellekensboom

Bron: GIS-Vlaanderen, geo-loketten

In een aantal gevallen worden deze bakens opgenomen in de bebouwde omgeving
en vervullen ze hun oorspronkelijke bakenfunctie.
Behalve puntbakens kunnen ook lijnvormige bakens voorkomen in de gemeente.
Bepaalde lijninfrastructuren zijn in het landschap waar te nemen en kunnen voor de
oriëntatie worden gebruikt. De hoogspanningskabel die van oost naar west loopt in
het noorden van de gemeente kan als lijnbaken worden beschouwd.
Structurerende reliëfelementen
Het reliëf in de gemeente Herenthout is relatief vlak en kent hoofdzakelijk een min of
meer oost-westverloop.

Een structuurbepalend reliëfelement van de gemeente is de oost-west verlopende
Diestiaanrug ter hoogte van de Bergen. Deze rug is gevormd door de hoge erosiebestendigheid van het geologisch substraat. Hierdoor is de rug in de loop der tijd boven
het landschap blijven uitsteken. Terwijl het algemene niveau in Herenthout rond de
+10m boven het zeeniveau ligt, worden ter hoogte van de Diestiaanrug hoogten van
+23m en +25m boven het zeeniveau bereikt. Dit is het meest markante reliëfverschijnsel van de gemeente. Op het digitaal hoogtemodel (Figuur 7) is deze verhevenheid duidelijk waar te nemen.
Andere structuurbepalende reliëfelementen zijn de afwisselende riviervalleien en
interfluvia. Deze hebben eveneens hoofdzakelijk een min of meer oost-west verloop
en structureren de ruimte in de gemeente. De vallei van de Grote Nete en de Wimp
vormen het laagst gelegen gedeelte.
Structurerende hydrografische elementen
De hydrografische elementen vormen in Herenthout een belangrijk structurerend
element. Het grootste gedeelte van de gemeentegrenzen bestaat uit waterlopen. De
Grote Nete is het belangrijkste structurerende hydrografisch element van de gemeente. De Grote Nete stroomt op de westelijke grens van de gemeenten, grenzend aan
de gemeente Heist-op-den-Berg. Ook de andere waterlopen in de gemeente vormen
structuurbepalende hydrografische elementen.
De structurerende werking van de natuurlijke waterlopen wordt in de eerste plaats
bepaald door de corridorwerking in de lengterichting en een barrièrewerking dwars
op de vallei. De valleien van de waterlopen hebben een biotoopfunctie, een waarde
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als foerageergebieden de tweede plaats hebben de fysische beperkingen van de
vallei binnen de winterbedding een sterk structurerende werking op het bodemgebruik wat zich vertaalt in het landschapsbeeld. Dit uit zich bijvoorbeeld in het voorkomen van graslanden in valleigebieden. Dit is niet in alle valleien in de gemeente waar
te nemen, maar wel bv in de vallei van de Grote Nete, de Wimp, Otterloop, Zelse
beek, … In het ruilverkavelingsgebied Wiekevorst, in het zuidoosten van de gemeente is dit echter veel minder uitgesproken.
Volgende waterlopen zijn in Herenthout structuurbepalend voor het landschap:
–

Grote Nete

–

Wimp

–
–

Maasloop
Stapkensloop

–
–

Leibeek
Otterloop

–

Hakenloop

–

Doornstraatloop

–
–

Oosterhovenloop
Zelse beek.

de
einde van de 18 eeuw. Het bos werd aangeplant op een heidegebied. Ondanks het
feit dat het werd aangeplant, heeft het in de loop der jaren een natuurwaarde ontwikkeld. Dit bos is sinds de 18de eeuw bijna onaangetast blijven voortbestaan.

In het valleigebied van de Zelse Beek is het landschap door de eeuwen heen eveneens relatief gaaf gebleven. Plaatselijk komt waardevol microreliëf voor. De vallei zelf
heeft nog intacte structuurkenmerken: meanders, rivierprofiel en oevers. Het gebied
bevat tal van relicten van de vroegere agrarische bedrijfsvoering in de vorm van
houtkanten, andere kleine landschapselementen en cultuurhistorisch ontginningspatroon. Ten noorden van de Zelse Beek, aansluitend met het valleilandschap komt
nog een gaaf bosgebied voor.
Ter hoogte van de Bergen komt een landschap met gave elementen voor. Het structurerende reliëf is door de bebossing visueel goed waarneembaar. Het gebied bevat
enkele waardevolle holle wegen. De bossen zijn een restant van de vroegere bodembezetting. De bossen zijn echter verstoord door de weekendverblijven, die al dan
niet permanent bewoond zijn.
Bepaalde (rij)gehuchten hebben in de loop van de geschiedenis hun eigenheid voor
een deel bewaard. Ze zijn niet met de kern versmolten. De gehuchten liggen in de
open ruimte en ze kunnen als gave elementen in het landschap beschouwd worden.
De gave gehuchten in Herenthout zijn Zelle, Bergen, Oosterhoven, Heikant en Blokt.
Nieuwe landschappen

Gave landschappen
Verschillende delen van Herenthout kunnen als gaaf landschap worden aangeduid.
Het gaat voornamelijk om overblijfselen van het traditionele landschap en bestaat
niet altijd uit grote aaneengesloten gehelen, maar dikwijls uit een verzameling van
relicten en patronen van het traditionele landschap. Het vroegere nederzettingspatroon is vervaagd door het uitbreiden van de kern en het aaneengroeien van de gehuchten. Het omliggende (agrarische) landschap vertoont op verschillende plaatsen
nog een verwijzing naar het vroegere landschap.
Een eerste gaaf landschap kan worden aangeduid in de vallei van de Grote Nete en
de Wimp. De gaafheid van dit landschap is reeds erkend door het gebied als landschap te beschermen. Het gebied heeft een afwisselend gesloten landschap met
waterlopen, restanten van oude perceelsstructuur en het wegenpatroon, oude bossen, broekbossen, hooilanden en microreliëf. Het landschap weerspiegelt duidelijk de
geschiedenis van dit gebied sinds de 18de eeuw. Aansluitend op dit gaaf gebied kan
ook Kruiskensberg worden meegenomen. Het landschap rond Kruiskensberg is
eveneens beschermd, maar ligt grotendeels op Nijlens grondgebied.
Ten noorden van het gaaf landschap rond de valleien van de Grote Nete en de Wimp
ligt het gaaf landschap van de Merodese bossen. Dit bos was reeds aanwezig op het

38

IOK

Het ruilverkavelingsgebied Wiekevorst is een nieuw landschap in de gemeente. Deze
ruilverkaveling werd uitgevoerd in “oude stijl” wat inhoudt dat vele kleine landschapselementen zijn verdwenen. Hierdoor is een nivellering van de landschappelijke diversiteit van het landschap ontstaan. De ruilverkaveling heeft dus drastisch het historische landschap veranderd. Op deze manier zijn uniforme landbouwgebieden ontstaan waar op elke plaats elke landbouwteelt mogelijk werd. De Stapkensloop is in
deze bewerking rechtgetrokken waardoor het veel ecologische waarde verloren
heeft.
Een heel nieuw landschap is ontstaan door de infrastructurenbundel E313 en het
Albertkanaal. Hiermee samen hangt het industrieterrein “Klein Gent” op het grondgebied van Herenthout. Dit industrieterrein is praktisch volledig opgevuld en vormt een
sterk contrast met het omliggende agrarische- en bosgebied.
Openruimtecorridors
Openruimtecorridors worden aangeduid waar onderbrekingen zijn in het (lintvormige)
bebouwingspatroon en waar doorzichten naar de omliggende open ruimte mogelijk
zijn. In Herenthout kunnen op verschillende plaatsen openruimtecorridors worden
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aangeduid. Op plaatsen waar verspreide bebouwing voorkomt, worden geen openruimtecorridors aangeduid.

2.4

Bestaande agrarische structuur

In Herenthout komen volgende openruimtecorridors voor:
–

Bergense Steenweg tussen het sportcentrum ’t Kapelleke en het gehucht Bergen

–
–

Itegemse Steenweg ter hoogte van de kruising met de Wimp
Bouwelse Steenweg te hoogte van de Zelse Beek

Kaart 6: bestaande agrarische structuur

2.4.1

Markante terreinovergangen
In de cultuurhistorische geschiedenis bestond een eerste zeer markante terreinovergang tussen de vallei van de Grote Nete en het omliggende landschap. Deze terreinovergang is in de loop van de jaren sterk vervaagd. Traditioneel was deze sterk
aanwezig door extensief bodemgebruik in de vallei. Maar door bedijking, het ontwateren van gebieden en verfijnde menselijke technieken van bodemgebruik zelfs tot
aan de rivier is deze in vele gevallen verdwenen. Op sommige plaatsen is de valleiwand echter nog goed te herkennen (vb ter hoogte van de Grote Nete).
Een tweede markante terreinovergang is de overgang tussen het industriegebied
‘Klein Gent’ en het omliggende landbouwgebied. Het contrast tussen deze gesloten,
bebouwde oppervlakte en de open agrarische ruimte is heel groot. Voor het industrieterrein zijn geen uitbreidingen gepland op het grondgebied van Herenhout. De
huidige grens van terreinovergang zal dus behouden worden.
Een andere markante terreinovergang is deze van de bebouwde kern van de gemeente naar het gaaf landschap van de Grote Nete en de Wimp. De overgang tussen de bebouwing van de kern is overal heel sterk afgelijnd, maar de overgang naar
het gaaf landschap is echter markant. Het bodemgebruik verandert op zeer korte
afstand van elkaar waardoor het waargenomen beeld zeer vlug verandert als je deze
markante terreinovergang oversteekt.

Definitie

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

2.4.2

Evolutie

Het Frankische agrarische systeem (potstalsysteem17) dat gedurende eeuwen
standhield zou een belangrijke stempel drukken op het traditionele Kempense landschap. Dit landschap was een getrouwe weerspiegeling van het fysisch systeem en
kenmerkte zich door een grote stabiliteit en trage ontwikkeling. Het zou tot de grote
landhervormingen na de tweede wereldoorlog duren vooraleer er effectief ingegrepen werd in de eeuwenoude structuren van het agrarische landschap.
De bewoning kwam uitsluitend voor op de middelhoge gronden, gegroepeerd in
dorpen en gehuchten. Rond de oudste van deze nederzettingen bevonden zich de
open akkergebieden zonder scheidingskanten, de zogenaamde kampen. Later werden de minder goede gronden ontgonnen. Deze akkers en weilanden waren kleiner
en alle omzoomd met houtkanten. De houtkanten wijzen op het feit dat deze gebieden later ontgonnen werden, wanneer het privé-bezit op gang kwam. Meer dan de
helft van de oppervlakte bestond uit heide, met daarin moerassen en vennen. Het
areaal bos was eerder beperkt.
Aan het begin van de 20e eeuw was het patroon van bebouwde zones zeer vergelijke
baar met dat van de 18 eeuw. Ook het patroon van kleine akkerpercelen met een
dicht net van houtkanten was nagenoeg ongewijzigd gebleven. De landbouw was op
dat moment nog zeer kleinschalig en werd gedomineerd door gemengde gezinsbedrijven. Het vroeger door heide gedomineerde landschap was geleidelijk veranderd
in een landschap met afwisselend naaldbossen en agrarisch gebied. De naaldbossen en de nog resterende heiden namen de voor de landbouw minder gunstige
gronden in: de droogste en natste, moerassige gronden. De voormalige middelhoge
heidegronden werden vooral naar graasweiden omgezet, terwijl vochtige valleigron17

Maaisel en plaggen afkomstig van de uitgestrekte woeste gronden (‘aarden’) werden in de Kempische
potstal gebracht. Nadien werden deze met mest doordrenkte plaggen en strooisel gebruikt om de akkers te
bemesten, die op die manier aangerijkt werden met organisch materiaal en geleidelijk werden opgehoogd
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den vooral uit hooibeemden bleven bestaan. Akkerland bleef overwegen op de plaggenbodems. Tussen de grotere kernen waren intussen steenwegen aangelegd.

18
mestoverschotten reeds kleiner geworden door het mestdecreet . Bedoeling is om
tot een evenwichtssituatie te evolueren.

De grote omwenteling in de landbouw dateert van na WOII. De cultuurtechnische
revolutie maakte de mens tot een ontregelende factor: elke landbouwtechniek is
toepasbaar op elk type van grond, bijna ongeacht de natuurlijke omstandigheden.
Bovendien varieert het gebruik van kavels dikwijls van jaar tot jaar. In de strijd om
ruimte door bewoning en industrie wordt landbouw vaak verdrongen naar voor landbouw minder geschikte gronden. Vandaag zijn de gevolgen van de evoluties in de
landbouw duidelijk merkbaar. Door indijking en kalibrering werd op vele plaatsen het
grondwaterpeil verlaagd en konden moerassige gebieden omgezet worden in cultuurgrond. Mechanisatie heeft ertoe geleid dat het coulisselandschap stilaan heeft
plaats gemaakt voor sterk geüniformiseerde landschappen met grote kavels. Het
grondgebruik van de landbouwgronden werd in hoge mate geïntensiveerd. Ruilverkavelingen maakten deze evoluties mogelijk.

Het aantal landbouwbedrijven is sinds 1955 flink teruggelopen. Anno 2000 telde
Herenthout nog maar ongeveer een vierde (28%) van het aantal landbouwbedrijven
in 1955. De meeste landbouwbedrijven verdwenen tussen 1955 en 1975 (gemiddeld
5 bedrijven per jaar) en tijdens de periode 1985-1990 (gemiddeld 6 per jaar). Tijdens
het laatste decennium bleef de jaarlijkse afname beperkt tot 1 à 2 bedrijen. Deze
evolutie, gekoppeld aan de toename van de oppervlakte cultuurgrond, weerspiegelt
zich in een sterke schaalvergroting. Dit proces komt het sterkste tot uiting bij de landbouw in hoofdberoep.

Op de Ferrariskaart zien we dat Herenthout bestaat uit één dorp en een tiental gehuchten en ‘hoven’. De dorpskern van Herenthout is omgeven met verspreid liggende boerderijen, verdeeld over de verschillende hoven en gehuchten (Niemandshoek,
Grootblock, Clijnblock, Uylenbergh, Heykant, Doornick Straet, Clyngent, Selle, Oosterhoven). Even ten zuiden van de kern is de concentratie aan landbouwnederzettingen het grootst en strekt het oorspronkelijk bebouwingspatroon zich uit in een
langgerekte gordel (Uylenbergh – Heykant – Oosterhoven). Rond de gehuchten
komen eerder kleinere akkers voor, omgeven door hagen. In de vallei van de Grote
Nete en het gedeelte van de Wimp voor het kasteel van Herlaar liggen moerassige
weiden. Ten westen van de kern van Herenthout komt een groot heidegebied voor,
dat zich uitstrekt tot Bevel. Hierin liggen verschillende grote stukken onbegaanbaar
moeras. Ten oosten van Herenthout bevinden zich grote percelen akkerland. Dit zijn
de eerste ontginningen, of de zogenaamde kampen. Percelen worden hier vooral
door wegen en in mindere mate door hagen begrensd. Hier komt momenteel akkerbouw voor in Herenthout.
Een recente evolutie in de veeteelt, die in hoge mate bijdraagt tot de verdere verstedelijking van het platteland, is de opgang van de bio-industrie, die het evenwicht in
het landbouwecosysteem doorbroken heeft. Door het loskoppelen van de veeteelt
van de grond, worden stoffenkringlopen niet langer gesloten en zijn grote mestoverschotten ontstaan. De niet door planten opgenomen voedingselementen (nutriënten)
komen uiteindelijk terecht in het grond- en oppervlaktewater en in niet in cultuur gebrachte gronden die grenzen aan akkers. De mestproblematiek bevindt zich daarmee
in het raakvlak van het ruimtelijke ordenings- en milieubeleid. Tegenwoordig zijn de

In tegenstelling tot de algemene Vlaamse trend, is het aantal onbestendige arbeidskrachten in Herenthout toegenomen, zij het in beperkte mate. Deze stijging bereikte
in 1997 echter haar hoogtepunt (35 onbestendige arbeidskrachten), waarna er wel
een afname kan genoteerd worden. Hiertegenover staat dan de continue daling van
het aantal bestendige arbeidskrachten, waardoor het aandeel onbestendige arbeidskrachten met 12% is toegenomen tijdens de beschouwde periode. Toch blijft het
accent duidelijk bij de bestendige landbouwers (66%) liggen.
Hoewel er in het midden van de jaren negentig meer cultuurgrond in handen was van
de jonge bedrijfsleiders, bewerkt deze groep anno 2000 nog steeds 68% van de
totale cultuurgrond. Toch blijft er nog een behoorlijke oppervlakte in handen van
bedrijfsleiders die geen opvolger hebben of nog niet zeker zijn van een opvolger. Dit
zou kunnen betekenen dat er in de nabije toekomst nog wel wat bedrijven en bijhorende gronden vrijkomen zodat verdere schaalvergroting van bestaande bedrijven
mogelijk blijft.
In Herenthout maken de professionele landbouwers ongeveer 76% uit van de telplichtigen en hebben ze ongeveer 90% van de cultuurgrond in gebruik.
In termen van BSS nemen de grondgebonden veeteeltbedrijven het grootste aandeel
voor hun rekening. De niet-grondgebonden veeteeltbedrijven (waaronder varkenshouderij) nemen een grote plaats in qua BSS, maar niet van het aantal bedrijven.
Gemengde bedrijven zorgen ook voor een niet gering BSS. Tuinbouw is in Herenthout relatief sterk vertegenwoordigd. De tuinbouwbedrijven realiseren samen 12.7%
van het gemeentelijk BSS op 2,3% van de cultuuroppervlakte.

18

De meetresultaten tot op heden (2006) voor de MAP-meetpunten in Herenthout vallen ver beneden de
norm.
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Figuur 8: Indeling in agrarische eenheden

Tabel 9: economische situering en ruimtegebruik van de landbouwbedrijven
Bedrijfstype

Niet-professioneel (hobby)
Professioneel, volwaardig
Totaal tuinbouw
P3.1 grondgebonden melkvee
P4.2 varkens
P5
gem engd bedrijf
P7.2 groenvoederteelt
Professioneel, niet volwaardig - nevenberoep
N1 akkerbouw
N3.3 grondgebonden opfok
N4.2 varkens
N5 gemengd bedrijf
Professioneel, niet-volwaardig uitbollend

% bedrijven

% BSS

% cultuurgrond

11,9
66,1
8,5
30,5
13,6
10,2
3,4
6,8
1,7
1,7
1,7
1,7
15,3

1,7
95,0
12,7
38,6
28,9
13,6
1,2
1,3
0,5
0,3
0,3
0,3
2,0

3,6
90,0
2,3
51,7
12,6
17,3
6,1
2,1
0,7
0,4
0,0
1,0
4,3

Zelle - Bergen

Blokt
Oosterhoven

-

Heikant
Boudewijn
laan

Bron: NIS 15 mei-telling, classificatie IOK plangroep
Niemandshoek - W imp

2.4.3

Elementen van de agrarische structuur

Uit een analyse blijkt dat de landbouw in Herenthout inzake morfologie, bodemgebruik en bedrijfstypologie een zekere ruimtelijke differentiatie vertoont. Landbouwkundig kan Herenthout op deze basis ingedeeld worden in deelgebieden die samen
de gebieden van de bestaande agrarische structuur op gemeentelijk niveau vormen
(Figuur 8). Deze landbouwkundige eenheden kunnen als basis dienen voor een
gebiedsgericht, gedifferentieerd beleid. Een te stringente ruimtelijke classificatie moet
echter vermeden worden omdat dit de dynamiek van de agrarische sector in gevaar
kan brengen.
Een belangrijke bemerking bij de beschrijving van de landbouwkundige eenheden is
dat de harde grenzen van deze eenheden niet in het structuurplan worden vastgelegd. Het gaat veeleer om globale zones met niet-vaststaande grenzen, waarbinnen
een homogeen beleid kan en zal gevoerd worden. Daarom wordt de aanduiding van
de eenheden op kaart geschematiseerd.
In de gemeente Herenthout kunnen zes landbouwkundige eenheden onderscheiden
worden, waarin min of meer aaneengesloten landbouwgronden voorkomen. Daarnaast komt landbouw ook buiten deze eenheden voor, maar deze is veelal versnipperd en niet gelegen in op het gewestplan voor landbouw bestemd gebied.
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Dekbunders

Zelle – De Bergen
Deze agrarische eenheid wordt begrensd door de Bouwelse Steenweg in het westen,
de Herentalse Steenweg in het zuiden en het gebied voor verblijfsrecreatie ‘De Bergen’ en het industrieterrein langs het Albertkanaal in het zuidoosten. Binnen dit landbouwgebied op het gewestplan komen twee grotere bosgebieden voor, respectievelijk te Zelle (Lange Heuvel) en ter hoogte van Bergen. Verder komt verspreide bebouwing voor langs de Bergense Steenweg en vinden we ook recreatieve infrastructuren (weekendverblijven) in het landbouwgebied. Landbouwkundig wordt de eenheid gedomineerd door grasland (53%) en maïs (35%). Daarnaast wordt ook 6% van
de landbouwoppervlakte ingenomen door de graanteelt. De rest van de oppervlakte
wordt ingenomen door aardappelteelt, voederbieten, andere teelten én een boom-
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kwekerij. Met 30% van de landbouwkundige oppervlakte, is deze eenheid qua gebruiksoppervlakte de grootste.
Oosterhoven – Heikant
De agrarische eenheid Oosterhoven – Heikant vormt de op één na grootste agrarische eenheid in de gemeente, met 26,5 % van de totale landbouwgebruiksoppervlakte. De eenheid wordt begrensd door de Herentalse Steenweg in het noorden, De
Kapelstraat – Heikant en Wiekevorstse Steenweg in het westen en de Wimp – Stapkensloop in het zuiden en het oosten. Deze waterlopen vormen eveneens de gemeentegrens. Bijna de volledige eenheid is onder ruilverkaveling geweest. Ook in dit
gebied domineren grasland (53%) en maïs (31%) en komt graanteelt voor (8%).
Voedergewassen, enkele percelen verse groenten en een perceel boomkwekerij
maken de rest van de cultuuroppervlakte uit. De bestemming op het gewestplan in
deze deelruimte is homogeen agrarisch. Het werkelijke bodemgebruik weerspiegelt
deze bestemming. Langs de Herentalse Steenweg komen wel kleinere bospercelen
voor.

Boudewijnlaan
Deze deelruimte omvat het landbouwgebied nabij de kern van Herenthout tussen
Molenstraat en de zuidelijke grens van de gemeente. In het oosten grenst de deelruimte aan de deelruimte Oosterhoven – Heikant. Nabij het centrum komt echter
andere landbouw voor dan in het sterke landbouwgebied ten oosten ervan. Grasland
(31%) en maïs (28%) vormen ook in deze deelruimte het belangrijkste bodemgebruik. Dit wil echter zeggen dat 40% van het landbouwareaal een ander bodemgebruik heeft. De aardappelteelt met 20% en de graanteelt met 7% zijn de belangrijkste. Ook voedergewassen en verse groenteteelt komen voor in deze agrarische
eenheid. Ondanks de vele verschillende teelten, gaat het toch niet om een versnipperd landbouwgebied. De gemiddelde perceelsoppervlakte bedraagt ongeveer 1,5
hectare. Woongebied, woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied zijn de
gewestplanbestemmingen die voorkomen. Vijf professionele landbouwbedrijven zijn
in de deelruimte gelokaliseerd, waarvan 3 gemengde bedrijven, een melkveebedrijf
en een tuinbouwbedrijf.
Dekbunders

Niemandshoek – Wimp
De agrarische eenheid Niemandshoek – Wimp wordt begrensd door de Bevelse
Steenweg – Langstraat en de Itegemse Steenweg. Ook de landbouw nabij de Merodese bossen, net ten noorden van de Bevelse Steenweg, hoort bij deze eenheid. Op
het gewestplan is deze eenheid verre van een homogene landbouweenheid. Grote
stukken bos en kleinere percelen natuur- en reservaatgebied komen voor. Niet al het
landbouwgebied is in gebruik als landbouwgrond. Daarnaast komen ook landbouwpercelen in bosgebied voor.

Dekbunders zijn een kleine agrarische eenheid, omsloten door het woonpark Dekbunders, de Itegemse Steenweg en de Heirweg. Mais (59%) en grasland (37%) is
het belangrijkste bodemgebruik in de agrarische eenheid. Daarnaast komt ook de
teelt van verse groenten en andere teelten voor. De gewestplanbestemming is homogeen agrarisch, met uitzondering van het woonpark Dekbunders. Dit woonpark
omsluit een stuk agrarisch gebied. Het omsloten stuk is echter niet in professioneel
landbouwgebruik.
Andere landbouwgronden

Blokt
Deze agrarische eenheid wordt begrensd door de Nijlense Steenweg en de Bouwelse Steenweg. De agrarische bestemming overheerst in het gebied. Langs de eerder
vernoemde wegen en langs de Torenstraat komt woongebied met landelijk karakter
voor. In het noordwestelijk deel van de eenheid komt een gebied voor verblijfsrecreatie voor, ook wel de Binnenheide genoemd. Grasland met 60% en maïs met 27 %
vormen de belangrijkste teelten in het gebied. Daarnaast komt in zeer beperkte mate
nog voeder-, graangewassen en braak voor. 6% van de cultuuroppervlakte wordt als
‘andere teelten’ aangeduid. Langs de Nijlense Steenweg komt een groot tuincenter
voor. Gelijkaardige bedrijven komen ook voor aan de overzijde van de gemeentegrens, in Nijlen. Deze tuincentra zijn dan misschien wel ontstaan uit een landbouwfunctie, maar kunnen op dit moment niet meer als agrarische activiteit worden bestempeld.
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De hierboven beschreven agrarische eenheden bedekken niet het gehele grondgebied van Herenthout. Ook buiten de eenheden komt nog landbouwgrond voor, maar
deze is veelal gelegen in niet voor landbouw bestemde gebieden. Hiervan is het
grootste deel gelegen in het woongebied van het centrum van Herenthout. Daarnaast
komt een landbouwperceel voor op industriegebied. Zo’n 4 ha landbouwgrond is ook
gelegen in de groene gewestplanbestemming bosgebied. Het gaat daarbij om percelen ten zuiden van het industriegebied Klein – Gent en ten noorden van de Herentalse Steenweg.
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2.5

De toename van de bebouwing is het sterkst geweest in en rond de kern van Herenthout zelf. Naast de spontane evolutie, werd het grotendeels gestuurd door een
planmatige realisatie van harde bestemmingen volgens het gewestplan. Daardoor is
een belangrijk deel van de vroegere open ruimte rond de kern dichtgeslibd. De lintbebouwing (met historische aanzet) zorgde verder voor een vervaging van het oorspronkelijke nederzettingspatroon.

Bestaande nederzettingsstructuur

Kaart 7: bestaande nederzettingsstructuur

2.5.1

Definitie

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

Naast de bebouwing met historische aanzet zijn ook een aantal nieuwe ‘planwijken’
ontwikkeld. De meeste van die wijken sluiten aan op het centrum (verkavelingen,
huisvestingsprojecten), behalve de wijk Dekbunders die volledig op de verbindingsweg Itegemse Steenweg naar Heist-op-den-Berg geënt is.

2.5.3
2.5.2

Evolutie

De Ferrariskaart (1777) geeft voor Herenthout een dorpskern en een tiental kleine
gehuchten en ‘hoven’. De traditionele bouwaanzet is Frankisch van oorsprong. De
driehoeksvorm van de markt en de etymologie19 wijzen hierop.
De historische aanzet situeert zich in een logisch patroon op het fysisch systeem:
agrarische nederzetting met akkers op de droge ruggen tussen het rivierennet, natte
wei- of hooilanden in de valleien en vochtige depressies. Dit is duidelijk te herkennen
op de Ferrariskaart. De hoven en gehuchten zijn verspreid rondom het centrum van
Herenthout gelegen: Niemandshoek, Grootblock, Clijnblock, Uylenbergh, Heykant,
Doornick Straet, Clyngent, Selle en Oosterhoven. Juist ten zuiden van de kern is de
concentratie aan landbouwnederzettingen het grootst en strekt de oorspronkelijke
bevolking zich uit in een langgerekte gordel van Uilenberg over Heikant naar Oosterhoven. De oorsprong van deze landbouwnederzettingen was de aanwezigheid van
een strook heide voor het potstalsysteem dat werd toegepast in de middeleeuwen.
Heidegebieden werden afgeplagd, in de stallen gelegd en vermengd met rundermest. Het strooisel werd dan op de akkers gegooid wat het ontstaan gaf aan de
plaggenbodems.
Deze bebouwingsaanzet werd steeds verder opgevuld tot het huidige bebouwingspatroon door de bevolkingstoename die gedeeltelijk door economische redenen gestuurd was (aanleg Albertkanaal, autosnelweg, industriezones,…). De vroegere gehuchten en hoven zijn nu door linten met de kern verbonden terwijl ze er historisch
los van stonden. Door de toegenomen bebouwing is de oorspronkelijke nederzettingsstructuur in de gemeente wat vervaagd, maar de typische kenmerken van het
Frankische patroon blijven aanwezig.
19

Elementen van de bestaande nederzettingsstructuur

Binnen de gemeente kan men een aantal typische nederzettingselementen onderscheiden: dorpskern, grote bebouwingsconcentratie buiten de dorpskernen, lintbebouwing en verspreide bebouwing.
Dorpskernen
De gemeente Herenthout heeft slechts één dorpskern. Deze wordt gekenmerkt door
een geconcentreerde bebouwing. De overgang tussen de kern en de open ruimte is
bijgevolg op de meeste plaatsen duidelijk herkenbaar. Wel komen er op sommige
plaatsen linten aansluitend op de dorpskern voor wat de overgang vervaagt.
In Tabel 10 wordt het voorzieningsniveau van de dorpskern van Herenthout weergegeven. De dorpskern is voornamelijk ten aanzien van lokale behoeften uitgebouwd,
door de aanwezigheid van kleinhandelszaken (bakker, slager, krantenwinkel, apotheek, supermarkt,…). Ook de administratieve diensten zijn in het centrum van Herenthout gelegen. Andere voorzieningen zoals politie, brandweer, dokters, banken,
scholen, bibliotheek, post,… zijn eveneens in het centrum van Herenthout voorzien.
Herenthout is grotendeels lokaal verzorgend en oefent een beperkte aantrekkingskracht uit op de omliggende gemeenten en gehuchten. Minder periodieke en uitzonderlijke aankopen worden gedaan in randgemeenten en nabij gelegen winkelcentra.

Herentholts, bos van haagbeuken
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Grote bebouwingsconcentraties buiten de dorpskernen

Tabel 10: Uitrustingsniveau van de dorpskern Herenthout
Herenthout
BASISVOORZIENINGEN
Bakker
Slager
Krantenwinkel
Kruidenier
Apotheek
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Speelplein/zitplek
Postbus
Telefooncel
Café
BIJKOMENDE VOORZIENINGEN
Superette / supermarkt
Kleding, schoenen, bloemen, …
Kapper, wasserij, fotograaf, …
Ontmoetingszaal / vergaderzaal
Restaurant, frituur, …
Postloket
Bankfiliaal / bankautomaat
Dokter / huisarts
Tandarts / kinesist
Bibliotheek (ook uitleenfiliaal)
Jeugdlokaal
Bijzonder lager onderwijs
Secundair onderwijs
Voetbalveld / sportveld
HOOFDVOORZIENINGEN
Gemeentelijke administratie
Politiekantoor
Sporthal
Postkantoor
Multifunctionele zaal
Rusthuis
Reisbureau, verzekering, …

5
2
2
0
2
3
3
7
8
8
25
5
14
12
4
8
0
8
7
9
1
3

Slechts een tweetal grote bebouwingsconcentraties buiten de dorpskern komen voor
in Herenthout. Deze sluiten morfologisch niet aan op de dorpskern. In het uiterste
zuiden van de gemeente, tussen de Wimp en de Leibeek, komt er één voor, namelijk
de wijk Dekbunders. De functie van deze bebouwingsconcentratie is wonen. Voorzieningen komen er in dit gedeelte van Herenthout niet voor, ondanks de decentrale
ligging van de concentratie. Dekbunders is vooral op Herenthout centrum en het
nabij gelegen Itegem aangewezen voor de dagelijkse behoeften
In het noordoosten van de gemeente is er een tweede bebouwingsconcentratie gesitueerd: industriezone Klein Gent. Deze hangt samen met het netwerk AlbertkanaalE313 en bestaat voornamelijk uit bedrijven. Ze maakt deel uit van een veel grotere
industriezone parallel aan hoger genoemde infrastructuurbundel.
Kleinere bebouwingsconcentraties zijn gelegen in en rond de verblijfsrecreatiegebieden ter hoogte van Bergen en ter hoogte van Blokt/Binnenheide. Dit zijn echter concentraties van weekendverblijven. De hoofdfunctie van deze concentraties is dan ook
recreatie. Deze concentraties zijn behandeld in de bestaande recreatieve structuur.
Lintbebouwing

6

Linten in de gemeente vertrekken over het algemeen vanuit de dorpskern. De sterkste verlinting komt voor langs de Herentalse Steenweg. De linten in de gemeente
Herenthout hebben over het algemeen een oost-westoriëntatie. Deze oriëntatie
hangt samen met het fysisch systeem: ten noorden en ten zuiden van de dorpskern
komen er immers valleien voor met natte gronden (vallei van de Zelsebeek en vallei
van de Wimp). Ten oosten van de kern ligt de Diestiaanheuvel die eveneens een
oost-westoriëntatie heeft. Ten westen van de kern komt er lintbebouwing voor langs
de Nijlense en de Bevelse Steenweg die rondom de Merodese Bossen gelegen zijn.

1
1
1
1
1
1
9

De lintbebouwing heeft vaak een historische aanzet die via het gewestplan en de
opvulregel juridisch in de hand werd gewerkt. Het betreft grotendeels uitlopers van de
dorpskernen en de aaneengroeiing van kleine rijgehuchten. De linten in Herenthout
zijn ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. Een aantal linten is via een
goedgekeurde verkaveling buiten de woonzone en de opvulregel kunnen ontwikkelen. De vrijliggende kavels variëren sterk in grootte, maar zeer grote, niet verkavelde
gronden van meer dan 100 meter breedte komen weinig tot niet meer voor.

Bron: gemeentelijke diensten Herenthout

Verspreide bebouwing
Verspreide bebouwing is structuurloos uitgezaaid over de open ruimte. In Herenthout
komt ze voornamelijk voor in het zuidwesten van de gemeente waar landbouwwoningen in agrarisch gebied verspreid gelegen zijn. Ook in het oosten van de gemeente
komt er verspreide bebouwing voor. Het bebouwingspatroon bestaat uit een verwe-
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ving van landbouwbedrijven, kleine en grote bedrijfsgebouwen, geïsoleerde woningen, kastelen, kleine woningconcentraties, concentraties van weekendhuisjes en
visvijverschuilhokken.
Een deel van de verspreide bebouwing bestaat uit zonevreemde woningen. Op basis
van de kadscan kaarten werd een eerste schatting gemaakt van de zonevreemde,
residentiële bebouwing in Herenthout, rekening houdend met de inventaris van de
niet-vervallen, goedgekeurde verkavelingen, inventaris van de weekendverblijven en
de actieve landbouwbedrijven.
Tabel 11: voorlopige weergave van zonevreemde woningen naar aantal en
gewestplanbestemming
gewestplanbestemming

parkgebied
bosgebied
Agrarisch gebied
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Totaal

aantal

relatief aandeel (%)

1
10
256
7
274

0,4
3,6
93,4
2,6
100

Bron: Kadscan II

Bijna alle zonevreemde woningen komen voor in agrarisch gebied, al dan niet met
landschappelijke waarde. Veel van deze zonevreemde woningen liggen gegroepeerd
in linten langs wegen die aansluiten op bestaande linten of kernen. Voorbeelden
hiervan zijn Nijlense Steenweg, Blokt, Oosterhoven, Kapelstraat, Bevelse Steenweg,
Bergense Steenweg,… Andere liggen eerder verspreid in de gemeente.

2.6

Bestaande ruimtelijk economische structuur

Kaart 8: bestaande ruimtelijk economische structuur

2.6.1

Definitie

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

2.6.2

Elementen van de bestaande ruimtelijk economische
structuur

De volgende elementen kunnen binnen de ruimtelijk economische structuur van
Herenthout onderscheiden worden: bedrijvenzones, verweven handel en bedrijven in
de dorpskernen, verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte.
Bedrijvenzones
Op het grondgebied van de gemeente Herenthout is een deel van de industriezone
Wolfstee-Klein Gent gelegen, een zone die zich uitstrekt langsheen het Albertkanaal.
Op het gewestplan zijn twee gebieden ingekleurd als ambachtelijke zone, telkens ten
behoeve van een enkel bedrijf: een bedrijf in bouwmaterialen (Serneels) aan de
Itegemse Steenweg en een grootwinkel (Happyland) in speelgoed, schoolgerief en
tuinmeubelen aan de Herentalse Steenweg.
Het totale aanbod aan bedrijvenzones bedraagt ca. 47 ha20. Hieronder worden de
bedrijvenzones in detail geanalyseerd
–

20
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Industriezone Klein Gent: Deze zone van 45 ha is gelegen in het uiterste noordoosten van de gemeente. De bedrijvenzone is rechtstreeks ontsloten via de
E313. Het grootste deel van de loontrekkende tewerkstelling in Herenthout is gesitueerd op deze zone (Atealaan, Moerbroek). De bedrijven zijn eerder kleinschalig van aard. Slechts één chemisch bedrijf verschaft meer dan 50 werknemers
een baan. De bedrijvenzone is nagenoeg volledig volzet.

Databank G.I.S. Vlaanderen

plangroep

45

DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE

handels- en bedrijfsactiviteiten. Sommige daarvan zijn geheel in de open ruimte
gelegen (negen); anderen in de rand van de woonzone (zeven) en nog anderen in de
rand van een bedrijvenzone (twee). De zonevreemde delen komen nagenoeg steeds
voor in agrarisch gebied.

Tabel 12: Industriezone Klein Gent, gelegen op grondgebied van Herenthout
Aantal bedrijven21

Aantal werknemers
Aantal grote ondernemingen
Aantal middelgrote ondernemingen
Aantal sterke sectoren
Aantal kleinhandelszaken
Aantal groothandelszaken

66

703
0
1
38
3
16

0,0 %
1,5 %
57,6 %
4,5 %
24,2 %

Bron: NBB (november 2004), GOM-databank (website voorjaar 2005), bedrijfsenquête (zomer 2001)

–

Ambachtelijke zone Herentalse Steenweg: Deze zone van 1 ha is gelegen nabij
het gehucht Oosterhoven langs de gemeentelijke verzamelweg Herentalsesteenweg. De bedrijvenzone is volledig bezet met de eerder regionale kleinhandelsactiviteit Happyland22. De ‘ruwe’ gewestplanzonering komt niet geheel overeen met
de
kadastrale percelering.
– Ambachtelijke zone Itegemse Steenweg: deze zone van 0,9 ha is gelegen nabij
het gehucht Uilenberg langs de gemeentelijke verzamelweg Itegemse Steenweg.
De bedrijvenzone is volledig bezet met het eerder lokaal bouwbedrijf Serneels.
De gewestplanzonering ‘bedekt’ slechts een deel van de bedrijfs- en eigendomsstructuur waardoor het bedrijf deels zonevreemd is ingeplant.
Verweven handel en bedrijven in de woonzone
Hiermee worden de economische activiteiten bedoeld die tot de woonzone behoren.
De dorpskern van Herenthout heeft een kleinhandelsfunctie op gemeentelijk niveau:
voor dagelijkse behoeften zoals bakker, beenhouwer en bankkantoor kan men in de
dorpskern terecht. Het winkelaanbod wordt versterkt door de aanwezigheid van een
kleine supermarkt Poelmans, supermarkt Aldi en supermarkt Okay. Voor de minder
dagelijkse behoeften wordt echter meestal uitgeweken naar Herentals en Antwerpen.
Verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte
Hiermee worden de (non-agrarische) economische activiteiten bedoeld die in de
open ruimte of in de rand van een woon- of bedrijvenzone voorkomen. De verspreid
liggende economische activiteiten staan afgebeeld op de kaart van de bestaande
ruimtelijke economische structuur. De gemeente Herenthout telt 18 zonevreemde

21

Op eenzelfde locatie kunnen meerdere bedrijven gelokaliseerd zijn (productieafdeling, verkoopsafdeling,
dienstverlening, …). Bij het tellen van het aantal bedrijven is hier enkel rekening gehouden met de hoofdactiviteit. Het overzicht van deze bedrijven is toegevoegd in bijlage .
22
In de NBB-databank krijgt deze onderneming de naam ‘Import Poelmans’.
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2.7

Bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur

Kaart 9: bestaande verkeers- en vervoersstructuur

Andere lokale wegen in de gemeente hebben meer een functie als woonstraat of
landbouwweg. De Zwanenberg-Bergense Steenweg en Boeyendaal hebben plaatselijk een wijkontsluitingsfunctie.

Kaart 10: bestaande fietsvoorzieningen

De ontsluiting van de ambachtelijke zones gebeurt langs de Herentalse Steenweg en
de Itegemse Steenweg. De industriezone Klein Gent is rechtstreeks met de E313
verbonden via op- en afrittencomplex 21.

2.7.1

Openbaarvervoerstrajecten

Definitie

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

2.7.2

Elementen van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur

De bestaande verkeers- en vervoersstructuur is gebaseerd op de verkeersstudie van
Herenthout (zie: DEEL 1II9.2·).. De bestaande verkeers- en vervoersstructuur kan in
Herenthout worden onderverdeeld in wegentrajecten (die elk verschillende functies
opnemen), busvervoertrajecten en waterwegen.
Wegentrajecten
Doorheen Herenthout lopen geen wegen met een structurerend karakter van bovenlokaal niveau, waaronder “N” wegen. De autosnelweg E313 ligt echter net ten noordoosten van de gemeentegrens van Herenthout. De ontsluiting van de gemeente
verloopt via het industrieterrein naar de autosnelweg, langs het op- en afrittencomplex 21 Herentals-industrie.
Enkel lokale wegen komen in de gemeente voor. Bepaalde toegangswegen van de
gemeente komen radiaal op de markt samen. Het gaat om de Herentalse Steenweg,
de Bouwelse Steenweg de Nijlense Steenweg en de Bevelse Steenweg-Jodenstraat.
Enkele andere toegangswegen komen radiaal samen in Uilenberg: Doornstraat,
Wiekevorstse Steenweg, Langstraat en Itegemse Steenweg. De Boudewijnlaan verbindt Uilenberg met de Herentalse Steenweg. De Atealaan verbindt de gemeente
met de autosnelweg in de richting van Hasselt.
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Herenthout heeft zelf geen treinstation. De dichtstbijzijnde stations zijn deze van
Bouwel, Herentals en Nijlen.
Enkele buslijnen doorkruisen de gemeente:
–

een eerste buslijn (151) doorkrijst de gemeente over Nijlen naar Lier. Deze bus
rijdt enkel in de spitsuren en zorgt voor de verbinding met de treinstations van Nijlen en Lier.

–

De noord-zuidbusverbinding gaat van Mechelen/Heist-op-den-Berg tot Herentals
(lijn 511-514-516)
– De noord-zuidbusverbinding heeft ook een route via Vorselaar (lijn 513)
–

De noord-zuidbusverbinding geeft ook mogelijkheid om van Herenthout tot in
OLV-Waver te geraken en omgekeerd (lijn 519)

– Belbus
Het centraal punt waar alle buslijnen langskomen is de markt van Herenthout. De
frequentie van de bussen is ongeveer om het uur op weekdagen. In het weekend
rijden veel minder bussen. De busverbindingen zijn veelal gericht op het woonschoolverkeer en rijden vaker op de uren waarop de school eindigt of begint.
Fietsvoorzieningen
De functionele fietstrajecten en fietsvoorzieningen zullen hier worden omschreven.
De recreatieve fietsroutes echter, zijn weergegeven bij de bestaande toeristisch
recreatieve structuur en worden hier niet mee omschreven. Naast het recreatieve
fietsen, komt het fietsen in functie van de school veelvuldig voor.
Fietspaden komen in de gemeente voor ofwel langs beide zijden van de rijweg in
enkele richting of langs één kant van de rijweg in twee rijrichtingen. Enkele fietspaden langs beide zijden komen voor in de Bouwelse Steenweg, Nijlense Steenweg,
Itegemse Steenweg, Wiekevorstse Steenweg, Herentalse Steenweg, Atealaan en
Astridlaan. Een dubbel fietspad langs beide zijden komt voor langs de Verbistlaan,
De Merodestraat, Bevelse Steenweg, Brannekensstraat, Langstraat, Uilenberg,
Doornstraat, Boudewijnlaan en Jodenstraat. In de centrumstraten, nog in de buurt
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van de scholen werden voorzieningen aangebracht voor fietsers. Fietsers maken hier
gebruik van de openbare weg.

2.8

Waterwegen

Kaart 11: bestaande toeristisch-recreatieve structuur

De grootste waterloop die door de gemeente loopt is de Grote Nete. Deze is niet
bevaarbaar, maar de oevers van de Grote Nete kunnen gebruikt worden voor recreatieve wandel- en fietsroutes.

2.8.1

Bestaande toeristisch-recreatieve structuur

Definitie

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

2.8.2

Elementen van de bestaande
recreatieve structuur

ruimtelijk toeristisch-

Sportvoorzieningen
De sportverenigingen in Herenthout richten zich voornamelijk op het lokale niveau. In
Herenthout kunnen verschillende sporten beoefend worden in clubverband: voetbal,
volleybal, turnen, tennis, atletiek, judo, karate, jiu-jitsu, hapkido, badminton, minigolf,… De grootste concentratie aan sportinfrastructuur ligt aan het gemeentelijk
sportcentrum ’t Kapelleke, juist buiten het centrum. Het sportcentrum is uitgerust met
voetbalvelden, tennispleinen, atletiekpiste, een minigolf, basketbalpleinen, petanquebanen, skateplein, boogschietstand, badmintonvelden en een polyvalente sportzaal.
Zowel sportclubs uit de eigen gemeente als van naburige gemeenten maken gebruik
van deze infrastructuur. Het sportcentrum is ook het vertrek- en eindpunt van verschillende uitgestippelde wandelroutes.
De meeste sportinfrastructuren zijn gelegen in, of in de nabijheid van de kern van
Herenthout. Daardoor zijn ze goed bereikbaar vanaf het centrum. Kleinere sportinfrastructuur (vb fitness,…) komen meestal in de kern voor, maar zijn daar perfect verweefbaar.
De meeste visclubs hebben hun lokaal en visvijver geënt op de Otterloop, een zijbeek van de Maasloop die op haar beurt in de Wimp uitmondt. Een andere visclub
ligt in de vallei van de Zelse beek, ter hoogte van de Moerloop. Visclubs zijn uiteraard
veelal gelokaliseerd op nattere gronden of in de nabijheid van afgesneden rivierarmen.
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Voorzieningen voor de jeugd
Met voorzieningen voor de jeugd worden zowel de infrastructuur van jeugdverenigingen bedoeld als de openbare speelmogelijkheden. De jeugdwerking kent traditioneel
een sterke parochiale verankering. De voorzieningen voor de jeugdbewegingen situeren zich dan ook vaak in het woonweefsel. Ook voor de niet georganiseerde jeugd
zijn er voorzieningen. Deze zijn vooral gebundeld in het Cultureel centrum. Buiten het
Cultureel centrum kan de ongeorganiseerde jeugd ook nog terecht op de voorkomende openbare speelpleinen en op sportterreinen.
Socio-culturele voorzieningen
De voorzieningen voor cultuur en ontspanning zijn ingebed in het woonweefsel, verankerd op het niveau van de parochie. De voornaamste voorzieningen zijn op Kaart
11 weergegeven.
De voorzieningen hebben vaak niet alleen een socio-culturele bestemming, maar
worden ook wel eens gebruikt door jeugd- en/of sportverenigingen.
Verblijfsrecreatieve infrastructuur
Tot de verblijfsrecreatieve infrastructuur behoren traditioneel de individuele weekendverblijven, de verblijfsparken, de vakantieparken en de campings.
De vestiging van weekendverblijven is een fenomeen dat enkele decennia geleden
zijn bloei heeft gekend. De aanwezigheid van rust en landschappelijke kwaliteiten
(bossen en water) zijn de belangrijkste vestigingscriteria gebleken. Dit verklaart de
aanwezigheid van al dan niet zonevreemde weekendverblijven in bos- en waterrijke
gebieden.
In Herenthout zijn twee gebieden met gewestplanbestemming verblijfsrecreatie geheel of gedeeltelijk ingevuld met weekendverblijven. Vaak komen in de buurt van
deze gebieden ook buiten de eigenlijke gewestplanzone nog weekendverblijven voor.
Buiten de zones voor verblijfsrecreatie komen verspreid over de gemeente ook
weekendhuisjes voor. Het betreft hier dan vooral het gebied ten zuiden van de Merodese bossen, in de omgeving van de valleien van de Grote Nete, Otterloop, Maasloop en de Wimp.

Tabel 13: Concentraties van (al dan niet juridisch zonevreemde ) weekendverblijven
Naam gebied

Binnenheide
De Bergen
Bosgebied Bergen
Schambraken
Wimp – Nete gebied
Overige
Totaal

aantal zone-eigen

aantal zonevreemde

20
31
51

2
1
6
3
4
6
22

Bron: Gemeentelijke inventaris 2004

Fiets- en wandelroutes
Het valleigebied van de Wimp en de Grote Nete vormt een aantrekkelijke landschapseenheid voor wandelen en fietsen. Onder andere de Netedijken worden gebruikt in wandel- en fietsroutes. Daarnaast kan er gewandeld worden in het domein
van de Merodese bossen (eigendom Vlaamse gemeenschap), in het Wandelbos
(sportcentrum ’t Kapelleke) en op de Bergen. Tussen de wijken in het centrum is
recent ook een educatief wandelpad ingehuldigd. In de gemeente zijn zowel bewegwijzerde als niet bewegwijzerde routes aanwezig.
Wandelroutes
Er werden wandelingen van verschillende afstanden rond Herenthout uitgetekend.
Start- en aankomstplaats is telkens sportcentrum ’t Kapelleke. Daar vertrekken wandelingen van 5, 10, 15 en 20 km doorheen de gemeente. Behalve deze wandelroutes
zijn er nog andere wandelroutes die al dan niet bewegwijzerd zijn (vb. GR-paden).
Fietsroutes
Herenthout heeft ook enkele bewegwijzerde fietsroutes. Ook deze routes verbinden
aantrekkelijke landschappen en belangrijke bezienswaardigheden.
Tabel 14: Bewegwijzerde fietsroutes in en rond Herenthout
Naam fietsroute

Karel V-route
Molenroute
Diam antroute
Jeugdherbergroute
Fietsknooppuntennetwerk Provincie

afstand

verkortingen

49 km
48 km
30 km
235 km
Verschillende afstanden mogelijk

17 km
30 km

Bron: VVV, fietsknooppuntennetwerk provincie
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De Jeugdherbergroute loopt slechts 2 km door de gemeente Herenthout, maar het
tracé maakt deel uit van de lange afstandsroute die loopt van Bergen op Zoom in
Nederland tot in Voeren. Deze route verbindt de jeugdherbergen van Bergen op
Zoom, Zoersel, Nijlen, Westerlo, Diest, Bokrijk en Voeren.
Het fietsknooppuntennetwerk van de Provincie loopt voor een klein deeltje door Herenthout (Oosterhoven tot Zelle). Met het fietsknooppuntennetwerk kan men een
route van een bepaalde lengte uittekenen, van het ene knooppunt naar het andere.
Op het kruispunt van de Ristenstraat met Zelle is er een knooppunt aanwezig.
Verder zijn er ook nog enkele fietsroutes door Herenthout beschreven die echter niet
bewegwijzerd zijn.
Horeca
De horeca in Herenthout is voornamelijk ingebed in het woonweefsel. Binnen het
woonweefsel zijn horeca-uitbatingen zone-eigen gelegen. Een beperkt aantal horeca
zaken is echter gelegen in open ruimte. Het gaat hier om taverne ’t Nieuwe Schipke,
die zich speciaal richt naar voorbij komende recreanten en om de horeca nabij sportinfrastructuren, zoals bij sporthal ’t Kapelleke en bij tennisclub De Bergen. Daarnaast
zijn er ook taverne Prinsenhof en taverne Diamant langs de Bevelse Steenweg.
Aan de landbouw gerelateerde toeristisch-recreatieve infrastructuur
Een bijzondere vorm van recreatieve infrastructuur zijn de voorzieningen die een
sterke relatie vertonen met de landbouw, zoals maneges, kinderboerderijen, hoevetoerisme, verkoop van hoeve-ijs langs fietsroutes en dergelijke. Deze activiteiten
bevinden zich op het raakvlak van de toeristisch-recreatieve en de agrarische structuur.
Tabel 15: Aan de landbouw gerelateerde toeristisch – recreatieve infrastructuur
Locatie

Adres

Eigenaar

Manege Zellehof

Zelle 4

Buts

Bron: Gemeentelijke diensten, KADSCAN

Toeristisch-recreatief aantrekkelijke plaatsen
Herenthout telt enkele cultuurhistorische gebouwen in de gemeente. De lange geschiedenis van de gemeente is hier niet vreemd aan. Het gaat hierbij vooral om kerken en kapelletjes, het Hooghuis uit de 16e eeuw en het kasteel van Herlaar dat niet
te bezichtigen is. Het kasteel verfraait wel mee het landschap rond de Wimp en de
Grote Nete. Herenthout telt eveneens twee musea. De jaarlijkse carnavalsstoet lokt
tevens heel wat volk naar de “stoetersgemeente”.
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Tabel 9 geeft een overzicht van de toeristisch-recreatieve aantrekkingspolen in Herenthout.
Tabel 16: Overzicht van de toeristisch-recreatieve aantrekkingspolen in Herenthout
Naam

Adres

Aard

Sint-Pieter en Pauluskerk
Sint-Gumaruskapel
Kapel van de Uilenberg of
Kapel
Onze-Lieve-Vrouw
van de 7 smarten
Gemeentehuis
Pastorij
Hooghuis
Oorlogsmonument
Het domein Herlaar
’t Schipke
Nationaal Houtambachtmuseum “De Wimpe”
Heem kundig Museum
Carnavalstoet
Merodese bossen
Vallei van de Grote Nete en
de Wimp

Botermarkt
Leopoldstraat
Uilenberg

Monum ent
Monum ent
Monum ent

Bouwelse Steenweg
Vonckstraat
Nijlense Steenweg
Gelderstraat pleintje
Herlaar
Niem andshoek
Schransstraat

Monum ent
Monum ent
Monum ent
Standbeeld
Kasteel + park (privé)
Veerhuis - herberg (taverne)
Museum

Zwanenberg
Centrum

Museum
Stoet
Bos
Landschap

Bron: Toeristische brochure Herenthout

Zonevreemde infrastructuur
Een aantal sportverenigingen beschikt voor de activiteiten over eigen infrastructuur,
voornamelijk openluchtinfrastructuur met beperkte bebouwing. Enkele infrastructuren
liggen echter buiten de geëigende bestemmingszone en vormen daardoor een probleem (rechtsonzekerheid en soms ruimtelijke onverenigbaarheid).
Tabel 17 geeft een overzicht van de sportinfrastructuur en infrastructuur voor jeugdverenigingen die buiten de geëigende zones is gelegen. Sportinfrastructuur in woongebied wordt als zone-eigen beschouwd. Zoals reeds eerder vermeld is er in Herenthout ook zonevreemde horeca aanwezig.

plangroep

GRS Herenthout

III Bestaande ruimtelijke structuur
3 Bestaande ruimtelijke microstructuur via deelruimten

Tabel 17: Voorlopig overzicht juridisch zonevreemde infrastructuur
Toeristisch recreatieve infrastructuur

Gewestplanbestemming

Voetbalterrein Valvecke
Voetbalterrein VV Sportvrienden
Voetbalterrein ’t Hutteke
Voetbalterrein Diamantschijf
Voetbalterrein FC De Kroon
Manege Zellehof
Visclub De Witvis
Visclub 2000 VZW
Visclub Buermans
Landelijke ruiter vereniging Koestraat

Bosgebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied

3

Bestaande ruimtelijke
deelruimten

microstructuur

via

De ruimtelijke samenhang werd in de deelnota’s telkens bekeken vanuit een specifieke invalshoek/sector. Deze benadering is per definitie een vereenvoudiging van de
werkelijkheid omdat structuren onderling een sterke wisselwerking vertonen. Dit
wordt ook wel de benadering vanuit de deelstructuren genoemd.
De benadering vanuit de deelruimten daarentegen is een middel om via conflictanalyse expliciet te kunnen focussen op de wisselwerking tussen de deelstructuren. De
gemeente wordt hierbij ingedeeld in een aantal deelruimten. Op die manier komen
specifieke conflicten en kansen aan de oppervlakte.

Bron: eigen inventarisatie

benadering vanuit deelruimten

wonen
landbouw
economie
natuur
...

Benadering
vanuit
deelstructuren

In het richtinggevende gedeelte kunnen de visies en ontwikkelingsperspectieven van
de deelstructuren door het gebruik van de deelruimten beter op elkaar worden afgestemd. Het is de meest aangewezen manier om tot een integraal ruimtelijk beleid te
komen.
De indeling in een deelruimte gaat uit van een bestaande homogeniteit qua morfologie, ruimtelijk functioneren en ruimtelijke problematiek. Gebiedsdekkend kunnen in
Herenthout vier deelruimten onderscheiden worden:
–

GRS Herenthout

IOK

plangroep

Noordelijke openruimtestrip Blokt-Bergen

51

DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE

–

Dynamisch landbouwgebied Dekbunders-Oosterhoven

–

Gaaf gebied rond de vallei van de Grote Nete en de Wimp

3.1

– Herenthout dorp en de Merodese bossen
Waar twee deelruimten elkaar enigszins overlappen, worden de grensgebieden
slechts bij één deelruimte besproken.
Figuur 9: opdeling van Herenthout in verschillende deelruimtes

Noordelijke openruimtestrip Blokt-Bergen

Deze deelruimte is in het noorden van de gemeente gelegen. De Zelse beek23
stroomt van oost naar west doorheen de deelruimte en vormt gedeeltelijk de gemeentegrens van Herenthout. De Zelse beek is een zijrivier van de Grote Nete. In het
oosten van de gemeente komt de industriezone Klein-Gent voor, gedeeltelijk in het
valleigebied van de Zelse beek. De terreinovergang tussen de bebouwde ruimte van
het industrieterrein en het landbouwgebied is heel plots en er is geen groenscherm
aanwezig om de open ruimte te bufferen. Meer naar het westen toe gaat het landschap rond de Zelse beek over van een gesloten landschap (in de industriezone)
naar een meer kleinschalig landschap. Die kleinschaligheid ontstaat door de aanwezigheid van kleine landschapselementen in en rond het natte valleigebied. De meanderende loop van de rivier en de rivier-valleirelaties zijn in het centrum van de deelruimte nog relatief goed bewaard gebleven. Dit komt onder meer tot uiting door de
nog steeds bestaande winteroverstromingen en de processen van infiltratie en kwel.
De deelruimte is voor het grootste gedeelte relatief vlak maar ter hoogte van Bergen
komt een Diestiaanheuvel voor die hoogtes tot +23 en +25m bereikt. Deze heuvelrug
vormt een verhevenheid ten opzichte van de rest van de gemeente. De getuigenheuvel is een restant van de Diestiaanrug die ten oosten van Olen vertrekt, doorsneden
door de vallei van de Stapkensloop. De landbouwkundige waarde van de limoniethoudende stenige zandondergrond is beperkt en daarom is een groot deel van de
heuvelrug ingenomen door bosgebied. Door het voorkomen van de bossen, is de
heuvelrug vanop verschillende plaatsen in de gemeente zichtbaar. Binnen het bosgebied komen enkele waardevolle holle wegen voor.

Dynamisch
Herenthout dorp en Merodese Bossen

Noordelijke openruimtestrip Blokt-Bergen

landbouwgebied
DekbundersOosterhoven

Gaaf gebied rond de vallei van
de Grote Nete en de Wimp

De meeste functies die in deze deelruimte voorkomen, behalve de industriezone
Klein-Gent, behoren tot de open ruimte. De hoofdfunctie van het gebied is de landbouw, met voornamelijk graslanden en maïs. Het is echter geen homogeen landbouwgebied, want verschillende andere openruimtefuncties komen ertussen voor.
Het geheel maakt dat de deelruimte een halfopen landschap vormt.
De natuurlijke elementen van de deelruimte zijn onder meer de kleine landschapselementen in rond de vallei van de Zelse beek. Behalve deze kleine landschapselementen komen er grotere bosfragmenten voor. In de bossen van Herenthout komen
meestal loofbomen en naaldhoutaanplanten voor. Het gaat om de bossen ter hoogte
van Bergen, bossen ter hoogte van Zelle, bos ter hoogte van Kapellekensboom en
het bos ter hoogte van Blokt. Ter hoogte van Blokt en Bergen komen deze bossen
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Op andere plaatsen ook wel de Nijlense beek, de Bouwelse loop of de Zelse beek genoemd.
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samen met weekendverblijven voor. De aanwezigheid van natuur en stilte vormden
een aantrekking voor weekendverblijven.

kruist deze deelruimte. Uit dit gehucht en ook langs de Herentalse Steenweg vertrekken woonlinten die de openruimte doorkruisen.

Ter hoogte van Kapellekensboom komt het gemeentelijk sportcomplex voor met
daarbij enkele sportvelden. In de open ruimte komen verder nog sportterreinen met
beperkte infrastructuren voor.

In de deelruimte zijn twee gebieden met bedrijvigheid gelegen. De gemeente heeft
twee kleine ambachtelijke zones met elk één bedrijf. Deze zijn beide in de deelruimte
gelegen, enerzijds langs de Herentalse Steenweg en anderzijds langs de Itegemse
Steenweg. In de deelruimte komen verder nog enkele cultuurhistorische gebouwen
voor met een belangrijke waarde op gemeentelijk vlak. Het gaat om hoeve de Wimpschrans en de Kapel van de OLV van de zeven smarten.

De bewoning in deze deelruimte bestaat uit enkele linten in de open ruimte. Voorbeelden daarvan zijn te vinden ter hoogte van de Bergense Steenweg, Blokt, de
Nijlense Steenweg en de Bouwelse Steenweg. In de open ruimte komen op verschillende plaatsen woningen of landbouwbedrijven voor. De ontsluiting van de gemeente
is via deze deelruimte voorzien: via de Herentalse Steenweg naar de E313, op- en
afritcomplex 21 net ten oosten van de gemeente in de industriezone Klein Gent.

3.2

Dynamisch
Oosterhoven

landbouwgebied

Dekbunders-

Het grootste gedeelte van deze deelruimte in het zuidoosten van de gemeente ligt in
de valleigebieden van de Wimp, de Stapkensloop en de Leibeek. De rivieren vormen
tevens een gedeelte van de grens van Herenthout. De valleien van de Stapkensloop
en van de Leibeek zorgen dat heel wat gronden in dit gebied van oorsprong nat zijn.
Een grote oppervlakte van deze deelruimte heeft echter een ruilverkaveling ondergaan. Eén van de ingrepen van de ruilverkaveling was het rechttrekken van de Stapkensloop waardoor de oorspronkelijke rivier-valleirelatie voor het grootste gedeelte is
verloren gegaan. Een gevolg daarvan is de verdroging van de origineel natte gronden. Bij overvloedige regen overstroomt het gebied soms als gevolg van deze ingreep.
De ruilverkaveling is doorgevoerd om de hoofdfunctie landbouw in dit gebied kansen
te geven om voor een betere economische uitbating van de landbouwbedrijven te
zorgen. Deze ruilverkaveling “oude stijl” heeft de landbouw op die plaats een sterke
uniformisering van het landschap teweeg gebracht. Het resultaat is een open landschap met grote percelen met weinig kleine landschapselementen. Het barrièreeffect van het gebied is daardoor voor bepaalde soorten erg groot. Nabij het centrum
van de deelruimte zijn nog een aantal kleine landschapselementen bewaard gebleven. Het vrij homogene landbouwgebied is ter hoogte van Uilenberg-Boeyendaal
onderbroken en bestaat uit meer versnipperde percelen. Dit gebied was niet onderhevig aan de ruilverkaveling.
In het zuiden van deze deelruimte is de bewoningsconcentratie Dekbunders gelegen.
Deze bewoningsconcentratie bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande woningen in een
groene omgeving. Het gehucht Uilenberg dat deel uitmaakt van het hoofddorp, door-
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3.3

Gaaf gebied rond de vallei van de Grote Nete en de
Wimp

Deze deelruimte heeft het grootste aantal natuurelementen van de gemeente. Voor
bepaalde delen werd de natuurlijke waarde op hoger niveau erkend, vb. door het
aanwijzen als VEN gebied. De deelruimte bestaat uit het samen voorkomen van
riviervalleien en aanpalende bos- en landbouwgebieden. Het aandeel van de kleine
landschapselementen is in deze deelruimte hoog. De oostelijke en zuidelijke grenzen
van de gemeente worden gevormd door de Grote Nete en de Leibeek. De Wimp en
de Maasloop zijn zijrivieren van de Grote Nete die door de deelruimte stromen. De
afwatering van deze rivieren in de Grote Nete gebeurt met een buizensysteem. Momenteel kunnen de zijrivieren slechts bij laag water in de Grote Nete hun water in
kwijt. Dit geeft soms problemen van overstromingen aan de samenvloeiing van de
zijrivieren en de Grote Nete. Tenslotte komt de Otterloop voor, een zijtak van de
Maasloop. In bepaalde valleien is waardevol microreliëf aanwezig met plaatselijke
steilrandjes. Zo blijft de vallei ook visueel zichtbaar. In de vallei van de Grote Nete en
de Wimp is natuur de hoofdgebruiker.
Het landschap rond de vallei van de Grote Nete en de Wimp is bijna volledig beschermd. Het is een zeer afwisselend halfopen tot gesloten landschap met restanten
van oude perceelsstructuur, wegenpatroon en natuurlijke- en cultuurlijke relicten. Het
landschap weerspiegelt duidelijk de geschiedenis van dit gebied sinds de 18de eeuw.
De natuur in de deelruimte kan in twee eenheden opgedeeld worden: de valleigebonden natuur en de hoger liggende bossen. Het gebied heeft door de combinatie
van vochtige vegetatietypes en rijpe bossen, valleigebieden en de rustige omgeving
de ideale habitatmogelijkheden voor tal van zeldzame en minder zeldzame soorten.
Niet enkel natuur is in deze deelruimte aanwezig. Landbouwpercelen zijn aanwezig,
maar vormen echter verre van een homogene eenheid binnen de deelruimte. Grote
stukken bos en kleinere percelen natuur- en reservaatgebied komen voor tussen de
akkerpercelen. Grasland en maïs zijn de meest frequente teeltkeuzes in het gebied.
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De bebouwing in deze deelruimte is relatief beperkt en het stratenpatroon is slechts
beperkt uitgebouwd. Verspreid komen er enkele landbouwbedrijven voor en andere
verspreide bebouwing. Het rustige en groene gebied was eveneens een aantrekkingsplaats voor enkele weekendverblijven. Het valleikarakter van het gebied is omwille van de hoge grondwaterstanden een aantrekkingskracht voor verschillende
visvijvers.
Omwille van de rust, natuurwaarde, landschappelijke en cultuurhistorische waarde
van het gave landschap, oefent dit gebied een belangrijke aantrekkingskracht uit op
de recreant. Verschillende wandel- en fietspaden lopen langs cultuurhistorische gebouwen. Aan de oever van de Wimp komen het kasteel en kasteelpark van Herlaar
voor. De watermolen op de Wimp naast het kasteel en de kapel zijn eveneens mooie
voorbeelden van cultuurhistorische relicten. Het gebied kent ook enkele historische
hoeves: De Blikse Hoeve, Hoeve Coensborg en ’t Schipke.
Aan de Pauwelstraat in de nabijheid van de kern is in deze deelruimte het gemeentelijke containerpark gelegen.

3.4

Verspreid over de kern komen heel wat cultuurhistorische gebouwen voor. Voorbeelden hiervan zijn de St. Pieter- en Pauluskerk, de St. Gummaruskapel, het gemeentehuis, het Hooghuis, … In de open ruimte rond de kern komen de Kerkehoeve en het
Prinsenhof voor. Omsloten door Uilenberg, Itegemse Steenweg en Boeyendaal is
een ingesloten landbouwgebied gelegen.
Ten westen van de kern zijn de Merodese bossen of het grootste bosoppervlak van
de gemeente gelegen. Deze bossen die uit zowel loofhout als naaldboomaanplantingen bestaat onderhoudt door zijn ligging een goede wisselwerking met de kern. Bewoners van de kern gebruiken het bos voor recreatieve doeleinden. Ook jeugdbewegingen kunnen er terecht, op de plaats waar het speelbos gelegen is. Dit bos biedt
een meerwaarde aan de kern en vormt een scherpe grens tussen de bebouwing en
de open ruimte. Tussen de bossen en de Bevelse Steenweg komen eveneens een
aantal waardevolle landbouwpercelen voor. Het bosgebied ter hoogte van Kapellekensboom is kleiner in oppervlakte, maar onderhoudt net als de Merodese bossen
een wisselwerking met de kern.

Herenthout dorp en Merodese bossen

Het hoofddorp Herenthout ligt in het centrum van de gemeente, met daar rond de
open ruimte. De historische kern van Herenthout is ontstaan op de drogere gronden
tussen de rivieren. De hoven en gehuchten rond de kern zijn ondertussen met de
kern versmolten. De bebouwing is in de kern geconcentreerd met een beperkt aantal
open ruimtes. Er wordt relatief spaarzaam met de ruimte omgesprongen.
Het stratenpatroon is min of meer radiaal. De belangrijkste invalswegen van de gemeente komen samen ter hoogte van het marktplein. Omwille van deze reden wordt
het centrum regelmatig met zwaar verkeer belast die van andere gemeenten afkomstig is. Nodige omleidingen worden voorzien, maar deze kunnen niet verhinderen dat
het zware verkeer zich een weg zoekt doorheen de kern van Herenthout naar de
autosnelweg. De gemeentelijke voorzieningen zijn geconcentreerd in het centrum
(gemeentehuis, politiekantoor, bibliotheek, brandweer, schoolvoorzieningen,…).
Daarnaast komen er een verscheiden aanbod aan handels- en horecafuncties voor.
Verder is de kern de vestigingsplaats voor enkele kleinschalige bedrijven. De kern
van de sportinfrastructuur bevindt zich in het noorden van de kern ter hoogte van het
sportcentrum ’t Kapelleke. Het sportcentrum ’t Kapelleke heeft een bovenlokale uitstraling. Andere sportvelden aan de rand van de kern zijn deze in de Koestraat en
het voetbalveld aan de Merodestraat. Ook binnen de kern situeren zich plaatsen met
sportaccommodatie. Lokalen voor jeugdbewegingen bevinden zich langs de Bouwelse Steenweg.
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gelegen gronden zijn aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. Verschillende routes
zijn aanwezig doorheen het gebied. De Netedijken worden gebruikt als wandel- en
fietspad.

Synthese bestaande ruimtelijke structuur

Kaart 12: synthese bestaande ruimtelijke structuur

Herenthout is een gemeente die gelegen is in de overgang van de Centrale Kempen
naar de Zuiderkempen. Het landschap vertoont het meest de eigenschappen van de
Zuiderkempen, namelijk een coulisselandschap, valleien met overstromingsgebieden
en getuigenheuvels.
Herenthout is voor het grootste deel begrensd door waterlopen met hun valleigebieden. Hierdoor komen een groot aantal natte gronden voor in de gemeente. Op de
hogere, drogere gronden van de gemeente is het bebouwingspatroon geënt. Het
grootste reliëfverschil van de gemeente doet zich voor ter hoogte van de Bergen. De
Bergen vormen een getuigenheuvel bestaande uit ijzerhoudende zandsteen. Op de
getuigenheuvel komen ook enkele waardevolle holle wegen voor. Deze heuvel is van
nature uit minder geschikt voor landbouw en is hoofdzakelijk ingenomen door bebossing. Op die manier wordt het reliëf benadrukt in zijn omgeving.
Het bos op de Bergen is één van de natuurlijke zwaartepunten van de gemeente.
Andere natuurlijke zwaartepunten hangen dikwijls samen met de valleien. In de valleien van de Grote Nete en de Wimp in het oosten van de gemeente komen valleigebonden natuurcomplexen voor. Valleibossen, hooilanden, kleine landschapselementen en natte weilanden maken deel uit van dit typische landschapsbeeld. Ook in de
vallei van de Zelse beek komt een valleigebonden natuurcomplex voor. De relatie
tussen de rivier en haar vallei is daar nog gaaf gebleven. Het natuurcomplex ter
hoogte van het Blokt hangt eveneens (voor een groot deel) samen met de Zelse
beek. De grondbezetting is daar voornamelijk bosgebied. Andere structuurbepalende
natuur- en boscomplexen zijn de bossen ter hoogte van Zelle, de bossen ter hoogte
van Kapellekensboom, de Merodese bossen en het bos- en natuurcomplex in de
valleien en de omgeving van de Grote Nete en de Wimp. Dit laatste vormt het grootste bos- en natuurcomplex van de gemeente. De combinatie van de natte valleigebieden, de hoger liggende bosgebieden en tussenliggende kleine landschapselementen maken dit gebied heel waardevol voor verschillende planten- en diersoorten.
Het natuur- en boscomplex staat bovendien in verbinding met Kruiskensberg en de
Zwartwaterse bossen in Nijlen en de Merodese bossen van Herenthout zelf. De
Merodese bossen vormen het grootste boscomplex van de gemeente met een belangrijke recreatieve functie door de ligging ervan aan de rand van de kern. De bossen ondersteunen de centrumfunctie.
Niet enkel de Merodese bossen hebben aantrekkingskracht op toeristen en recreanten. Ook de valleigebieden van de Grote Nete en de Wimp, de bossen op de hoger
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Een aantal sportactiviteiten zijn in de gemeente samengebracht ter hoogte van het
sportcentrum ’t Kapelleke. Andere sportvelden bevinden zich in het centrum of aan
de rand ervan. Enkele sportvelden bevinden zich verder in de open ruimte. In twee
bosgebieden zijn weekendverblijven gelegen. Twee clusters van weekendverblijven
komen voor op de Bergen en één cluster ter hoogte van Binnenheide. Deze weekendverblijven liggen voor het grootste gedeelte in de gewestplanbestemming verblijfsrecreatiegebied, maar sommige liggen er buiten. Andere weekendverblijven
buiten deze clusters komen verspreid voor in de gemeente.
De bewoning, op de hogere gronden tussen de rivieren is geconcentreerd in één
kern, met enkele linten die uitwaaieren van de kern uit. In de kern relatief geconcentreerd bebouwd met enkele nog niet ingevulde binnengebieden. In het centrum van
de dorpskern komen kleinhandel, kleinschalige bedrijvigheid, gemeentelijke diensten
en horeca voor. Deze zaken zijn verweven met het wonen in de dorpskern net als
bepaalde sportactiviteiten en ruimte voor jeugdbewegingen. Vanuit de dorpskern zijn
linten uitgewaaierd over de verschillende invalswegen van de gemeente. Deze linten
hebben veelal een historische aanzet: het waren hoven of gehuchten met enkele
huizen. Door de uitbreiding van de dorpskern zijn veel gehuchten met de kern versmolten. De gewestplanbestemming van de linten heeft het mogelijk gemaakt om de
linten verder op te vullen. In de open ruimte komen er eveneens woonlinten voor net
als concentraties van zonevreemde verspreide bebouwing. In deze woonlinten en
verspreide bebouwing zitten heel wat landbouwbedrijven. Ter hoogte van Dekbunders bevindt zich nog een bewoningsconcentratie. De bebouwingsdichtheid in deze
bebouwingsconcentratie is een stuk lager als in de dorpskern. De ligging van deze
bebouwingsconcentratie aan de Leibeek zorgt in het zuiden voor wateroverlast op
bepaalde tijdstippen. Tussen de bebouwing van de gemeente door is op bepaalde
plaatsen het doorzicht naar het omliggende landschap mogelijk. Deze openruimtecorridors vormen een kwaliteit voor de open ruimte.
De belangrijkste gebruiker van de open ruimte in Herenthout is de agrarische sector.
De gronden rondom de dorpskern (behalve ter hoogte van de Merodese bossen) zijn
hoofdzakelijk voor de landbouw bestemd. Vele van de agrarische gronden liggen in
valleien. In het noorden en het zuidwesten van de gemeente zijn de landbouwgronden eerder klein en op sommige plaatsen omzoomd door houtkanten of bomenrijen.
Dit is ook het typische coulissenlandschap van de Zuiderkempen. Deze kleine landschapselementen hebben bovendien een ecologische verbindingsfunctie tussen
verschillende structuurbepalende natuur- en boscomplexen. In het zuidoosten van de
gemeente komen meer grotere landbouwpercelen voor, met weinig kleine landschapselementen. Dit gebied is onderhevig geweest aan een ruilverkaveling en dit
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heeft voor een uniformisering van het landschap gezorgd op deze plaats. Het gebied
is nu een open gebied in tegenstelling tot het halfopen landschapskarakter in de
overige open ruimte van de gemeente.
Behalve de landbouwbedrijfsvoering komt ook nog andere bedrijvigheid voor in Herenthout. In het noordoosten van de gemeente komt het industriegebied Klein Gent
voor. Dit is een industriegebied behorende tot het Economisch Netwerk Albertkanaal
met een rechtstreekse ontsluiting naar de autosnelweg E313. Op het grondgebied
van Herenthout is het industrieterrein nagenoeg volledig bezet. In de gemeente zijn
twee kleine ambachtelijke bedrijvenzones met elk één bedrijf. Deze bedrijvenzones
zijn volledig bezet en ze kampen met gedeeltelijke zonevreemdheidsproblemen.
Verspreid in de open ruimte van de gemeente komen nog enkele handels- en bedrijfsfuncties voor. Bedrijvigheid in omliggende gemeenten zorgt geregeld voor verkeersoverlast van zwaar verkeer door Herenthout. De radiale structuur van de invalswegen zorgt ook voor een aanzienlijk volume doorgaand verkeer in het dorpscentrum.
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IV
1

KWANTITATIEVE ANALYSE EN BEHOEFTEN

Uit fiscale statistieken blijkt bovendien dat een niet onbelangrijk deel van de bevolking vragende partij is op de sociale huur- en koopmarkt.

Woningbehoefte

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

1.1

gezinsverdunning. Als gevolg hiervan zal de vraag naar kleinere, aangepaste woongelegenheden alleen maar toenemen.

Demografische ontwikkelingen

Wanneer de bevolkingsevolutie wordt bekeken, blijkt dat deze in Herenthout sterker
uitgesproken is dan in de gemiddelde Vlaamse of Antwerpse gemeente. De afgelopen 25 jaar nam het inwonersaantal van de provincie Antwerpen en het Vlaamse
Gewest met respectievelijk 6 % en 7 % toe, terwijl de bevolking in Herenthout tijdens
de beschouwde periode toeneemt met 1.228 personen of met 17 %. De toename in
Herenthout volgt daarmee het groeiritme van de bevolking in het arrondissement.
Gedurende het laatste decennium staat Herenthout onder een migratiedruk, daar 77
% van de groei veroorzaakt wordt door inwijking, een trend die ook in enkele van de
buurgemeenten merkbaar is. De groei van Herenthout door een geboorteoverschot/endogene groei (23 %) is merkbaar kleiner dan deze van de hogere administratieve niveaus (40 % voor het arrondissement en 30 % voor de provincie en het
gewest). Op een langere periode bekeken, kan de tendens worden waargenomen
dat de endogene groei steeds minder doorweegt in de bevolkingsgroei.

1.2

Ontwikkelingen in het woningbestand

De voorbije tien jaar is het aantal woningen met 19 % toegenomen, wat een hoger
groeitempo is in vergelijking met de referentieregio’s. Overeenkomstig deze sterke
groei, kent Herenthout een relatief jong woningbestand. Tegen alle verwachtingen in
is het aandeel woningen met groot comfort eerder klein in vergelijking met het arrondissementeel gemiddelde.
Het type woningen dat voorkomt in Herenthout is kenmerkend voor een landelijke
gemeente: een hoog aantal eengezinswoningen (90 %). De trend om appartementen
te bouwen is echter wel toegenomen de laatste jaren. Het aantal woningen in open
bebouwing (43 %) is uiterst beperkt voor een gemeente in het buitengebied. Het
hoog aantal halfopen bebouwing valt dan ook op in Herenthout. Daarnaast komen
ook nog behoorlijk wat woningen in gesloten bebouwing voor.
Herenthout beschikt over een beperkte huursector, waarbij het grootste aandeel
wordt ingenomen door huurhuizen. De woningen in eigendom zijn dan ook sterk
vertegenwoordigd in vergelijking met het gewestelijke en provinciale gemiddelde. Het
aantal woningen in eigendom is de voorbije twee decennia bovendien sterk toegenomen.

Bijna de helft van de migratiebewegingen vindt plaats binnen het eigen arrondissement. De grootste instroom komt van het arrondissement Antwerpen in de laatste 5
jaar. Daar Herenthout op de grens van arrondissementen ligt, is het ook niet verwonderlijk dat heel wat verhuisbewegingen van of naar het arrondissement Mechelen
verlopen. Het migratiecijfer vertoont heel wat verschillen indien het wordt uitgesplitst
naar leeftijdscategorieën. Relatief weinig jongeren verlaten Herenthout. De grootste
uitstroom ligt bij de leeftijdsgroep ’35-54’ jaar. De belangrijkste instroom kan genoteerd worden bij de jonge gezinnen en vooral bij de hoogbejaarden.

1.3

Er wordt een algemene trend van ontgroening en vergrijzing waargenomen. Naar
aantal gezinnen toe, wordt de daling van het aantal jongeren als het ware teniet
gedaan door de maatschappelijke veranderingen die gezinsverdunning in de hand
werken. De laatste tien jaar is het aantal inwoners minder sterk toegenomen (+ 3,5
%) dan het aantal huishoudens (+ 14 %), wat aantoont dat er effectief sprake is van

De Kleine Landeigendom Zuiderkempen bouwt enkel sociale koopwoningen. Tussen 1951 en 1993 heeft de maatschappij in de gemeente Herenthout 147 woningen
gerealiseerd, geconcentreerd ter hoogte van Vliegplein. De realisatie van 9 woningen
werden aangevat (Boeyendaal).
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Sociale huisvesting

Binnen de gemeente Herenthout zijn twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief.
De Zonnige Kempen heeft vanaf 1967 voornamelijk huurwoningen gebouwd in de
gemeente Herenthout. Een aantal van deze woningen werden in de loop van de
jaren verkocht. Er bestaan plannen om in de toekomst een vierde en vijfde fase ter
hoogte van de Lindelaan te ontwikkelen (Kapellekensboom).

De volgende tabel geeft een overzicht van het huidige aanbod aan sociale huisvesting binnen de gemeente.
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Tabel 18: Sociale huisvesting in Herenthout – aandeel in de woningvoorraad op
31/12/2003

Zonnige Kempen
KLE Zuiderkempen
Herenthout

Aantal sociale
huurwoningen

Aantal sociale
koopwoningen

Totaal aantal
sociale woningen

307
0
307

133
147
280

440
147
587

11,2 %

10,3 %

21,5 %

ment in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Voor een kavel is dit bijna het
dubbele van het Vlaamse gemiddelde.
Jonge gezinnen die een onroerend goed wensen te verwerven worden niet enkel
geconfronteerd met stijgende prijzen, maar ook met een beperkter aanbod. Bovendien nemen de inkomens in Herenthout minder snel toe in vergelijking met de stijgende prijzen van het onroerend goed, in het bijzonder de grondprijzen.

1.5
% in de woningvoorraad (1991)

Bron: Jaarverslagen Zonnige Kempen en KLE Zuiderkempen, NIS

Er bestaat in Herenthout min of meer een evenwicht tussen het aantal huur- en het
aantal koopwoningen. Het sociaal huisvestingsaanbod in de gemeente overschrijdt
ruimschoots het Vlaamse gemiddelde (10 %, eind 1997). De richtcijfers, zoals vooropgesteld door het Vlaamse Gewest (5 % huurwoningen en 5 % koopwoningen), zijn
in Herenthout dus reeds bereikt.

1.4

Bouw- en verkoopsactiviteiten

Gemiddeld werden er 48 vergunningen per jaar afgeleverd voor woongelegenheden
in nieuwbouw. Dit houdt zowel woningen, sociale woningen als appartementen in
(met uitzondering van plaatsen in rusthuis). Elk jaar worden woningen, sociale woningen en appartementen (al dan niet sociale appartementen) gebouwd. Het grootste
gedeelte bestaat uit woningen (bijna 60%), daarna komen de woongelegenheden in
appartementen en serviceflats (25,5%), gevolgd door een niet gering aantal sociale
woningen (14,5%). Het gemiddeld aantal verkavelingen van de laatste 15 jaar
schommelt rond de 2,5 verkavelingen met ongeveer 8 bijkomende kavels.
De gemiddelde oppervlakte van een voor bewoning bebouwd perceel is tussen 1985
en 2004 gestegen van 665 m² naar 764 m², wat overeenstemt met een stijging van
15 %. Zowel ten opzichte van de omgeving als ten opzichte van de referentieregio’s
is dit een eerder beperkte perceelsvergroting. Desondanks is anno 2004 een gemiddeld perceel in Herenthout 20 % groter dan het Vlaamse gemiddelde.
De Herenthoutse grondprijs schommelt continu rond de prijzen van de hogere administratieve niveaus. Anno 2003 kan echter een spectaculaire prijsstijging worden
waargenomen. De grondprijs is dan ook meer dan vervijfvoudigd tijdens het afgelopen decennium. Dit overtreft de stijging van de referentieniveaus. Ook de prijzen voor
een woning of een appartement zijn de voorbije tien jaar toegenomen. In 2003 moet
er gemiddeld zo’n 20 à 25 % meer betaald worden voor een woning of een apparte-
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Behoeftebepaling

Conform het RSV wordt hier een gesloten bevolkingsprognose gehanteerd die uitsluitend rekening houdt met de natuurlijke groei.
Behoefte aan bijkomende woningen
Het aantal te voorziene bijkomende woningen die nodig zijn om de natuurlijke groei
van de bevolking tussen 1992 en 2007 te kunnen opvangen, werd door de provincie
begroot op 415 eenheden. De provinciale taakstelling is immers 443 woningen, tussen 1992 en 2008, wat omgerekend naar de planperiode van het RSV (1992-2007)
een behoefte geeft van 415 bijkomende woningen.
Herenthout is een gemeente met een gewoon hoofddorp type III. Dit houdt in dat er
enkel woningen voorzien kunnen worden voor de opvang van de natuurlijke groei. De
taakstelling wordt daarom op deze manier overgenomen.
Hiernaast is ook een frictieleegstand van 2,5 % nodig opdat vlot verhuizen mogelijk
blijft. De totale behoefte aan bijkomende woningen voor de periode 1992-2007 bedraagt dan (415 + 10 =) 425 woongelegenheden.
Op 1 januari 2004 telt Herenthout 8.359 inwoners, verdeeld over 3.366 huishoudens
met een gemiddelde grootte van 2,48 personen. Dit betekent dat er in de periode
1992-2003 reeds (3.366 - 2.819 =) 547 bijkomende woningen gerealiseerd werden.
De behoefte aan bijkomende woningen voor de periode 1992-2007 werd bijgevolg reeds volledig ingevuld. Er is zelfs een overschot van 122 woningen.
Aandeel van sociale woningen
Een deel van de totale woningbehoefte dient in de vorm van sociale huisvesting te
worden opgevangen. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd
door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter
een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de gemeentelijke huisvestingsactoren
moeten verfijnd worden.
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het actueel aantal sociale huisvesting (587 - Tabel 18) moet uitgedrukt worden als een percentage van het aantal wo-
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ningen in 1991 (2.729 - Volks- en Woningtelling 1991). Voor Herenthout komt dit
neer op 21,5 %. Dit percentage wordt vervolgens vergeleken met het Vlaamse gemiddelde (10 %). Indien een gemeente in het buitengebied meer dan 15 % sociale
woningen in haar woningvoorraad heeft, kan (maar hoeft niet) maximaal 15 % van
het totaal aantal bijkomende woningen (425) uit sociale woningen bestaan, voor
zover het aandeel sociale woningen in haar woningvoorraad beneden de 25 % blijft.
Voor Herenthout zullen er dan maximaal (0,15 * 425 =) 64 sociale woningen nodig
zijn tussen 1992 en 2007. Dit cijfer wordt getoetst aan de realisaties van de huisvestingsmaatschappijen tussen 1992 en 2007.

lijk structuurplan. Ook hier betreft het echter een theoretisch cijfer dat onder impuls
van de gemeentelijke huisvestingsactoren moet ingevuld worden.
De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het aandeel woningen voor middengroepen dient beperkt te blijven tot de helft van het totaal aantal bijkomende
sociale woningen. Enkel voor gemeenten waar de markt van de bouwgronden onder
sterke druk staat, kan dit aandeel worden opgetrokken tot hetzelfde aantal bijkomende sociale woningen.
Onder sterke druk wil volgens het RSPA zeggen:
–

Tabel 19: Gerealiseerde sociale woningen tussen 1992 en 2003
Aantal sociale
huurwoningen

Aantal sociale
koopwoningen

Totaal aantal
sociale woningen

85
0
85

17
28
45

102
28
130

Zonnige Kempen
KLE Zuiderkempen
Herenthout
Behoefte ’92-‘07
Overschot

64
66

Bron: Zonnige Kempen, KLE Zuiderkempen

De realisaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen tussen 1992 en 2003 volstaan dus om de behoefte aan sociale woningbouw op te vangen in de periode 19922007. Deze maatschappijen moeten in principe dus niet aangespoord worden om
meer sociale woningen te bouwen in de gemeente Herenthout. Nochtans hebben
beide maatschappijen nog projecten op stapel staan. De KLE Zuiderkempen zal op
korte termijn nog een 9-tal woningen realiseren, terwijl de Zonnige Kempen op langere termijn een aantal woningen plant ter hoogte van de Lindelaan.
Uiteraard gaat het hier om richtinggevende cijfers, dewelke niet bindend zijn voor de
sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het gemiddelde van de prijzen per m² bouwgrond in 1992 en 1997 ligt hoger dan
het provinciale gemiddelde (35,4 EUR/m²)
– Ook de toename van de prijs per m² bouwgrond tussen 1992 en 1997 ligt hoger
dan het provinciaal gemiddelde (stijgingsfactor van 1,596)
Het gemiddelde van de prijzen per m² bouwgrond in 1992 en 1997 ligt in Herenthout
niet hoger dan het provinciale gemiddelde (30,81 EUR tegenover 35,37 EUR), maar
de toename van de prijs per m² bouwgrond in de beschouwde periode (2,05) ligt wel
hoger dan het provinciale gemiddelde (1,60). Er dient echter aan beide voorwaarden
voldaan te worden vooraleer men kan stellen dat de markt van de bouwgronden
onder sterke druk staat. Men kan dus besluiten dat dit voor Herenthout volgens deze
definitie niet het geval is. In de gemeente wordt wel aangevoeld dat de bouwgronden
onder sterke druk staan.
Het aandeel middengroepwoningen en -kavels dient dus beperkt te blijven tot de helft
van het totaal aantal sociale woningen. Aangezien er een behoefte is aan 64 sociale
woningen in de periode 1992-2007 voor de gemeente Herenthout, betekent dit dat er
32 koopwoningen of kavels voor middengroepen in dezelfde periode voorzien moeten worden. Sinds 1992 zijn er geen sociale verkavelingen meer gerealiseerd door
IOK, wat betekent dat de volledige behoefte nog dient ingevuld te worden. Er staan
momenteel echter geen projecten geprogrammeerd in Herenthout.

Uit het aantal permanent bewoonde weekendverblijven (een 8-tal in Herenthout), zou
een bijkomende behoefte aan sociale woningen kunnen voortvloeien. Vermits er
reeds een groot overschot aan sociale woningen is, wordt de behoefte van deze
doelgroep niet afzonderlijk behandeld.
Aandeel van woningen voor middengroepen uit de lokale bevolking
Een deel van de totale woningbehoefte kan ook in de vorm van koopwoningen en
sociale kavels voor middengroepen worden voorzien. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimte-
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25
% op 10 jaar voor kavels langs uitgeruste wegen . Voor deze planperiode (2004 tot
2007) komt dit neer op een realisatiegraad van 9 %. Deze regel geldt echter voor
kavels buiten BPA’s en goedgekeurde verkavelingen. Na analyse van de verkavelingen (vanaf 1962) en de bebouwde kavels hierin, blijkt de gemeente Herenthout over
een gemiddelde realisatiegraad van 55 % te beschikken voor kavels in goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen (sociale verkavelingen niet meegerekend). De realisatiegraad die toepasbaar is op sociale huisvesting is nog groter. Gelet op de inschrijvingslijsten van de huisvestingsmaatschappijen en de bouwverplichting (binnen
5 jaar) op sociale kavels, wordt een realisatiegraad van 100 % toegepast op het
vrijliggende aanbod van de huisvestingsmaatschappijen en de sociale verkavelingen.

Overzicht van de verschillende behoeften
Tabel 20: Overzicht van de verschillende behoeften
behoefte tot 2007

Totale woningbehoefte

reeds ingevuld

Sociale correctie:
Sociale huurwoningen
Sociale koopwoningen
Middengroepen

0
0
32

1.6

Voor Herenthout komen deze realisatiegraden in het totaal neer op 172 percelen. Dit
cijfer houdt echter alleen rekening met percelen terwijl het de bedoeling is het aantal
woningen te bepalen. Langs uitgeruste wegen in de woonzones kan verondersteld
worden dat er ook appartementen en studio’s zullen worden gebouwd. Aangezien
appartementen en studio’s meerdere woningen op een perceel kunnen betekenen, is
het noodzakelijk om een correctiefactor op het aantal beschikbare percelen toe te
passen.

Aanbodsbepaling

Aanbod langs uitgeruste wegen
Het aanbod aan bouwmogelijkheden werd onderzocht aan de hand van de kadasterplannen. Bij de analyse werden alle ontsloten, vrijliggende percelen geteld, rekening
houdend met het overzicht van de vergunde verkavelingen en de daarin bebouwde
loten tot januari 2004. De effectieve bouwmogelijkheden op leegstaande percelen
gelegen aan een uitgeruste weg werden bepaald aan de hand van perceelsbreedten
conform omzendbrief RO 97/03. De verdichting wordt op maat van de kern voorgesteld. De opvulmogelijkheden via appartementen worden bepaald aan de hand van
een correctiefactor (zie verder). De telling gebeurde simultaan met de visievorming
op de kern. De indeling in beleidscategorieën wordt in deze tabellen dan ook overgenomen maar de indeling zelf wordt pas in de volgende hoofdstukken geargumenteerd.
Tabel 21: aanbod onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen op 1/1/2004
Herenthout

kern

nederzetting

linten

WUG24

totaal

397

13

102

0

512

Bron: gemeentebestuur Herenthout, kadasterkaarten, luchtfoto’s 1995, eigen luchtfoto’s IOK 1999, eigen
berekeningen

De telling geeft het theoretische aanbod bouwrijpe percelen. Deze gronden zullen tot
2007 niet allemaal op de markt komen. AROHM hanteert een realisatiegraad van 30

Bij de berekening van de correctiefactor nemen we aan dat hetzelfde aandeel ééngezinshuizen zal worden gebouwd zoals dat de laatste jaren het geval was volgens
het referentiejaar 2001(NIS). Per statistische sector werden de verschillende woningtypes opgevraagd waardoor is nagaan dat een meergezinsgebouw in Herenthout
gemiddeld 7,7 woningen bevat. De correctiefactor die toegepast wordt op het aantal
beschikbare percelen is dan 1,55 (= 1x 0,92 + 7,7 x 0,08)26 . Deze correctie geeft
aan dat er (langs uitgeruste wegen) tegen 2007 waarschijnlijk 266 woningen op
de markt kunnen komen.
Aanbod door ontwikkeling van niet ontsloten woongebieden
De kavels langs uitgeruste wegen zijn niet de enige bouwmogelijkheden binnen de
gemeente. Ook de niet uitgeruste gronden in de woonzone kunnen worden verkaveld
en zo het aanbod verhogen. De volgende tabel geeft een realistisch aanbod van
deze gronden, rekening houdend met de te verwachten verkavelingsprojecten en de
ontwikkelingsperspectieven van de gewenste nederzettingsstructuur.
Tabel 22. Weergave van het aanbod door niet ontsloten woongebieden in de gemeente Herenthout

25
24

Alleen de kavels in goedgekeurde verkavelingen die de verdere ontwikkeling van het achterliggend gebied
niet in het gedrang brengen.
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Bestuur RO, het Algemeen en Bijzonder Plan van Aanleg, Brussel, 1991
Verwijst naar het relatieve aandeel woningen t.o.v. appartementen. In Herenthout komen 92% woningen
voor en 8% appartementen.
26
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zone

grootte (ha)

Verbistlaan Z (achter Hooghuis)

1,45

Verbistlaan N (achter Hoog-huis)
De Griefjes
Astridlaan
Bouwelse Steenweg-Ristenstraat
Bergense Steenweg/Lindelaan
Cardijnlaan
Sportstraat
Doornboompad N
Doornboompad Z
Uilenberg

2,49
0,6
0,7
2
2,2
0,4
4,1
1
0,6
0,9

theoretische potentie
reële potentie

aanbod perspectieven tot 2007
(15/ha)

1.7

21 (21) Verkavelingsvergunning
aangevraagd voor 21 woningen. Realiseerbaar voor 2007
37 Niet realistisch
9 Niet realistisch voor 2007
11 Niet realistisch
30 Niet realistisch
33 (17) Gedeeltelijk realistisch voor 2007
6 Niet realistisch voor 2007
62 Niet realistisch voor 2007
15 Niet realistisch
9 Niet realistisch voor 2007
14 Niet realistisch voor 2007

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

262
38

Confrontatie behoefte versus aanbod

Tabel 23: Confrontatie van de woningbehoefte en het te verwachten woningaanbod
Totaal onbebouwd

Vrijkom end 2004 – 2007
Niet uitgeruste woongebieden
Projecten in WUG
Leegstand

266
29
0
16

Totaal aanbod 2004 - 2007
Resterende behoefte tot 2007 (Tabel 20)
Overschot

311
0
311

Bron: gemeentebestuur, kadscan II, luchtfoto’s en eigen berekeningen

In het buitengebied worden de niet uitgeruste woongebieden aan 15 woningen/ha
ontwikkeld. Gelet op de huidige functie van deze gronden en de complexe eigendomsstructuren is het aanbod vanuit deze zones eerder marginaal. Slechts twee
zones kunnen eventueel tot ontwikkeling komen voor 2007. Aangezien deze gronden
in 2007 nog geen tien jaar verkaveld zullen zijn, is een realisatiegraad van 55 %
toepasbaar. Op de projecten van de huisvestingsmaatschappijen is een realisatiegraad van 100 % toepasbaar. Dit geeft respectievelijk 12 en 17 woningen.
Tot 2007 zullen er door de ontwikkeling van niet uitgeruste woonzones ongeveer 29 kavels op de markt komen.
Aanbod ten gevolge van de leegstand
Ook de leegstaande woningen zorgen voor een aanbod dat extra op de markt kan
komen. De vermoedenslijst van de leegstand was voor Herenthout 83 woongelegenheden (opgemaakt volgens de bevolkingsgegevens: >1 jaar leeg, toestand 15 februari 2003). Volgens een provinciale lijst van de leegstand zijn 16 woongelegenheden effectief opgenomen in de inventaris (toestand 10/12/2003). Dit cijfer zal dan ook
verder worden gebruikt.
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2

Handel en bedrijvigheid

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

2.1

Economisch profiel

Een economische analyse op basis van enkele statistische databanken (RSZ, NBB,
…) en een vergelijkend onderzoek tussen bedrijfsenquêtes in verschillende Kempense buitengebiedgemeenten wijst uit dat Herenthout een relatief belangrijke industriële
tewerkstelling kent (inclusief de bouwsector) en een eerder zwakke positie inneemt in
de provincie Antwerpen.

2.1.1

Arbeidsmarkt

Herenthout is met 1.237 gesalarieerde arbeidsplaatsen een eerder kleine tewerkstellingspool binnen het arrondissement Turnhout. De gemeente scoort met 149 jobs per
1.000 inwoners beduidend lager dan het arrondissementeel en gewestelijk gemiddelde van ongeveer 330 jobs per 1.000 inwoners. De invloed van de gemeente op
haar omgeving voor wat betreft de tewerkstelling zal, op basis van deze cijfers, dan
ook eerder beperkt zijn.
De voorbije twee decennia is het aantal arbeidsplaatsen in Herenthout met 30 %
toegenomen. De sterkste groei kan genoteerd worden binnen de bouwnijverheid,
gevolgd door de quartaire sector. De secundaire sector kenmerkt zich duidelijk door
een neerwaartse tendens. Nochtans blijft het aandeel van de industriële tewerkstelling (inclusief de bouwsector) groter dan het aandeel van de tertiaire tewerkstelling.
Hoewel minder nadrukkelijk dan in het begin van de jaren tachtig, blijft Herenthout
met andere woorden nog een gemeente met een industrieel profiel.
De zelfstandige tewerkstelling vertoont een sterkere stijging van het aantal arbeidsplaatsen dan de loontrekkende tewerkstelling. De groei is nagenoeg volledig terug te
vinden in de tertiaire sector. De industriële zelfstandigen blijven ongeveer gelijk in
aantal, terwijl het aantal zelfstandige landbouwers afneemt.
In Herenthout bedraagt de verhouding tussen het aantal zelfstandigen en het aantal
loon- en weddetrekkenden 48 %, wat duidelijk hoger ligt ten opzichte van de referentieregio’s (20 % à 25 %). Voor een perifere gemeente als Herenthout is dit hoge
aandeel zelfstandigen niet uitzonderlijk.

Relatief gezien is de werkloosheidsproblematiek in Herenthout minder uitgesproken
in vergelijking met het arrondissement Turnhout, veroorzaakt door zowel een lagere
mannelijke als vrouwelijke werkloosheid. De werkgelegenheidsindex is merkelijk
kleiner dan die van het arrondissement Turnhout. Een index van 32 % voor Herenthout toont aan dat een groot deel van de actieve bevolking elders op zoek moet gaan
naar een job.
Herenthout heeft, anno 199127, een vrij grote uitgaande pendel van de beroepsbevolking: 66 % van de in Herenthout wonende beroepsbevolking is werkzaam buiten
de gemeentegrenzen. De inkomende pendel daarentegen is eerder beperkt: 40 %
van de in Herenthout tewerkgestelde beroepsbevolking is afkomstig uit andere gemeenten. De belangrijkste uitgaande pendel gaat richting Herentals en Antwerpen.
De inkomende pendel is grotendeels afkomstig vanuit het arrondissement Turnhout.
Recente cijfers inzake de bruto-pendel (2002) wijzen nog steeds op een bruto uitgaande pendel.
De beperkte werkgelegenheidsindex en de pendelgegevens vormen een indicatie
voor het gegeven dat de gemeente een eerder beperkte invloed heeft op de omgeving voor wat betreft de tewerkstelling. Herenthout kan dan ook niet beschouwd
worden als een zelfstandige tewerkstellingspool.

2.1.2

KMO’s en grote bedrijven

Op basis van de Europese criteria inzake personeelsbestand, omzet en balanstotaal
werden in Herenthout de middelgrote en grote ondernemingen opgespoord. Binnen
de gemeente kan slechts één bedrijf geselecteerd worden als middelgrote onderneming. Het betreft een chemisch bedrijf, gelegen op de bedrijvenzone Klein Gent.
Vermits de overige bedrijven minder dan 50 werknemers tellen, kunnen deze allen
als kleine ondernemingen beschouwd worden.

2.1.3

Sterke sectoren

De specialisatiecoëfficiënt is qua tewerkstelling een indicatie voor de sterke aanwezigheid van bepaalde sectoren in Herenthout in vergelijking met het Vlaamse Gewest. Een coëfficiënt groter dan één wijst op specialisatie.
Voor de hoofdsectoren blijkt dat binnen de landbouw, de bouwnijverheid en de industrie in Herenthout relatief meer mensen werken dan in Vlaanderen. De tertiaire en

27

De meest recente gegevens inzake woon-werkverkeer dateren van de Algemene Volks- en Woningtelling
van 1991. De gegevens van de Algemene Socio-economische enquête (2001) zijn nog niet beschikbaar.
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de quartaire sector zijn minder sterk vertegenwoordigd in vergelijking met het Vlaamse Gewest.
De sterkte van de industrie wordt gedragen door een drietal subsectoren. Vooral de
bewerking van edelstenen en de vervaardiging van juwelen scoren goed voor dit
kengetal. Maar ook de chemische nijverheid en de voedingsindustrie stellen relatief
meer mensen tewerk in Herenthout dan het Vlaamse gemiddelde. Het gegeven dat
de tertiaire en de quartaire sector zich niet kenmerken door een specialisatie, gaat
niet op voor elke subsector. Zo vertonen zowel de handel en de horeca als het algemeen bestuur een zekere specialisatie ten opzichte van het Vlaams Gewest.

2.1.4

Bedrijvigheid op de bedrijvenzones

Op grondgebied van Herenthout komen twee ambachtelijke zones en één industriezone voor. De ambachtelijke zones zijn beperkte zones waar telkens één bedrijf is
gehuisvest. Eén ambachtelijke zone is aan de Itegemse Steenweg gelegen, het
andere aan de Herentalse Steenweg.
De industriezone ‘Klein-Gent’ is in het noordoosten van de gemeente gelegen. Deze
zone maakt deel uit van het economisch netwerk Albertkanaal. Het industrieterrein
wordt rechtstreeks ontsloten via de E313. De bedrijvenzone is zo goed als volzet en
bestaat voornamelijk uit eerder kleinschalige bedrijven.

2.2

Behoefteprognose

zonevreemde bedrijven in de kern worden onderzocht, net als de implicaties van de
watertoets.

2.3

Aanbodbepaling

Het aanbod aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven werd onderzocht aan de
hand van gedigitaliseerde kadasterkaarten en een recente inventaris van het GOM.
Bij de analyse werd per bedrijvenzone het theoretisch aanbod en het realiseerbaar
aanbod nagegaan. Het theoretische aanbod omvat de totale oppervlakte aan nietgebruikte of vrijliggende percelen op de bedrijvenzones, die ontsluiten op grondgebied van de gemeente. Het realiseerbaar aanbod houdt rekening met de realisatiegraad in functie van de eigendomsstructuur, het uitrustingsniveau en de ontwikkelingsperspectieven (uit het richtinggevend gedeelte) van de niet-gebruikte of vrijliggende percelen. In Herenthout zijn echter geen vrijliggende bedrijfsgronden meer
gelegen.
Tabel 24: situering van het aanbod aan bedrijventerrein met aanduiding van het
realiseerbaar aanbod
Situering

Klein Gent
Oosterhoven
Uilenberg

Theoretisch (in ha)

Realiseerbaar (in ha)

0
0
0

0
0
0

Bron: GOM-inventarisatie

Herenthout werd in het RSPA geselecteerd als een gemeente met een gewoon
hoofddorp type III. Dit wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om een nieuw lokaal
bedrijventerrein aan te leggen ter opvang van herlokalisatiebehoeften van lokale
bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven. Dit bedrijventerrein moet in principe
aansluiten bij de kern of bij een reeds bestaand bedrijventerrein én goed bereikbaar
zijn via een gemeentelijke verzamelweg en het openbaar vervoer.
Raming van de herlokalisatiebehoefte
Het grootste gedeelte van de zonevreemde bedrijven ligt in minder kwetsbaar gebied
(zie: toetskader zonevreemde handel en bedrijvigheid). Drie bedrijven komen echter
voor in risicogebied voor overstromingen. Dit is niet meteen een voorwaarde om te
herlokaliseren. Eerst moet de watertoets worden doorgevoerd. Indien de watertoets
negatief is, moet een alternatieve locatie worden gezocht. In een RUP voor zonevreemde bedrijven kan de mogelijkheid tot eventuele herlokalisatie verder worden
onderzocht. In dit RUP kan eveneens de herlokalisatiebehoefte van de planologisch
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3

Recreatieve infrastructuur
schapsvoorzieningen

en

3.1

Ruimtebehoefte

3.1.1

Ruimtebehoefte inzake sportvoorzieningen

gemeen-

Uit de analyse van de bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur, blijkt dat een
aantal voorzieningen zonevreemd zijn gelegen. Hierbij wordt uitgegaan dat infrastructuur gelegen in woongebied of zone voor gemeenschapsvoorzieningen als zoneeigen beschouwd kan worden.
De zonevreemde sportvoorzieningen behoren in Herenthout toe aan enkele sportverenigingen. Tabel 25 geeft per juridisch zonevreemde infrastructuur wat de geraamde oppervlakte is die ingenomen wordt door de betrokken vereniging of infrastructuur.

structuren die in kwetsbaar gebied zijn gelegen (zie toetskader zonevreemde infrastructuur: DEEL 2VIII4.4.3) gekwantificeerd. Dat zijn in het totaal een 4-tal sportterreinen waarvan twee visvijvers. De visvijvers worden voorlopig buiten beschouwing
gelaten. De twee sportvelden in kwetsbaar gebied hebben samen een oppervlakte
van 1,2 ha.
De geraamde behoefte op basis van zonevreemdheid kan aangevuld worden met
specifieke ruimtevragen of uitbreidingsbehoefte vanuit de bestaande verenigingen.
Een toename van het aantal leden kan immers leiden tot een nood aan meer ruimte
om de activiteiten op een adequate manier te laten doorgaan. Bovendien evolueert
het verenigingsleven voortdurend. Ook vanuit nieuwe verenigingen, die eventueel
nieuwe activiteiten opstarten in de gemeente, kan in de toekomst een bijkomende
ruimtevraag komen.
Op basis van de beschikbare gegevens bestaat enkel ruimtebehoefte voor het herlokaliseren van de terreinen van KFC Herenthout die nu een grote oppervlakte in het
centrum (Cardijnlaan-Sportstraat) beslaan. Het volledige terrein neemt 4,1 ha woongebied in beslag. De motivatie voor deze herlokalisatie is de toestand van de huidige
infrastructuur die aan vervanging toe is en de problemen die in de buurt heersen
omwille van de dynamiek (verkeer) van dit gebied en gepaard gaande parkeerproblemen. De herlokalisatiebehoefte voor deze voetbalclub moet rekening houden met
drie voetbalpleinen, een kantine en kleedruimte.

Tabel 25: ruimtebehoefte zonevreemde sportvoorzieningen
Toeristisch recreatieve infrastructuur

Gewestplanbestemming

Oppervlakte (ha)

Voetbalterrein Valvecke
Voetbalterrein VV Sportvrienden
Voetbalterrein ’t Hutteke
Voetbalterrein Diam antschijf
Voetbalterrein FC De Kroon
Manege Zellehof
Visclub De Witvis
Visclub 2000 VZW
Visclub Buermans
Landelijke ruiter vereniging Koestraat
Totaal

Bosgebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied

0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
0,2
0,4
0,5
0,6
0,9
6,0

3.1.2

Ruimtebehoefte inzake gemeenschapsvoorzieningen

Uitgaande van de behoefte en gewenste ruimtelijke structuur dient rekening gehouden te worden met:
–

Uitbreiding containerpark

–

Locatie voor de Post

Beide ruimtebehoeften kunnen in principe gerealiseerd worden binnen de juridische
voorraad. De uitbreiding van het containerpark kan gebeuren aansluitend op het
bestaande containerpark, binnen de ruimte die daarvoor voorzien was in het BPA
(BPA Schambraken). Een locatie voor de Post kan worden gezocht binnen het bestaande woonweefsel.

Bron: afgeleid van gemeentelijke inventaris

Het is echter niet per definitie aangewezen om elke locatie van zonevreemde sportinfrastructuur ter herbestemmen of de aanwezige infrastructuur te herlokaliseren (vb.
omwille van het locatiegebonden karakter van sommige voorzieningen). Dit vraagt
een meer gedetailleerd onderzoek in afweging tot de gewenste ruimtelijke structuur
en kan het onderzoek zijn van een RUP. Als eerste schatting, worden de sportinfra-
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post kan gezocht worden binnen het woonweefsel van Herenthout dorp. Deze kwantitatieve analyse laat in het midden of de huidige voorziene locaties cf. het gewestplan of een nieuwe locatie ruimtelijke het meeste aangewezen zijn.

Tabel 26: zones van dagrecreatie volgens plannen van aanleg
Naam

Opp. (ha)

Kapellekensboom
Wandelbos

Bezetting

Aanbod (ha)

6,97 Volledig (sportvelden – sporthal)
4,45 Bos

0,0
0,0

Tabel 27: overzicht van de zones voor gemeenschapsvoorzieningen volgens
plannen van aanleg
Naam

Opp. (ha)

Bezetting

Bezinkingsbekken – pompgemaal
Kerkhof
BPA Schambraken

2,14
1,23
0,68

Ingevuld
0,0
Ingevuld
0,0
Deels ingvuld met 0,3
containerpark, ook
gemeentelijke
opslagplaats

Aanbod (ha)

Tevens dient opgemerkt te worden dat de woonzones ook ruimte bieden voor diverse
vormen van gemeenschapsvoorzieningen.

3.3

Confrontatie behoefte-aanbod

Sportvoorzieningen
Uit de behoefte – aanbod analyse blijkt dat de reserve voor sportinfrastructuur onbestaande is. De bestaande terreinen zijn reeds volledig ingevuld op het terrein. Voor
zonevreemde sportinfrastructuren kan eventueel een oplossing ter plaatse worden
gezocht. Indien dit niet (overal) mogelijk is, dan moet eventueel een bijkomende zone
van 1,2 ha worden aangeduid voor herlokalisatie. Deze ruimte kan gezocht worden in
aansluiting met het sportcentrum ’t Kapelleke. Dit is slechts een schatting, want het
onderzoek dient te gebeuren in een RUP.
Voor de voetbalvelden van KFC Herenthout met een opp. van 4,1 ha dient een oplossing worden gezocht ter hoogte van het sportcentrum ’t Kapelleke. Uitbreiding van
deze zone moet onderzocht worden.
Gemeenschapsvoorzieningen
De beschikbare juridische voorraad inzake gemeenschapsvoorzieningen lijkt voldoende om de bijkomende behoeften op te vangen. Het containerpark kan voldoende uitbreiden op de plaats die er in een BPA voor voorzien is. Een locatie voor de
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V

1

Trends

1.1

Bebouwde ruimte

–

Bij de opmaak van het gewestplan werden op het grondgebied van de gemeente
Herenthout twee kleine ambachtelijke zones en één industriegebied ingekleurd.

–

Het profiel van de in Herenthout voorkomende bedrijvigheid is voornamelijk kleinschalig/laagdynamisch en kan dus volgens de RSV-terminologie overwegend als
‘lokaal’ worden bestempeld.

–

–

Herenthout kent een gematigd groeiritme binnen het arrondissement Turnhout.
De afgelopen 25 jaar is het aantal inwoners met 17 % toegenomen, terwijl dit
percentage voor het arrondissement 18 % bedraagt (slechts 7 % op Vlaams niveau).

–

In de jaren tachtig nam de bevolking voornamelijk toe als gevolg van een endogene groei, maar de migratoire groei wint steeds meer aan belang. De meeste
migratiebewegingen vinden plaats binnen het arrondissement Turnhout. De belangrijkste instroom is echter afkomstig vanuit het arrondissement Antwerpen. Het
zijn vooral jonge gezinnen en hoogbejaarden die zich aangetrokken voelen om
Herenthout als nieuwe woonplaats te kiezen.

–

Tijdens de jaren tachtig kan een duidelijke ontgroening worden waargenomen. De
vergrijzing begint pas goed op gang te komen tijdens de jaren negentig. Hoewel
er in absolute termen nog sprake is van een toename van de actieve bevolking,
kan er relatief gezien toch al een beperkte afname worden waargenomen.

–

Herenthout kent een vrij sterke groei van het aantal nieuwe woningen. Dit resulteert in een relatief jong woningbestand. Nochtans komt dit niet tot uiting in het
aandeel woningen met groot comfort. Het aandeel huurwoningen in Herenthout is
eerder beperkt. Bovendien is de toename van woningen in eigendom meer uitgesproken tijdens de voorbije twee decennia in vergelijking met de toename van het
aantal huurwoningen.

–

Het relatief veel voorkomen van halfopen en gesloten bebouwing houdt de gemiddelde bouwperceelsgrootte beperkt tot 764 m² in 2004. Hierdoor is een bouwtrend tot stand gekomen van een 13-tal woningen per ha, wat de door het RSV
vooropgestelde norm van 15 woningen per ha benadert.

–

Herenthout heeft een hoog aandeel in sociale woningbouw (21,5 % - toestand
2003). Het sociaal huisvestingsbeleid overschrijdt ruimschoots het Vlaams gemiddelde (10 % eind 1997). Ook de laatste jaren blijft de sociale woningbouw een
aanzienlijk aandeel uitmaken (14,5 %) van de totale bijkomende woongelegenhe-
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den. Dit is niet verwonderlijk omdat het gemiddeld inkomen binnen de gemeente
lager ligt dan op de hogere administratieve niveaus. Een niet onbelangrijk deel
van de bevolking van Herenthout zal dan ook vragende partij zijn op de sociale
huur- en koopmarkt.

TRENDS, KNELPUNTEN, KWALITEITEN EN
KANSEN
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Herenthout kenmerkt zich door een uitgesproken specialisatie van de tewerkstelling in de diamantverwerkende sector en in de bouwsector. Verder scoren ook de
landbouw, de voedings- en chemische industrie, het algemeen bestuur en de
handel en horeca inzake tewerkstelling beter in vergelijking met het Vlaamse
Gewest.
– In de gemeente zijn geen grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers)
gevestigd. Een chemisch bedrijf, het rusthuis en de gemeentelijke administratie
zijn de grootste werkgevers in Herenthout (50 à 70 werknemers).
– De Herenthoutse bedrijven vertonen, vanuit sociaal oogpunt, een sterke lokale
binding. De meeste bedrijven zijn lokaal gebonden voor het personeel en zijn regionaal georiënteerd voor de leveranciers. De binding van de klanten is daarentegen veel minder duidelijk af te lijnen.

1.2

Open ruimte

–

Binnen de landbouwsector treedt schaalvergroting op. Een landbouwbedrijf in
Herenthout beschikt anno 2000 gemiddeld over 19 ha cultuurgrond. ‘Landbouw
en veefokkerij’ in hoofdberoep vormen duidelijk het zwaartepunt (70 % van alle
bedrijven). De totale tewerkstelling binnen de landbouw neemt af, waarbij het
voornamelijk de professionele landbouwers betreft.

–

Het overgrote deel van de cultuurgrond staat in het teken van de veeteelt. Het
aandeel van de maïs neemt toe tot 51 % van de totale cultuuroppervlakte. Daarnaast is het weiland ook sterk vertegenwoordigd (41 %). Het areaal dat ingezet
wordt voor het telen van producten die rechtstreeks bedoeld zijn voor de menselijke consumptie is uiterst klein: het betreft de graanteelt, de aardappelenteelt en
de groenteteelt. De groenteteelt onder glas neemt iets meer dan 3 ha in en is volledig toegespitst op de tomatenteelt.

–

Binnen de veeteelt (runderen en varkens) doet zich een sterke intensivering voor,
d.w.z. steeds minder veebedrijven voor een groter aantal dieren. Zowel de rund-
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veesector als de varkenssector zijn in termen van stofcyclus grondgebonden,
hoewel ze een tegengestelde evolutie vertonen. Zo neemt het aantal GVE per
hectare af bij de runderen, terwijl dit toeneemt voor de varkens. De rundveesector
is vooral georiënteerd op het melkvee en de varkenssector legt zich in hoofdzaak
toe op de jonge varkens. De varkens zijn de grootste mestproducenten. Met een
grootveebezetting van 4,63 GVE/ha anno 2000 is de wetenschappelijke norm van
2 GVE/ha voor een gesloten stofcyclus overschreden. In het licht van de mestproblematiek en de voorziening van voeder blijft er nog steeds een zekere grondbehoefte. Deze ruimtelijke behoefte veroorzaakt mogelijke conflicten met andere
sectoren in de open ruimte, zoals natuur en landschap.
– De Europese landbouwhervormingen (sinds 1/01/2005 van kracht in België) hebben grote invloed op de agrarische structuur in Vlaanderen. Er zal nog één enkel
bedrijfstoeslag worden toegekend die los staat van de productie. Op die manier
wordt voor een verhoogde inkomensstabiliteit van de landbouwers gezorgd. De
inkomenssteun is verbonden aan het naleven van bepaalde voorwaarden op vlak
van o.a. milieu, dierenwelzijn, dierengezondheid, gezondheid van planten,… Een
voorwaarde met impact op het ruimtelijk functioneren is het behoud van het areaal permanent grasland.
–

De laatste tientallen jaren is naast het traditionele recreatieve circuit een toenemende belangstelling op te merken voor het platteland en de natuur. Waar vroeger wandelen en fietsen niet als een waardevolle tijdsbesteding werd aanzien,
heeft een groeiende dagelijkse mobiliteit geleid tot een voorkeur voor rustige ontspanningsactiviteiten in een rustige, natuurlijke omgeving. Het enorme succes
van wandelpaden, fietsroutes, trekkershuttoerisme, bouwkundig erfgoed, horeca
in de open ruimte, verblijven op de boerderij,… wijst in die richting. Ook de vraag
naar sportieve, individuele tijdsbesteding als mountainbike en ruitersport groeit.

1.3
–

–

Mobiliteit

De behoefte aan verplaatsingen heeft in Vlaanderen een sterke toename gekend
door het ontbreken van een éénduidig locatiebeleid. De mobiliteitseffecten van de
verspreide nederzettingsstructuur zijn terug te vinden in een maximaal autogebruik
De toegenomen “vrije tijd” en de toegenomen automobiliteit heeft geleid tot een
toename van het ééndagstoerisme en korte verblijven ten koste van langere vakanties. Deze trend is algemeen voor Vlaanderen en valt onder andere op te
merken aan het succes van recreatiedomeinen, bungalowparken en dergelijke.
Een rechtstreeks gevolg van deze trend is de toegenomen mobiliteitsdruk buiten
het professionele verkeer.
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Knelpunten

Kaart 13: knelpunten

2.1

Bebouwde ruimte

–

Herenthout is door het RSPA aangeduid als hoofddorp type III. Dit houdt in dat de
woningbehoefte enkel voor de natuurlijke aangroei van de lokale bevolking voorzien wordt. Herenthout kampt echter met een grote migratoire groei (77% het
laatste decennium).
– Zowel de gewijzigde sociologische context als het gegeven dat bejaarden langer
zelfstandig willen wonen, verhogen de vraag naar kleinere, aangepaste woongelegenheden. Deze vaststelling, samen met de nog resterende behoefte aan
koopwoningen of kavels voor middengroepen, zouden in de toekomst de nodige
aandacht moeten krijgen.
–

Het aantal woningen in Herenthout dat maximaal over klein comfort beschikt is
nog vrij omvangrijk. Er zouden met andere woorden inspanningen genomen moeten worden om het comfortniveau te verbeteren.

–

Er kan worden vastgesteld dat de voorbije jaren het aantal verkochte bouwgronden is teruggelopen, terwijl de grondprijzen een duidelijke stijging vertonen. Ook
voor de aankoop van een woning of een appartement moet men over steeds grotere financiële middelen beschikken.

–

In de kern van Herenthout wordt relatief zuinig met de beschikbare oppervlakte
omgesprongen. In de bebouwingsconcentratie is aan lagere dichtheden dan in de
kern gebouwd.

–

Lintbebouwing kent een groot ruimtegebruik binnen de gemeente. De verspreide
bebouwing versnippert het landschap. Net als bij de lintbebouwing heeft de verspreide bebouwing een belangrijke financiële impact: de kosten voor de aanleg
van rioleringen en andere nutsvoorzieningen zijn zeer hoog in vergelijking met de
kosten bij kernbebouwing.

–

Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat de twee aanwezige KMO-zones volledig volzet
zijn. De industriezone Klein Gent is nagenoeg volledig bezet.

–

De handelszaken, gevestigd op de twee ambachtelijke zones in Herenthout kampen met gedeeltelijke zonevreemdheidsproblemen. Uit de gehouden bedrijfsenquête blijkt dat meerdere bedrijven met ruimtelijke problemen te maken hebben,
hetzij zonevreemdheid, hetzij uitbreiding. Het RSPA voorziet echter de mogelijkheid om in Herenthout een lokaal bedrijventerrein te voorzien ter opvang van de
herlokalisatiebehoeften van lokale bedrijven. De ruimtebehoefte in functie van
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bij enkel water kan geloosd worden bij laag water. Dit geeft problemen in tijden
van hoge waterstanden (grotere kans op overstromingen van de zijrivieren).

herlokalisatie dient evenwel grondig te worden onderzocht in een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan.
–

Overlast door passage van zwaar vrachtverkeer van de industriezone Heultje in
de gemeente Herenthout.

–

Bedrijven in het woongebied die niet verweefbaar zijn met de functie wonen en/of
niet verenigbaar met de open ruimte kunnen geherlokaliseerd worden op een
speciaal daartoe voorziene bedrijvenzone.

2.2

–

Open ruimte

–

In het zuidoostelijk deel van het agrarische gebied van Herenthout werd de ruilverkaveling Wiekevorst uitgevoerd. Het betreft voornamelijk een ruilverkaveling
“oude stijl”, waarbij zeer weinig rekening werd gehouden met de bestaande fysisch-landschappelijke structuren. Hierdoor is een sterke uniformisering van het
landschap opgetreden: het verdwijnen van natte biotopen door ontwatering van
extensieve hooilanden, het verstoren van het microreliëf en het verdwijnen van
kleine landschapselementen. Daardoor is het barrière-effect in de ecologische infrastructuur van dergelijk ruilverkavelingslandschap veel groter dan van een halfnatuurlijk cultuurlandschap. De verstoring van de landschappelijke diversiteit is
vooral merkbaar in de vallei van de Stapkensloop onder invloed van ruilverkaveling. Van de oorspronkelijk aanwezige kleine landschapselementen zijn slechts
enkele overgebleven.
– In een natuurlijke toestand bestaat er een intense wisselwerking tussen een waterloop en haar vallei, hetgeen aanleiding geeft tot vorming van typische valleibodems, valleivegetaties en valleilandschappen. In de vallei van de Zelse Beek en
de Moerloop en de vallei van de Grote Nete is de valleivorm nog duidelijk waar te
nemen. In sommige andere valleien werd, vooral ten behoeve van de landbouw,
de natuurlijke meandering van waterlopen wel eens hertekend. De belangrijkste
gevolgen zijn een daling van de grondwatertafel, een verkorting van de waterloop
(en dus snellere afvoer) en een sterke achteruitgang van de structuurkwaliteit en
van het zelfreinigend vermogen. Het verdrogingsverschijnsel hangt hiermee sterk
samen. Valleigronden werden ontgonnen en ontwaterd. Graslanden worden genivelleerd, gescheurd en omgevormd tot akkers. De vallei van de Grote Nete
staat onder druk door intensievere landbouwtechnieken. Deze gaan gepaard met
een verdroging. De natuurlijke relatie tussen vallei en waterloop is in de vallei van
de Grote Nete grotendeels verloren gegaan door de aanleg van dijken (in het kader van het Sigma-plan). Zijrivieren kunnen ook niet meer rechtstreeks hun water
lozen naar de Grote Nete. De afwatering gebeurt door een buizensysteem waar-
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De verbindingsmogelijkheden tussen verschillende gebieden met belangrijke
natuurwaarden zijn van belang voor de instandhouding ervan. Migratie van fauna
en flora wordt voornamelijk bepaald door de structuurkenmerken van de tussenliggende gebieden. Intensivering van het bodemgebruik degradeert echter de milieukwaliteit van cultuurlandschappen en waterlopen. Kleine landschapselementen vormen dikwijls een hinderpaal in moderne agrarische bedrijfsvoering en verdwijnen. Natuurwaarden raken bovendien steeds meer geïsoleerd. Nieuwe infrastructuren zowel lijnvormig, als vlekvormig, versnipperen de open ruimte en bemoeilijken migratie: kernen met aaneengesloten bebouwing, groepering bedrijfsgebouwen, recreatieve infrastructuur in waardevolle gebieden, grote wegen en
lintbebouwing. Bijzondere aandachtspunten zijn de kruisingen van deze infrastructuren.

–

Herenthout kent een grote biodiversiteit. Deze biodiversiteit staat echter onder
druk. Bepaalde soorten zijn de laatste jaren verdwenen.
– Verdroging is een algemeen voorkomend verschijnsel, dat optreedt in valleien
maar ook daarbuiten. Het kan beschouwd worden als een lange termijn effect van
ingrepen van de jongste decennia, zoals een snelle ontwatering door kanalisatie
en de systematische toename van de verharde oppervlakken. Ook in bossen op
hogere gronden en vennen zijn verdrogingsymptomen merkbaar.
–

Het kapitaalsintensieve karakter van de moderne landbouw heeft geleid tot
schaalvergroting en een ver doorgedreven specialisatie. Hierdoor wordt enerzijds
de overlevingskans van de bedrijven, maar anderzijds ook hun kwetsbaarheid
verhoogd. Op korte en middellange termijn lijkt de landbouw binnen de gemeente
Herenthout matig positieve vooruitzichten te hebben. Zowel het areaal dat ter beschikking staat als de nodige ondernemingszin (groot aantal jonge bedrijfsleiders)
blijkt aanwezig te zijn.

–

De sterke stijging van het areaal maïs is onder andere sterk gestimuleerd door de
Mc Sharry landbouwhervormingen uit 1992. Het op Belgisch niveau uitgewerkt
regioplan zorgt er voor dat maïs in de Polders, de Kempen, de zandstreek en de
zandleemstreek kan genieten van de steunregeling voor akkerbouwgewassen.
Zeker nog tot 2006 blijft het systeem van areaalbetaling voor granen (in combinatie met braak) bestaan. Ook de Mid Term Reform die van start ging op
01/01/2005 heeft invloed met betrekking tot graan. De premie die hierdoor werd
ingevoerd voor bepaalde gewassen is ondertussen afgeschaft.
– Het arbeidsinkomen van een melkveebedrijf wordt bepaald door onder andere het
volume aan melkproductie en het gerealiseerde rendement per liter melk. Sinds
de oprichting van het quotumfonds is het niet meer zomaar mogelijk het melkquo-

plangroep

GRS Herenthout

V Trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen
2 Knelpunten

tum van het bedrijf te laten groeien door aankoop van quota van ander bedrijven.
Het melkquotum kan definitief of tijdelijk aan een andere producent worden overgedragen. Aan elke manier van overdracht zijn echter voorwaarden verbonden.
Ook andere maatregelen, zoals de invoering van een nutriëntenhalte als middel
om de nitraatrichtlijn te respecteren, leiden tot beperking van de groeimogelijkheden. Zolang de productiebeperkingen gehandhaafd blijven, zal het arbeidsinkomen bijna uitsluitend kunnen verbeterd worden door op het rendement per liter
melk in te spelen. De melkveebedrijven in Herenthout zijn eerder matig groot.
Maximum 10 tot 15 landbouwbedrijven zijn voldoende groot om een leefbare toekomst te hebben. Hiervoor mag aangenomen worden dat er minstens 40 ha cultuurgrond nodig is en minstens 70 tot 100 stuks vee. Slechts 9 melkveebedrijven
hebben meer dan 40 ha cultuurgrond in gebruik. Daarnaast hebben nog eens 7
melkveebedrijven meer dan 30 ha cultuurgrond in gebruik. Ook het melkquota
systeem blijft zeker nog tot 2015 in gebruik. De groeimogelijkheden van de melkveesector in Herenthout zijn dus eerder beperkt, hoewel het op economische
gronden wel wenselijk is dat er een schaalvergroting zou plaatsvinden.
–

De intensieve veehouderij is in Herenthout een belangrijk deel van de landbouwsector. Een verdere groei van deze sector is op lokaal niveau omwille van de milieuwetgeving (nutriëntengehalte, e.a.) bijna niet mogelijk, enkel onder een beperkt aantal voorwaarden. Enkel een beperkte mobiliteit en verplaatsbaarheid van
bestaande nutriëntengehalte en milieuvergunning biedt hier nog mogelijkheden.
– Weekendverblijven, zeker als ze permanent bewoond worden, hebben een belangrijke impact op hun omgeving. Het is bovendien eigen aan weekendverblijven
dat ze meestal gelegen zijn in biologisch waardevolle gebieden, gekenmerkt door
rust en natuur, van waar de aantrekkingskracht precies uit gaat. Dit geldt niet alleen voor zonevreemde weekendverblijven, maar ook voor de zones voor verblijfsrecreatie die gelegen zijn in gebieden met belangrijke natuurwaarden. De
impact gaat verder dan louter het biotoopverlies op de plaats waar een weekendverblijf gebouwd wordt. Een ander gevolg is dat het gebied versnipperd wordt
waardoor kwetsbare soorten het moeilijk krijgen om te overleven. Ook de waterhuishouding wordt vaak verstoord, onder meer door het graven van visvijvertjes,
de vervuiling van het oppervlaktewater, ophogingen. Het weekendverblijfpark
Binnenheide is gelegen in de komdepressie van de Zelse beek. Dit gebied wordt
omringd door hogere gronden en wordt ontwaterd door de Zelse beek. Maar vermits het verval van deze beek zeer laag is, is het hele gebied zeer vochtig. De
andere concentraties van weekendverblijven zijn geënt op de groene heuvels van
De Bergen. Bovendien is er het probleem van de verblijfsrecreatieve infrastructuur waarvan het recreatieve karakter is ontaard tot een (semi)-residentiële functie en/of waar niet gebouwd is volgens de voorschriften. Daardoor bevindt een
aantal van de weekendverblijven zich in een wederrechtelijke situatie.
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–

In het verblijfsrecreatieve gebied Binnenheide komen veel leegstaande en verkrotte weekendverblijven voor.

–

Ook niet zonevreemde constructies en activiteiten kunnen voor verbetering vatbaar zijn.

–

De belangstelling voor recreatieve activiteiten op het platteland is de jongste jaren
toegenomen. Voorbeelden zijn maneges, hoevetoerisme en kinderboerderijen.
Het zijn stuk voor stuk activiteiten die een sterke en vaak historische binding hebben met de landbouw. Ook de verkoop van hoeve-ijs en dergelijke langs toeristische routes behoort tot deze categorie. Precies vanuit hun intrinsieke aard zijn
deze toeristisch-recreatieve voorzieningen vaak gelegen buiten de woonzones,
terwijl het niet altijd voor de hand ligt om een vergunning te krijgen voor dergelijke
activiteiten. Toch wordt aangegeven dat deze bijzondere para-agrarische bedrijven slechts toegelaten zijn in de delen van het agrarisch gebied, welke vanuit
landbouwkundig oogpunt reeds structureel zijn aangetast, zodat hun inplanting
niet schaadt aan bestaande bedrijven.
– De jongste decennia is de recreant steeds meer een actieve gebruiker van de
open ruimte geworden. In de zoektocht naar rust en natuur wordt hij ook vragende partij bij ingrepen in landschap en open ruimte. Dit verhoogt de druk op de resterende kwetsbare gebieden. In het gebied Niemandshoek – Wimp – Nete moet
op een evenwichtige manier met de recreatiedruk worden omgegaan. Een verantwoorde afweging tussen de bescherming van landschaps- en natuurwaarden
enerzijds en het inspelen op een maatschappelijke vraag anderzijds vormt hierbij
de uitdaging.
–

De vraag naar recreatieve routes groeit. Het uitbouwen van recreatief medegebruik van waardevolle landschappen, landbouwgebieden en natuurgebieden
houdt echter risico’s in. Wanneer de recreatieve intensiteit de draagkracht van
een gebied overschrijdt, kan deze verstoring negatieve gevolgen hebben voor de
waarden die precies de attractiviteit van het gebied vormen. De uitbouw van recreatief medegebruik zal een evenwichtsoefening worden binnen de draagkracht
van de open ruimte.
– Jeugdbewegingen en andere jeugdgroepen hebben nood aan speelruimtes.
Hiermee worden zowel speelruimtes binnen de woonkern, aansluitend op de
jeugdlokalen als groene speelruimtes in de omgeving bedoeld. De groene speelruimtes kunnen via aangepaste voorschriften in het bosreglement in een bos
voorzien worden.
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2.3

–

Mobiliteit

–

De bestaande radiale invalswegen die samenkomen op de markt, zorgen geregeld voor verkeersoverlast door zwaar of doorgaand verkeer

–

Het zwaar verkeer (waaronder van de industriezone ’t Heultje) komt dikwijls door
Herenthout om naar de autosnelweg te geraken. Dit zorgt voor hinder in de gemeente.

–

De afstemming van het openbaarvervoerssysteem is niet altijd even goed. De
afstemming tussen de bussen naar Herentals en de treinen in Herentals kan verbeteren.

–

Momenteel is er geen rechtstreekse mogelijkheid om met het openbaar vervoer
van Herenthout tot aan de hogeschool in Geel te geraken. Onderzocht moet worden of er geen rechtstreekse verbinding kan worden aangelegd tussen Herenthout en Geel.

3

Kaart 14: kwaliteiten en kansen

Bebouwde ruimte

–

Herenthout heeft een compacte kern in het centrum van de gemeente, met weinig
uitwaaieringen naar de open ruimte. De versnippering van het omliggende landschap is hierdoor beperkt.

–

De aanwezigheid van een groot aantal onbebouwde percelen biedt de mogelijkheid om aan kernverdichting te doen, zonder open ruimte aan te snijden.

–

Ook in bepaalde binnengebieden in de gemeente Herenthout bestaat de mogelijkheid om aan kernverdichting te doen. Om de aanwezige ruimte optimaal te benutten kan in de nabijheid van het centrum worden gebouwd aan meer dan 15
woningen per hectare en 15 woningen per hectare voor de woningen aan de rand
van de kern.

–

Het ontdichten van linten en linten niet volledig volbouwen ervan maakt het mogelijk om doorzichten te creëren naar de achterliggende open ruimte.

–

Zowel in de bebouwde ruimte als in de open ruimte zijn verschillende cultuurhistorische relicten aanwezig die verbonden zijn met de geschiedenis van de gemeente. Deze hebben een cultuurhistorische en vaak ook bouwkundige waarde.
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3.2

Open ruimte

–

Kwaliteiten en kansen

3.1

Door ontwikkelingsperspectieven toe te kennen aan zonevreemde woningen en
door deze perspectieven gebiedsgericht aan te passen in functie van de
kwetsbaarheid van het gebied waarin ze gelegen zijn, kan men komen tot zowel
rechtszekerheid voor de eigenaars van zonevreemde woningen, als tot een behoorlijke kwaliteit van de open ruimte.
– Het recreatiegebied Kapellekensboom is aan de rand van de kern gelegen. De
nabijheid van de kern is een kwaliteit voor het gebied. Een groot aantal sportmogelijkheden zijn daar gegroepeerd.
– Gelet op het natuurlijke karakter van Herenthout, heeft de gemeente heel wat
kansen op het vlak van recreatie en toerisme. Op die manier kunnen een aantal
tertiaire functies gecreëerd worden, die verweefbaar zijn met het wonen in de
gemeente.

IOK

De riviervalleien die in de gemeente voorkomen dragen mee de natuurlijke structuur. Enkele daarvan zijn structuurbepalend op bovengemeentelijk niveau: de valleien van de Grote Nete en van de Wimp. Valleien zijn “van nature” interessant
inzake natuurontwikkeling omdat de fysische beperkingen een intensief bodemgebruik minder voor de hand liggend maken. Ze lenen zich bovendien goed als
kapstok om maatregelen op te enten voor de uitbouw van de ecologische infrastructuur.
– Het verdwijnen van de uitgestrekte voormalige heidevelden maakt de kenmerkende soorten van de heide zeer zeldzaam. Op sommige plaatsen in Herenthout
komen nog heiderelictjes voor: Kapellekensboom, Zelle en Merodese bossen. In
de vallei van de Grote Nete en de Wimp komen nog een aantal moerassige vegetatiesoorten voor. De relicten vormen zeer waardevolle vegetaties, met rijke soortenreservoirs.
– De natuurlijke structuur kent een hoge versnipperingsgraad. Naast de aanwezigheid van enkele waardevolle natuurcomplexen liggen heel wat natuurwaarden
sterk verspreid in het landbouwgebied: bospercelen, houtkanten, bomenrijen,
bermen en dergelijke. Als stapsteen of corridor spelen deze kleine landschapselementen een zeer belangrijke rol in de ecologische infrastructuur en versterken
zij als verbindingselementen in open gebied de waarde van de natuurlijke structuur. Het is dus belangrijk dat deze kleine landschapselementen behouden blijven, niet enkel uit esthetisch oogpunt, maar voor het ecologisch belang ervan.
–
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Naast de potentiële dreiging die uitgaat van overrecreatie, kan recreatief medegebruik van de natuurlijke structuur bijdragen tot een versterking van het maatschappelijk draagvlak. Het komt erop aan de recreatieve mogelijkheden harmoni-
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eus te integreren met de natuurlijke structuur en de recreatiedruk te kanaliseren
in gebieden die minder verstoringsgevoelig zijn. De interesse van de recreant
voor natuurwaarden in Herenthout biedt kansen voor natuurgerichte recreatie,
waardoor het draagvlak voor natuur en natuurontwikkeling kan versterkt worden.
–

Landbouw is een sterk gestructureerde sector wat garanties biedt voor het open
houden van de open ruimte. . In de mate dat de landbouw lokaal kan betrokken
worden in het duurzaam natuur- en landschapsbeheer betekent dit een belangrijke meerwaarde voor de open ruimte. De vertegenwoordiging van zowel grondgebonden als grondloze landbouw zorgt voor een belangrijk evenwicht binnen de
agrarische sector. Een doorgedreven specialisatie verhoogt de kwetsbaarheid
van de landbouwsector. De grondgebonden activiteiten zijn minder onzeker en
kennen een hogere binding met de open ruimte.
– In gebieden waar de productiefunctie van de landbouw door allerlei factoren afneemt, kunnen bijkomende functies op het agrarisch bedrijf (op voorwaarde dat
landbouw de hoofdfunctie blijft) ervoor zorgen dat de landbouw er leefbaar blijft.
De omgeving kan op deze manier een waardevol onderdeel van de agrarische
structuur blijven. Mogelijk bieden vormen van plattelandstoerisme openingen voor
een verbreding van de agrarische activiteiten, waarbij het inkomensverlies kan
gecompenseerd worden. Een afstemming op de agrarische structuur, die hierdoor niet ondermijnd mag worden, is daarbij van belang. Op die manier kan in
een aantal gevallen het inkomensverlies gecompenseerd worden.

3.3

Mobiliteit

–

De ligging ten opzichte van de E313 biedt gunstige condities voor de ontsluiting
van de bedrijventerreinen en van de gemeente.

–

De recente herinrichting van enkele centrumstraten zorgt voor vertraagd verkeer
bij het binnenrijden van het dorpscentrum. Dit bevordert de verkeersleefbaarheid.

–

Beheerovereenkomsten om de verwevenheid tussen landbouw en natuur te bestendigen en te versterken kunnen enkel op vrijwillige basis. Indien voldoende
vrijwillige stimulans (redelijke vergoeding) mogelijk is, dan kan er bij de landbouw
een breed draagvlak voor natuur gevonden worden. In de gemeente worden dergelijke stimulansen geboden.
– Het gebied ten zuidwesten van het centrum van Herenthout is een zeer mooi en
authentiek aantrekkelijk landschap. De kleinschalige perceelsstructuur en de afwisseling van beboste en niet beboste percelen vormen de belangrijkste troeven
van dit gebied. Attractiepool vormt taverne ’t Schipke, naast de Nete. De nabije
ligging van de dorpskern biedt een interessante uitgangspositie voor recreatief
medegebruik.
–

De Diestiaanheuvel ter hoogte van de Bergen is een structurerend reliëfelement
in de gemeente. De heuvel is vanaf verschillende plaatsen zichtbaar en is grotendeels bebost.
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I Inleiding

I

INLEIDING
Figuur 10: schematisch verloop van het planningsproces

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

informatief gedeelte

Eerst worden een aantal fundamentele uitgangspunten voor het toekomstig ruimtelijk
functioneren van de gemeente weergegeven. Deze uitgangspunten worden vertaald
naar de visie op Herenthout en de rol die Herenthout in de regio kan vervullen. De
ruimtelijke concepten geven vervolgens op een abstracte manier een reeks algemene ordeningsprincipes weer; rekening houdend met de knelpunten, kwaliteiten en
kansen. Deze worden verder uitgewerkt in de gewenste ruimtelijke deelstructuren via
beleidscategorieën. De samenhang van de deelstructuren wordt getoetst via de visie
op de relevante deelruimten. Om deze afweging overzichtelijk te houden, wordt dit
gedaan op basis van ruimtelijk samenhangende, kleinere gebieden: de visie op de
deelruimten

uitgangspunten

visie op Herenthout

De synthese van deze visies geeft een coherent toekomstbeeld via de gewenste
ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. De weergave van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang naar het bindend gedeelte.

ruimtelijke concepten

De ruimtelijke impact van elke beleidsbeslissing moet in overeenstemming zijn met
de bepalingen van dit richtinggevend gedeelte. De overheid kan enkel afwijken van
deze bepalingen via een gemotiveerde beslissing, of tenzij er zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen in de ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke sectoren
of indien er dringende economische, sociale of budgettaire redenen zijn die afwijken
noodzakelijk maken.

deelstructuren

gewenste ruimtelijke
structuur

deelruimten

terugkoppeling

maatregelen en projecten
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II

3

UITGANGSPUNTEN

In de vorige documenten en tijdens de discussies tussen het bestuur, de ontwerpers
en de inwoners kwamen stap voor stap een aantal waarden en normen naar boven
met betrekking tot waardevolle en principiële elementen binnen de gemeente. De
gewenste ruimtelijke structuur tracht met deze waarden en normen een toekomstbeeld te schetsen voor de open ruimte en de bebouwde ruimte. Het formuleren van
uitgangspunten is essentieel om een dergelijke toekomstvisie voor de gemeente
éénduidig te kunnen uitwerken. De uitgangspunten zitten steeds ‘in het achterhoofd’
wanneer er ruimtelijke keuzes worden gemaakt.

1

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

2

De draagkracht van de ruimte wordt omschreven als het vermogen van de ruimte om
menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren worden overschreden. De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen moeten dan
ook worden geordend tot gehelen die meer zijn dan een som van de verschillende
delen. De rationele samenhang die hierdoor zowel op morfologisch als op functioneel
vlak ontstaat, moet borg staan om bestaande of potentiële conflicten te neutraliseren
en zo de ruimtelijke draagkracht te onderbouwen. Het is dan ook noodzakelijk dat er
grenzen worden aangegeven waarbinnen de verschillende groepen die aanspraak
maken op de ruimte zich verder kunnen ontwikkelen.

4

Duurzame ontwikkeling is ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. (RSV, p. 20) Dit houdt in
dat oplossingen voor ruimtelijke problemen in een ruimere context worden gezien en
over een langere periode worden bekeken. Economische, socio- culturele, ecologische en ruimtelijke ontwikkelingen staan trouwens allen met elkaar in verband. Oplossingen die te eng worden bekeken (zowel interfunctioneel als tijdsgericht) zijn
vaak geen duurzame oplossingen.

Ruimtelijke draagkracht als norm

Complementariteit tussen samenhang en diversiteit

De verschillende deelruimten hebben elk hun eigen kwaliteiten en potenties. Door
het versterken van hun diversiteit kan men inspelen op de eigen ontwikkelingsbehoeften van de deelgebieden. Aan de andere kant hangen de verschillende deelruimten allemaal samen via natuurlijke en cultuurlijke structuren (beekvalleien, bosgebieden, steenwegen, …) die overal dwars doorheen lopen. Het overdreven benadrukken
van diversiteit kan deze samenhang in het gedrang brengen. Diversiteit en samenhang kunnen dus best complementaire doelen zijn.

Maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit is de basis voor een ruimtelijke ordening waar men zich goed bij
voelt. De gewenste ruimtelijke structuur moet op alle vlakken deze kwaliteit kunnen
waarborgen zodat er in goede omstandigheden kan gewoond, gewerkt en geleefd
worden. Dit vereist een evenwicht tussen de dynamiek van het wonen, werken en het
verplaatsen enerzijds en de intrinsieke kwaliteit van natuur, landschap en milieu
anderzijds. Zuinig omspringen met de beschikbare ruimte en de opbouw van een
stedenbouwkundige expertise zijn hierbij van essentieel belang om de conflicten
tussen de bebouwde ruimte en de open ruimte te kunnen beheersen.
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III

GEWENSTE ROL VAN HERENTHOUT

De rol van Herenthout geeft uiting aan de uitgangspunten en wordt bepaald door de
maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken, kwaliteiten en kansen binnen
Herenthout. Deze rol gaat zowel uit van lokale als van bovenlokale aspecten en zit
vervat in volgende slagzin:
Herenthout: levendig stoetersdorp temidden van een landelijke en groene omgeving

De gemeente Herenthout is in het stroomgebied tussen de Grote en de Kleine Nete
gelegen. De Grote Nete grenst in het zuidwesten aan de gemeentegrens. Een groot
deel van de overige grenzen van de gemeente worden gevormd door andere waterlopen waaronder de Wimp en de Zelse Beek. Op de hogere gronden tussen de waterlopen is de bebouwing geënt. De hoofdrichting van het fysisch systeem is noordoost-zuidwest gericht. De hoofdstroomrichting van de waterlopen is op die manier
gericht, net als de Diestiaanheuvel van de gemeente ter hoogte van Bergen. Het
fysisch systeem moet vanuit fysisch, ecologisch en landschappelijk standpunt een
ruggengraat blijven in de opbouw van een duurzaam ruimtelijk wensbeeld.
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Het dorpscentrum van Herenthout kan als levendig stoetersdorp worden gezien. De
kern is zeer compact opgebouwd met beperkte uitwaaieringen naar de open ruimte.
Herenthout is een gemeente met een levendig handelsapparaat en een groot aantal
verenigingen. Het dorp organiseert elk jaar een bekende carnavalsstoet, waardoor ze
de naam van stoetersdorp toebedeeld krijgen. De leefbaarheid en de levendigheid
van de gemeente moet ook in de toekomst blijven kansen krijgen om verder te groeien. De functionele band tussen het dorpscentrum en de omliggende aantrekkelijke
gebieden voor recreanten moet gevrijwaard blijven.
De bebouwde dorpskern ligt in het midden van de open ruimte. Die open ruimte
wordt bepaald door bos- en natuurcomplexen, valleien, landbouwgebieden, recreatiegebieden en ook ruimte voor bedrijvigheid. Deze open ruimte vormt een landelijke
buffer tussen meer bebouwde gebieden in de regio zoals de Kempische as, het ENA,
en een stedelijk netwerk in het zuidwesten. Landbouw als hoofdfunctie in de open
ruimte moet garanties bieden voor het open houden van de open ruimte en moet de
mogelijkheden krijgen om op een duurzame manier verder te ontwikkelen. Grondgebonden landbouw geeft de beste perspectieven in de gemeente.
Naast de agrarische gebieden vervolledigen de natuur- en boscomplexen het landschappelijk geheel in de gemeente. Op die manier kan de open ruimte een groene
en landelijke omgeving worden genoemd in Herenthout. De natuur- en boscomplexen hangen deels samen met de valleigebieden in de gemeente. Het grootste
boscomplex ter hoogte van de Merodese bossen en een groot aantal bos- en natuurwaarden in de vallei van de Grote Nete en de Wimp zijn structuurbepalend op
bovenlokaal niveau. Het beleid richt zich op natuurontwikkeling en in de valleien
bijkomend op integraal waterbeheer. Ook op andere plaatsen komen natuurfragmenten voor. In het landschappelijk geheel van de open ruimte zijn nog heel wat relicten
van het vroegere landschap behouden. Op die plaatsen zijn er nog goede referenties
naar het onderliggende fysisch systeem.
Bos- en natuurgebieden zijn dikwijls aantrekkelijke gebieden voor recreanten. Recreatief medegebruik in waardevolle gebieden kan, mits de draagkracht ervan niet overschreden wordt. In dit oogpunt moeten de weekendverblijven rekening houden met
randvoorwaarden die komen uit natuur en landschap.
De lokale bedrijvigheid in de gemeente moet aangepast blijven aan het profiel van de
gemeente. De bedrijven op het ENA blijven een bovengemeentelijke bevoegdheid.
Bij de verkeersontsluiting voor zwaar en doorgaand verkeer moet het dorpscentrum
zoveel mogelijk worden gemeden.
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Het NO-ZW gerichte fysische systeem als drager voor de ruimtelijke structuur
De ruimtelijk-natuurlijke structuur van Herenthout wordt in sterke mate bepaald door
de afwisseling van hogere ruggen, valleien en depressies waartussen een nauwe
wisselwerking van infiltratie en kwel bestaat. Van oudsher kennen de valleigebieden
omwille van hun extreme bodemcondities een extensief bodemgebruik met de nadruk op open ruimtefuncties en minimale infrastructuur. De Diestiaanheuvel die in het
oostelijk deel van de gemeente voorkomt, is visueel duidelijk aanwezig en beklemtoont het landschap door de bebossing. De aanwezigheid van het structuurbepalende fysisch systeem zorgt ervoor dat binnen de gemeente verschillende gradiënten
ontstaan: nat-droog, infiltratie-kwel, hoog-laag. Deze gradiënten moeten in de toekomst behouden blijven.

Functionele verweving en verdichting in de kern van het stoetersdorp
Het stoetersdorp Herenthout heeft een compacte kern in het centrum van de gemeente. Alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten in de toekomst zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de kern en aan de rand van de kern ten behoeve van
het landelijk karakter van de gemeente. Door kernverdichting en kernverweving na
te streven wordt de omliggende openruimte gevrijwaard. De kernverweving moet
zorgen dat de functie van levendig en leefbaar dorp ook voor de toekomst wordt
gevrijwaard. Binnen de kern wordt ruimte gecreëerd om de natuurlijke groei op te
vangen. Om die behoefte op te vangen kan het wooncentrum verder worden opgevuld aan minimum 15 woningen per hectare, met mogelijk hogere dichtheden in het
centrum zelf. De omliggende open ruimte kan gevrijwaard worden door de kern duidelijk af te lijnen ten opzichte van de open ruimte.
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Grondgebonden landbouw als beheerder van de open ruimte
Grondgebonden landbouw is de belangrijkste grondgebruiker in de open ruimte van
Herenthout. Indien een economisch, sociaal en ecologisch duurzame landbouw kan
worden ontwikkeld, biedt deze een goede garantie voor een kwaliteitsvol beheer van
het landschap. Deze landbouw is geënt op het fysisch systeem. In valleien en vochtige depressies wordt gestreefd naar het grondgebruik van extensief weiland. Hogere
gronden kunnen gebruikt worden als akkerland of voor het verbouwen van maïs. Als
beheerder van de open ruimte kan de landbouw zorgen voor het open houden van
de open ruimte en het instandhouden van het agrarische landschap. In het ruilverkavelingsgebied is de hoofdfunctie een aaneengesloten landbouwgebied, terwijl in het
valleigebied van de Grote Nete en de Wimp de landbouwpercelen fragmentarisch
tussen gebieden met hoofdfunctie natuur voorkomen. In het noorden van de gemeente moet buiten de gebieden waar landbouw de hoofdfunctie heeft, plaats zijn
voor andere verspreide openruimtefuncties.

Landschappelijke identiteit en diversiteit in de gemeente behouden
Het samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien met op de hogere gronden
een compacte dorpskern en verspreid liggende hoven en gehuchten is een weergave
van een typisch Kempisch landschap. In dit landschap komen heel wat gebieden met
een natuurwaarde voor en deze bepalen mee de landschappelijke diversiteit van de
gemeente. De natuurwaarden zijn een uiting van het onderliggende fysisch systeem
en relicten van het vroegere landschap. In de valleigebieden van de Grote Nete en
de Wimp komen vele natuurwaarden voor samenhangend met de valleien en op de
hogere gronden komen bossen voor. Er is een gradiënt in de natuurlijke elementen,
de grootste concentratie ligt in de vallei van de Grote Nete en de Wimp. De Merodese bossen vormen het grootste boscomplex op de minder vruchtbare gronden. Ook
de Bergen en Zelle bevatten structurerende bossen in het landschap. Kleine landschapselementen zijn verspreid over de gemeente gelegen als relict van de vroegere
agrarische bedrijfsvoering.
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Gebiedsgericht afstemmen van de recreatie
De recreatievormen die zich hebben geënt op de natte gebieden en beboste zones
moeten afgestemd worden op het natuurlijk functioneren van de omgeving. De
weekendverblijven die voorkomen op de beboste Diestiaanheuvel, moeten rekening
houden met het belang van het gebied als infiltratiegebied, de waardevolle natuur en
het structurerend reliëf. De recreatieve potentie van de vallei van de Wimp en Grote
Nete kan verder worden versterkt in harmonie met de aanwezige natuurwaarden,
zonder de draagkracht van het gebied te ondergraven. Andere recreatievormen hangen nauw samen met de kern. Aan de rand van de kern kunnen ter hoogte van
sportcentrum ’t Kapelleke de sportbehoeften van de gemeente gebundeld worden.
De Merodese bossen vertonen een relatie met de kern door de aantrekkingskracht
op wandelaars en joggers.

De verkeersleefbaarheid van de dorpskern optimaliseren en bedrijvigheid op
maat van de gemeente
Ter hoogte van de dorpskern van Herenthout moet de verkeersdoorstroming (verkeersafwikkeling) in evenwicht worden gebracht met de verblijfsfunctie (verkeersleefbaarheid). Doorgaand en zwaar verkeer moet zoveel mogelijk rond het dorpscentrum
geleid worden. De lintbebouwing als verkeersgenererend element dient te worden
ingedijkt. De verkeersontsluiting van de gemeente en de bedrijventerreinen moet via
de autosnelweg verzekerd blijven.
Lokale economische activiteiten moeten zich verder kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke economie en de leefbaarheid van de gemeente. Een
zachte en selectieve groei moet nagestreefd worden. Op de ambachtelijke zones kan
enkel plaats zijn voor lokale economische activiteiten terwijl de bedrijven op het ENA
een ruimer profiel kunnen hebben. De bedrijventerreinen kunnen gebruik maken van
de bestaande verkeersontsluitingen.

80

IOK

plangroep

GRS Herenthout

IV
4 Complementariteit tussen samenhang en diversiteit

GRS Herenthout

IOK

plangroep

81

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

V
1

ervan behouden en versterkt worden. De holle wegen in het bosgebied moeten als
natuurlijk relict behouden blijven.

VISIE OP DE DEELRUIMTEN

De visuele verstoring van het industriegebied Klein Gent naar de open ruimte toe,
dient zoveel mogelijk verminderd te worden. Het aanleggen van een groenbuffer kan
de industriezone aan het zicht onttrekken in het openruimtegebied.

Noordelijke openruimtestrip Blokt-Bergen

Grondgebonden landbouw hoofdgebruiker van het landelijke gebied

Kaart 15: visie noordelijke openruimtestrip Blokt-Bergen

Vallei als drager van de natuurlijke structuur en de andere openruimtefuncties
De valleien van de Zelse Beek en de Moerloop vormen voor een deel de natuurlijke
grens van de gemeente. Een gepast oeverbeheer is nodig omdat de rivier een verbindingsfunctie heeft tussen verschillende bos- en natuurgebieden over de gemeentegrenzen heen. De rivier-valleirelaties moeten in stand gehouden worden met
inbegrip van de ecologische processen van infiltratie en kwel, respecteren van de
winteroverstromingen, de hoge grondwaterstanden en het voorkomen van veen.
Deze fysische omstandigheden van de vallei moeten de andere gebruikers van de
open ruimte sturen. Op plaatsen waar de rivier door landbouwgebied stroomt, komen de agrarische percelen tot aan de oevers van de rivier. De impact van de landbouwgebieden op de waterhuishouding en de natuurlijkheid van de rivier moeten zo
beperkt mogelijk worden gehouden. Een manier om dit ruimtelijk te vertalen is om
zoveel mogelijk te streven naar graslandgebruik in de valleien. Vrijwillige beheerovereenkomsten kunnen hiertoe worden aangegaan. Grasland is het bodemgebruik
dat het meest in harmonie is met de natuurlijke bodemgeschiktheid in de valleien.
Grasland vormt bovendien een buffer om rechtstreekse afspoeling van nutriënten
naar het rivierwater tegen te houden.
Behoud en versterken van de landschappelijke identiteit
Het landschap in deze deelruimte is voor het grootste gedeelte halfopen met gesloten elementen ter hoogte van de bossen. De kleine landschapselementen en de
bospercelen zorgen niet enkel voor het visuele karakter van het landschap, maar
hebben ook een ecologische functie als stapsteen voor de migratie van soorten
tussen verschillende natuur- en boscomplexen en de valleigebieden. Het behouden
van deze stapstenen geeft zowel een landschappelijke als een ecologische meerwaarde. In het landschap bieden de cultuurhistorische relicten eveneens een meerwaarde aan het landschap en dienen in de landschappelijke context behouden te
worden.
De Diestiaanrug ter hoogte van Bergen vormt een verhevenheid in de deelruimte.
De aanwezigheid van de bossen, laat de heuvelrug duidelijk tot uiting komen in de
omgeving. Om het reliëfelement visueel te vrijwaren, moet het bosrijke karakter

82

IOK

De professionele grondgebonden landbouw is hoofdgebruiker van het landelijke
gebied. Het is echter geen homogeen landbouwgebied omdat het onderbroken wordt
door verschillende andere openruimte functies. Als hoofdgebruiker moet de landbouw
er blijvend kansen krijgen om op een duurzame manier te kunnen ontwikkelen. Aan
de bedrijfsvoering van professionele landbouwbedrijven, mag niet worden geschaad.
Er is echter geen ruimte voor nieuwe grondloze bedrijven. De bebouwing moet functioneel in de eerste plaats ten dienste van de hoofdgebruiker (= landbouw) blijven
staan. Er is geen ruimte voor bijkomende residentiële bebouwing omdat dit de agrarische structuur zou kunnen aantasten en afbreuk doet aan de landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
De niet-professionele landbouwers moeten zoveel mogelijk uit het structureel agrarisch gebied geweerd worden. Plaats voor niet-professionele landbouw of andere aan
landbouw gerelateerde functies is mogelijk in een meer versnipperd agrarisch gebied.
Het gebied rond de Bergense Steenweg ter hoogte van het rijgehucht Bergen komt
hiervoor in aanmerking, net als het randgebied van het verwevingsgebied met de
verblijfsrecreatiezones in Bergen. Hierbij moet steeds worden uitgegaan van de bestaande infrastructuren via functiewijzigingen.
Verblijfsrecreatie en natuur hand in hand laten gaan
De weekendhuisjes ter hoogte van Bergen komen voor in bosrijk gebied. Weekendhuisjes kunnen een verstoring zijn voor de omliggende bosgebieden, maar er kan
ook gestreefd worden naar het zoveel mogelijk hand in hand gaan van beide functies.
Beide functies moeten evenwaardig naast elkaar, en rekening houdend met elkaar
voorkomen. Om dit vlot te laten verlopen, moeten voorwaarden gesteld worden aan
de weekendverblijfzone. Het verblijfsrecreatiegebied’ de Bergen’ is slechts gedeeltelijk ingevuld. De verblijfsrecreatie in het gebied moet gebundeld blijven in de bestaande clusters van weekendverblijven. Eventuele bijkomende behoefte of herlokalisatie van zonevreemde weekendverblijven kan enkel in aansluiting met deze clusters. In het overgebleven gebied worden weekendverblijven zoveel mogelijk geweerd.
Het verblijfsrecreatiegebied moet bovendien rekening houden met randvoorwaarden
uit het fysisch systeem. De bestaande weekendverblijven binnen de gewestplanzonering kunnen behouden blijven, maar moeten afgestemd worden op de fysische condi-
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ties van het gebied. Dit met inbegrip van het behoud van de landschappelijke en
natuurlijke elementen. De weekendverblijven met permanente bewoning over de
gehele gemeente moeten worden uitgedoofd.

2

Lagere woningdichtheid in linten en afbouwen van verweving
In het buitengebied moet de trend om te gaan wonen in de open ruimte stelselmatig
afgeremd worden. Er zal verder een kernversterkend beleid worden gevoerd. Om
dit te realiseren, moet in de rijgehuchten zoveel mogelijk aan een lagere dichtheid
worden gebouwd. Landschappelijke doorzichten moeten bewaard worden. In deze
landelijke linten is de residentiële bebouwing ondergeschikt aan de agrarische functie en wordt de aanwezigheid van non-agrarische bedrijvigheid zo beperkt mogelijk
gehouden. De verweving met niet-agrarische bedrijvigheid in de linten moet stelselmatig worden afgebouwd ten voordele van de kern.
Ter ondersteuning van de landbouw kunnen gebieden afgebakend worden waar
geen bebouwing mogelijk is. Het gaat om onbebouwde gebieden die voor de landbouw gevrijwaard blijven, waardoor de landschappelijke eenheid van het gebied
niet doorbroken wordt door bijkomende bebouwing.

Dynamisch landbouwgebied
Oosterhoven

Dekbunders-

Kaart 16: visie dynamisch landbouwgebied Dekbunders-Oosterhoven

Grondgebonden landbouw hoofdbeheerder
In het ruilverkavelingsgebied met een sterke agrarische structuur en de landbouwgebieden er rond moet de landbouw als hoofdgebruiker kansen krijgen om op een
duurzame manier te ontwikkelen. De nadruk moet hierbij liggen op de grondgebonden landbouw als hoofdbeheerder. Aan de bedrijfsvoering van professionele landbouwbedrijven, mag niet worden geschaad. Er is echter geen ruimte voor nieuwe
grondloze bedrijven. De bebouwing moet functioneel in de eerste plaats ten dienste
van de hoofdgebruiker (= landbouw) blijven staan. Er is geen ruimte voor bijkomende
residentiële bebouwing omdat dit de agrarische structuur zou kunnen aantasten en
afbreuk doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.
Enkel waar het ruimtelijk functioneel verantwoord is, kan de landbouwgrond voor nietprofessionele landbouwdoeleinden of aan landbouw gerelateerde activiteiten gebruikt
worden. Deze functies moeten zoveel mogelijk geweerd worden uit het structureel
agrarisch gebied. Deze gebieden bieden ruimtelijk minder potenties als uniform landbouwgebied. Het gebied in de omgeving van de Boudewijnlaan, Heikant, Boeyendaal, Uilenberg kan als een dergelijke zone voor gedifferentieerd agrarisch gebruik
dienen. Een andere zone die hiervoor kan dienen is het landbouwgebied ingesloten
tussen Dekbunders en de Itegemse Steenweg. Wanneer de landbouwfunctie in deze
zones wordt omgezet naar een andere functie, dan moet uitgegaan worden van een
maximaal gebruik van de bestaande bebouwing en infrastructuur (via functiewijzigingen).
Aaneengesloten agrarisch gebied bestendigen
Het groot aaneengesloten agrarisch gebied biedt gunstige condities voor de grondgebonden landbouw. Door het aanduiden van zones waar niet mag gebouwd worden
kan dit bestendigd worden. Landbouwgronden die bijzonder goed geschikt zijn voor
grootschalige grondgebonden teelten, kunnen hierdoor gevrijwaard worden van versnipperde bebouwing. Het zuidoostelijke deel, dat vandaag ook volledig bebouwingsvrij is, komt hiervoor in aanmerking.

GRS Herenthout

IOK

plangroep

83

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

Opnieuw vertalen van de valleistructuren in landschap en bodemgebruik
Door ruilverkaveling vertoont dit gebied een vrij uniform en open landschap met
grote percelen. In het zuiden en zuidoosten wordt deze deelruimte begrensd door
de Leibeek, Wimp en Stapkensloop. De visie voor deze deelruimte is om de fysische structuur opnieuw sterker te vertalen in het landschapsbeeld en het bodemgebruik. Het uitvoeren van deze visie kent verschillende maatregelen.
Een eerste maatregel is het streven naar zoveel mogelijk graslandgebruik in de
valleien. Graslanden zijn fysisch het meest geschikte bodemgebruik voor valleigebieden. Ook een gepast oeverbeheer kan hierin een bijdrage leveren en geeft tevens invulling aan de verbindingsfunctie die waterlopen hebben. De Wimp, de Leibeek en de Stapkensloop hebben een verbindingsfunctie over de gemeentegrenzen
heen, terwijl de andere een eerder lokale verbindingsfunctie hebben.
Een andere maatregel houdt in dat rekening moet worden gehouden met de ecologische functies zoals winteroverstromingen, infiltratie en kwel. Deze functies moeten
gevrijwaard en rivierherstel moet gestimuleerd worden. De buffering tussen de
agrarische gebieden en de oevers van de waterloop, moet nagestreefd worden. Zo
kan de natuurlijkheid van de rivier weer gedeeltelijk worden hersteld en kan de
rechtstreekse afvloeiing van nutriënten naar de rivier tegengegaan worden.

Dekbunders is een bebouwingsconcentratie in de open ruimte gelegen tussen de
kern van Herenthout en Itegem. De bouwmogelijkheden die er binnen het gebied zijn,
kunnen worden opgevuld, maar aan lagere dichtheden dan in de kern. Op deze manier kan het landelijk karakter behouden blijven en bevordert men de landschappelijke overgang naar de open ruimte. In Dekbunders gaat ook aandacht naar de natte
valleibodem van de Leibeek. Deze rivier treedt op bepaalde tijdstippen buiten de
oevers ter hoogte van Dekbunders. Omdat de rivier-valleirelaties hier slechts moeilijk
kunnen worden hersteld, moet indien nodig stroomopwaarts een oplossing voor dit
probleem worden gezocht. Dit zijn maatregelen die kunnen genomen worden in een
(deel)bekkenbeheerplan.
Bedrijvigheid op maat van de gemeente
In de deelruimte zijn twee kleine bedrijventerreinen gelegen die elk één bedrijf bevatten. Het lokale karakter van deze bedrijventerreinen moet zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. In een RUP moet het voorkomen van een bedrijf in de open ruimte
worden getoetst en perspectieven geboden. Een gedeeltelijke zonevreemdheid kan
eveneens in een RUP worden aangepakt.

Aandacht voor natuurlijke en cultuurhistorische elementen
Een groot aaneengesloten gebied met grote percelen en weinig kleine landschapselementen is het resultaat van de ruilverkaveling die is uitgevoerd. Om het barrièreeffect dat hierdoor voor bepaalde soorten ontstaat te overbruggen moeten de nog
aanwezige KLE behouden en versterkt worden. Bij uitbouw van KLE moet gezorgd
worden dat het open karakter van het landschap bewaard blijft, maar de ecologische infrastructuur geoptimaliseerd wordt. De uitbouw van KLE is op vrijwillige basis
en kan gebeuren met beheerovereenkomsten, vermeerderd met een gemeentelijke
subsidie.
In de deelruimte komen enkele cultuurhistorische relicten voor. Deze dienen in het
landschap behouden te blijven. Het gaat om de historische hoeve ‘De Wimpschrans’ en de kapel van de ‘OLV van de zeven smarten’ op de Uilenberg.
Wonen in linten en bebouwingsconcentratie aan lage dichtheden
De linten die uitwaaieren uit de kern mogen niet verder dichtslibben met bebouwing.
Het contact met de open ruimte moet voelbaar blijven. De bebouwingsconcentratie
in de linten moet laag worden gehouden om de achterliggende doorzichten te behouden. In de linten is de visie het verder afbouwen van verweven handel en bedrijvigheid. Deze maatregelen kaderen in het kernversterkend beleid dat wordt nagestreefd.
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Gaaf gebied rond de vallei van de Grote Nete
en de Wimp

Kaart 17: visie gaaf gebied rond de vallei van de Grote Nete en de Wimp

Natuur ontwikkelingskansen bieden

manier niet verstoord worden en doordat conflicten met lokale winteroverstromingen
of de herintroductie ervan vermeden worden. Ter ondersteuning daarvan kan een
zone worden voorzien rond de Grote Nete waar bebouwing niet toegelaten is.
Een maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren is het bufferen van de waterafvloei.
Waar rivieren door bebouwing of door landbouwgrond lopen, moet gezorgd worden
dat de afvloei van nutriënten naar de rivier zo beperkt mogelijk gehouden wordt. Op
die manier wordt de waterkwaliteit niet in het gedrang gebracht. Graslanden in valleigebieden kunnen als buffer dienen om de afvloeiende nutriënten op te vangen.

Deze deelruimte heeft het grootste aantal natuurelementen van de gemeente.Het
bestaat uit het samen voorkomen van riviervalleien en aanpalende bosgebieden.
De visie voor dit gebied is het vrijwaren van de natuurwaarden van verstoring, het
behoud en versterken van de natuurlijke kwaliteiten en de ontwikkeling van natuur
kansen geven.

Het afwateringssysteem van de Wimp en de Maasloop in de Grote Nete kan geoptimaliseerd worden. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de beste oplossing hiervoor
is. De aanleg van een ecologisch wachtbekken is een mogelijke oplossing.

Waar een deel van de Maasloop en de Otterloop door agrarisch gebied stromen,
moet aandacht gegeven worden aan het oeverbeheer. Op die manier kunnen ook
de rivieren buiten natuur- of bosgebied optimaal als verbindingsroutes voor soorten
dienen .

Niet enkel natuur is in deze deelruimte aanwezig. De landbouwpercelen vormen
echter verre van een homogene eenheid binnen de deelruimte. Tussen de akkerpercelen komen grote stukken bos en kleinere percelen natuur- en reservaatgebied
voor. In de landbouwgebieden, moet plaats gemaakt worden voor de professionele
(grondgebonden) landbouw. Niet-professionele landbouw moet hier zoveel mogelijk
gemeden worden. Als hoofdgebruiker moet de landbouw er blijvend kansen krijgen
om op een duurzame manier te kunnen ontwikkelen. Aan de bedrijfsvoering van
professionele landbouwbedrijven, mag niet worden geschaad. Er is echter geen
plaats voor nieuwe grondloze bedrijven. De bebouwing moet functioneel in de eerste
plaats ten dienste van de hoofdgebruiker (=landbouw) blijven staan. Er is geen ruimte
voor bijkomende residentiële bebouwing omdat dit de agrarische structuur zou kunnen aantasten en afbreuk doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.

De natuurwaarden van de deelruimte stoppen uiteraard niet aan de gemeentegrenzen. Natuurwaarden blijven aanwezig in de vallei van de Grote Nete, zowel stroomopwaarts, als stroomafwaarts. Het bosgebied ter hoogte van Kruiskensberg loopt
over de grens door in de Kruiskensbergen en de Zwartwaterse bossen in Nijlen, die
op hun beurt in verbinding staan met de Merodese bossen. Het behoud van een
grote bos- en natuuroppervlakte geeft een ecologische, landschappelijke en natuurlijke meerwaarde.
Ruimtelijke condities voor een integraal waterbeheer
Een groot gedeelte van de deelruimte bestaat uit valleigebieden. De Grote Nete
vormt de grootste en ook de belangrijkste rivier van de gemeente. Het beleid van
deze rivier en van de andere rivieren van dit bekken vormt een bovengemeentelijke
bevoegdheid. Er moet gestreefd worden om de ruimtelijke condities van het integraal waterbeheer toe te passen. Eén van deze principes is om ruimte voor water te
voorzien. Bij hoge waterstand en bij hoge aanvoer van water, moet het water zoveel
mogelijk opgehouden worden en de onmiddellijke afvloei moet beperkt blijven. Indien dit niet mogelijk is, kan ruimte voorzien worden om water tijdelijk op te slaan.
Maatregelen hieromtrent worden op hoger niveau genomen omdat ze op gemeentelijk vlak alleen weinig nut hebben. Op gemeentelijk vlak kunnen echter wel maatregelen worden getroffen. Er moet gestreefd worden naar een minimale verharding en
infrastructuren binnen de winterbedding van de rivieren. Dit ondersteunt het integraal waterbeheer doordat de ecologische relaties van infiltratie en kwel op die
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Kanaliseren van het recreatief medegebruik
Het gebied rond de Grote Nete en de Wimp is zeer aantrekkelijk voor wandelaars en
fietsers. Deze zachte recreanten kunnen in het gebied toegelaten worden mits in
achtneming van de draagkracht ervan. Het principe van het recreatief medegebruik
kan in dit gebied aangemoedigd worden, op voorwaarde dat de bijzondere waarden
van het gebied, die juist de aantrekking ervan vormen, niet in gevaar komen. Om dit
te realiseren moet de recreatie gekanaliseerd en hoogdynamische recreatie vermeden worden. Nieuwe infrastructuren moeten tot een minimum beperkt blijven.
Het recreatief medegebruik geldt zeker in de vallei van de Grote Nete en de Wimp.
Het moet afgestemd worden op een aantal randvoorwaarden die de valleibiotopen
stellen. De inrichting van de vallei moet aandacht hebben voor geleiding van het
recreatief medegebruik door het aanbrengen van routemarkering en (natuurlijke)
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barrières. Op die manier kunnen de meest kwetsbare gebieden van de vallei ontzien worden.
De vallei van de Grote Nete kan ook een belangrijke rol spelen in het fietsnetwerk:
de Netedijken kunnen een rol spelen bij het voorzien van ontbrekende schakels in
de netwerken door het koppelen van dijktrajecten met een beperkte lengte. Via
lussen kunnen deze dijktrajecten gelinkt worden aan bestaande routes. Op die
manier kan over de vallei een zigzagbeweging worden gemaakt tussen de bestaande fietsroutes en wordt een compromis gesloten tussen de rust, de natuurwaarden en de recreatieve potenties van de vallei.
Samenwerken om landschappelijk gaaf gebied gaaf te houden
Het instandhouden van de landschappelijke gaafheid kan niet alleen uit visueel
oogpunt beargumenteerd worden. Het heeft ook een belangrijke ecologische functie. De percelen natuur, bos, kleine landschapselementen,… dienen als stapstenen
om de migratie van soorten te bevorderen.
Het grootste gedeelte van de deelruimte is als landschap erkend. Dit is een erkenning van de aanwezige landschapselementen, natuur- en bouwkundig erfgoed en
de esthetische waarde. Natuur en landbouw moeten als gelijkwaardige functies
behandeld worden in dit gebied. Het fysisch systeem moet de leidraad zijn voor een
agrarische bedrijfsvoering. Het beste bodemgebruik voor de natte valleigebieden is
graslandgebruik. Dit wordt nagestreefd in deze deelruimte. Waar KLE voorkomen,
moet voor het voortbestaan van deze natuurlijke elementen gezorgd worden. Een
taak hiervoor is vb. weggelegd voor landbouwers die via beheerovereenkomsten
mee kunnen werken aan de landschapsbouw.
Om het landschap gaaf te houden is het ten slotte de bedoeling om de bestaande
cultuurhistorische gebouwen in hun omgeving te behouden en nieuwe residentiële
bebouwing te voorkomen. Waar linten voorkomen (vb. Pauwelstraat), wordt een
beleid gevoerd om het aan zo laag mogelijke dichtheden vol te bouwen om zo de
landschappelijke doorzichten te behouden. In de linten moet ook ten voordele van
het kernversterkend beleid een afbouw van de verweven bedrijvigheid worden gevoerd.

4

Herenthout dorp en Merodese bossen

Kaart 18: visie Herenthout dorp en Merodese bossen

Het dorp van Herenthout als verdichte landelijke kern
In het hoofddorp Herenthout wordt gestreefd naar een minimale dichtheid van 15
woningen per hectare. Omdat de kern van Herenthout reeds een sterk verdichte kern
heeft, moet met de overgebleven ruimte zuinig worden omgesprongen. In het centrum van het hoofddorp moet een grotere bebouwingsdichtheid gestimuleerd worden
dan aan de rand van het hoofddorp. In het centrum kan gewerkt worden tot ongeveer
30 woningen per hectare. Om dit te realiseren kan er een mix gemaakt worden tussen halfopen en gesloten bebouwing, waarbij ook appartementsgebouwen gerealiseerd worden. Voor de binnengebieden wordt een woningprogrammatie opgesteld
waarin de perspectieven per gebied worden weergegeven.
Herenthout moet een gemeente blijven waar het aangenaam wonen is en waar een
sociale mix aanwezig is. Aangezien er in het verleden al veel inspanningen zijn geleverd op het gebied van sociale woningbouw, moeten grote projecten van deze vorm
van woningbouw niet verder gestimuleerd worden in de gemeente. Kleinschalige
sociale woonprojecten kunnen echter nog ter invulling van de sociale mix worden
gerealiseerd.
In de linten die uit de kern vertrekken, wordt geen verdichtingsbeleid gevoerd. Wonen
in de kern moet aantrekkelijker worden ten opzichte van het wonen erbuiten. In linten
wordt aan lagere dichtheden gebouwd om de overgang naar de open ruimte duidelijk
weer te geven.
Multifunctionaliteit in de kern nastreven
Alle gemeentelijke voorzieningen zijn geconcentreerd in de kern, net als de meeste
handels- en horecavoorzieningen en enkele kleinschalige bedrijven. Deze functies
zijn met de woonfunctie verweven in de kern. Er wordt gestreefd om een levendig en
leefbaar handelscentrum te creëren dat aangepast is aan de reikwijdte ervan. Dit
handelscentrum heeft een middelpunt dat ongeveer op de markt van Herenthout is
gelegen. Het handelscentrum kan uitgebouwd worden door het behoud en het stimuleren van de verweving tussen wonen, kleinschalige en laagdynamische winkels,
horeca en andere ondersteunende diensten. Het centrum kan aantrekkelijk en veilig
gemaakt worden.
In functie van de verkeersleefbaarheid moeten te sterk autogerichte verweefbare
functies zich in de gebieden vestigen die meer draagkracht hebben om dit op te van-
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gen. De invalswegen van het hoofddorp hebben een grotere draagkracht en kunnen
meer autogerichte functies opvangen. In de overige woongebieden wordt meer voor
een woonvriendelijke bedrijvigheid gekozen. Deze gebieden worden zo bedrijfsluw
mogelijk gehouden, zodat er een rustig en aangenaam woonklimaat heerst. Het
zware verkeer door de kern moet worden afgebouwd. Sluitende oplossingen hiervoor moeten op bovengemeentelijk vlak gezocht worden.
Herenthout bevat verder een aantal cultuurhistorische relicten in het woonweefsel
en in de open ruimte buiten de kern. Deze relicten moeten behouden en geïntegreerd blijven in hun omgeving.
Het gemeentelijke voorzieningsniveau van de kern kan verder worden uitgebouwd,
terwijl in de aangrenzende linten en bebouwingsconcentraties het lokaal voorzieningsniveau kan behouden blijven of misschien eerder afgebouwd worden.
Bosgebied ter ondersteuning van de centrumfunctie van het hoofddorp
De Merodese bossen vormen het grootste boscomplex van de gemeente. De nabijheid van dit boscomplex tot de kern zorgt ervoor dat het bos de centrumfunctie van
de kern mee ondersteunt. De aanwezigheid van natuur en rust trekt de inwoners
van Herenthout (en omstreken) aan. Het recreatief medegebruik is beperkt tot de
bospaden om de natuurwaarden en de rust niet in het gedrang te brengen. Voor de
jeugd is een speelzone in het bos voorzien. Ter hoogte van Kapellekensboom komt
een kleiner bosgebied voor dat eveneens de centrumfunctie van het hoofddorp
ondersteunt. De meerwaarde van deze bossen voor de centrumfunctie van Herenthout moet behouden blijven.

De meer ruimtebehoevende sporten zijn in Herenthout meestal aan de rand van de
kern gelegen. Het sportcentrum ’t Kapelleke vormt de kern van de sportvoorzieningen
in de gemeente. Nieuwe behoeften op vlak van sportvoorzieningen moeten gebundeld worden in deze zone. Ook voor de herlokalisatie van de voetbalterreinen in de
kern kan hier een oplossing gezocht worden. Een eventuele uitbreiding van deze
zone kan in noordelijke en oostelijke richting verder worden onderzocht, zonder de
open ruimte in het noorden te doorsnijden.
Duidelijk afgelijnde grens naar de open ruimte
Herenthout heeft een relatief compacte kern. De overgang naar de open ruimte is op
de meeste plaatsen goed te zien. Waar de linten uitwaaieren van de kern, is het
minder duidelijk. Deze kwaliteit moet gevrijwaard worden. Deze aflijning moet gerespecteerd worden en voor bebouwing daarbuiten is, behalve in bestaande (lijnvormige) woonzones, geen plaats. Op plaatsen die structureel voor de landbouw moeten
behouden blijven; kan een zone afgebakend worden waar geen enkele bijkomende
infrastructuur is gewenst.

De Merodese bossen vormen een nog groter boscomplex in aansluiting met de
Zwartwaterse bossen en de bossen van Kruiskensberg in Nijlen. Om alle functies
die het bos vervult te vrijwaren, is het belangrijk om het gebied zo intact mogelijk te
houden, zonder bijkomende infrastructuren en verharding en om verstoring van het
gebied te vermijden.
Tussen de Merodese bossen en de Bevelse Steenweg zijn enkele percelen akkerland gelegen. Deze akkerpercelen sluiten aan bij de akkerpercelen van de deelruimte ‘gaaf gebied rond de vallei van de Grote Nete en de Wimp’. De percelen
moeten voor de landbouw gevrijwaard blijven.
Ruimte voor recreatie en jeugd in en aan de rand van het hoofddorp
De lokalen voor de jeugdbewegingen en bepaalde sportaccommodatie zijn in het
centrum van Herenthout gevestigd. De ruimte voor sport en voor de jeugd moet
zoveel mogelijk worden verweven met de andere functies van het hoofddorp. Dit
verwevingsbeleid kan gestimuleerd worden.
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VI

1

GEWENSTE RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN

De nog gave open ruimte in Herenthout moet als een belangrijke ruimtelijke kwaliteit
beschouwd worden die mede aan de basis ligt van een aantal bijzondere natuurwaarden. Uitgestrektheid en rust zijn namelijk kwaliteiten die als schaars goed in
Vlaanderen beschouwd worden. Tegelijk zijn het essentiële basiscondities voor het
voorkomen van een aantal specifieke natuurwaarden. Dit betekent dat ook het vrijwaren van de open ruimte buiten de natuurlijke structuur belangrijk is voor het functioneren ervan. In het bijzonder moeten de valleien gevrijwaard worden van bebouwing of
andere infrastructuur.

Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

Kaart 19: gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

1.1

Vrijwaren van de open ruimte

Doelstellingen

Fysisch systeem als structurerende component
Figuur 11: doelstellingen voor de gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

Het fysisch systeem is ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke structuur. Ruimtelijk
structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
structuurbepalende functies. Herenthout wordt gekenmerkt door een afwisseling van
valleien en interfluvia. Tussen deze elementen bestaat een wisselwerking onder de
vorm van ecologische processen. Dit natuurlijke evenwicht verdraagt geen verstoring
en moet behouden blijven. Van oudsher kennen de meest uitgesproken gebieden als
beekvalleien omwille van hun bodemcondities een eerder extensief bodemgebruik.
Duurzaam behoud en uitbouw van de bestaande natuur- en boscomplexen

Valleien als dragers
van de ecologische
infrastructuur

Ruimtelijke condities
voor een integraal
waterbeheer

Vrijwaren en versterken
van structuurbepalende
ecologische processen

De bestaande structuurbepalende natuur- en boscomplexen worden gekenmerkt
door soms zeer interessante natuurwaarden. Deze natuurwaarden moeten maximaal
gevrijwaard worden. De nodige maatregelen moeten genomen worden om dit op een
duurzame manier te laten gebeuren met voldoende aandacht voor de ecologische
infrastructuur die deze zwaartepunten met elkaar verbindt. De uitbouw van natuur- en
boswaarden dient te gebeuren in overleg met de verschillende gebruikers van het
gebied
Valleien als drager van de natuurlijke structuur
Van oudsher kennen de valleien omwille van hun bodemcondities een eerder extensief bodemgebruik. Het behoud van de openruimtefuncties en het vrijwaren van infrastructuur moet in deze samenhangende gebieden voorop staan. Bovendien zijn belangrijke natuurcomplexen terug te vinden in de valleien. Ook binnen de ecologische
infrastructuur en het evenwicht tussen ecologische processen gaat bijzondere aandacht uit naar de valleien.

Aandacht voor cultuurhistorische aspecten
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Vrijwaren en versterken van de ecologische infrastructuur
Niet enkel de zwaartepunten van de natuur zijn bepalend voor de natuurlijke structuur. Ook de ecologisch infrastructuur, die bestaat uit een aaneenschakeling van
bosfragmenten, houtkanten, rivieroevers,…, maakt er essentieel deel van uit. Deze
lijn- en puntvormige elementen maken als stapstenen of corridors verspreiding van
soorten mogelijk en maken het tussenliggend gebied overbrugbaar. Vooral in gebieden met een andere hoofdfunctie vraagt het behoud en de versterking van de
bestaande kleine landschapselementen de nodige aandacht. De hoofdfunctie van
het gebied mag daarbij niet in het gedrang komen. Valleien bieden een geschikt
kader om ecologische infrastructuur op te enten. Door het lineaire karakter en de
fysische beperkingen voor bodemgebruik vormen ze zoekzones voor de uitbouw
van ecologische infrastructuur (verweving, medegebruik). Valleien moeten gevrijwaard worden van harde infrastructuur. Bovendien is het aangewezen plaatselijk te
streven naar een maximaal graslandgebruik.
Vrijwaren en versterken van structuurbepalende ecologische processen
Het voorkomen van een dicht net van laaglandbeken met brede alluviale valleien
kan als een typisch kenmerk van de Centrale Kempen beschouwd worden. Ze hebben een belangrijk structurerend effect en zijn mee de dragers van de natuurlijke
structuur. Veenvorming is één van de ecologische processen die nauw verbonden
was en nog gedeeltelijk verbonden is met deze valleien. Terwijl de hoger gelegen
ruggen als infiltratiegebied fungeren, ontstaat vaak kwel in de valleien en lokaal in
depressies, waaraan soms waardevolle biotopen verbonden zijn. Ook winteroverstromingen treffen deze valleien. Maatregelen moeten genomen worden om deze
natuurlijke ecologische processen duurzaam te behouden. Dit kan randvoorwaarden scheppen voor andere ruimtegebruikers (in de open ruimte).
Aandacht voor cultuurhistorische aspecten
Door grondige ingrepen in het landschap, onder meer door ruilverkaveling, zijn veel
traditionele structuren vervaagd. De resterende verwijzingen naar traditionele landschappen moeten maximaal behouden blijven, zonder ze te bevriezen. In sterk
geüniformiseerde landschappen kan lokaal de herkenbaarheid van de hoofdstructuur verhoogd worden.
Ruimtelijke condities voor een integraal waterbeheer
Integraal waterbeheer beoogt het geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen
van het waterecosysteem, met het oog op een multifunctioneel gebruik (huishoudens, landbouw, industrie, recreatie, natuur, …) voor de huidige en toekomstige
generaties. De toenemende frequentie van waterellende en het verschijnsel van
verdroging nopen daartoe. Watersystemen vormen een volwaardig onderdeel van
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de fysische ruimte en hun veerkracht moet zoveel mogelijk worden hersteld. Dit betekent dat waar mogelijk aan oppervlaktewater opnieuw de ruimte gegund wordt om te
overstromen en te meanderen volgens een zo natuurlijk mogelijk patroon. Lage alluviale gronden dienen van oudsher voor de afvoer en berging van water en sediment,
bebouwing is in deze gebieden uit den boze. Natuurlijke kwel- en infiltratiegebieden
moeten hun functie op een behoorlijke manier kunnen vervullen.
Langs de Grote Nete zijn dijken geplaatst waardoor de overstromingen beperkt worden. Toch komen overstromingen nog voor bij hoge waterstanden. Een ander belangrijk aandachtspunt is de relatie tussen zijrivieren en Grote Nete op een duurzame
manier herstellen of een oplossing zoeken voor het afwateringsprobleem.
Geïntegreerd in de verschillende domeinen van het gemeentelijk beleid moeten
randvoorwaarden ingebouwd worden die integraal waterbeheer mogelijk maken en
ondersteunen. Een afstemming van het milieubeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid
en het waterbeheer is een essentiële voorwaarde. Aandacht wordt daarbij besteed
aan zowel waterkwaliteit als aan waterkwantiteit.
Bouwen aan een draagvlak en zoeken naar harmonie tussen de openruimtefuncties
Het creëren van de gewenste ruimtelijke condities voor de natuurlijke structuur kan
leiden tot een conflict met andere ruimtegebruikers. Dit is in het bijzonder het geval
binnen de gebieden met een belangrijke ecologische infrastructuur, waar niet natuur
maar een ander bodemgebruik hoofdgebruiker is. In dergelijke gebieden moet gestreefd worden naar een evenwichtige invulling waarbij kansen voor de verschillende
sectoren behouden blijven. Het is van fundamenteel belang dat de natuurdoelstellingen mee gedragen worden door de verschillende gebruikers van het landelijk gebied.
Binnen de mogelijkheden van een leefbare grondgebonden landbouw zou deze als
hoofdbeheerder van de open ruimte in bepaalde gebieden betrokken kunnen worden
in de realisatie van natuurdoelstellingen in de rand. Beheerovereenkomsten en dergelijke bieden hiervoor mogelijk een geschikt instrumentarium.
Recreatief medegebruik kan enerzijds een positief effect hebben op de bewustmaking van de mens voor natuurwaarden en zorgt onrechtstreeks voor een economische waardering van de natuur. Anderzijds houdt recreatief medegebruik van biologisch waardevolle en kwetsbare gebieden steeds risico’s in voor de natuurwaarden
door een onvermijdelijke toename van de verstoring. De mate van verstoring en de
invloed ervan op de natuurwaarden is afhankelijk van de aard van het recreatief
medegebruik enerzijds en van de aard van de natuurwaarden anderzijds. Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief gebruik is aangewezen.
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Gebiedsafbakening in functie van realisatie doelstellingen

Natuurconcentratiegebieden: visie op de hoofdfunctie natuur binnen gemeente

Om beleidsmatige garanties te kunnen geven voor de realisatie van de gewenste
natuurlijke structuur moeten gebieden worden afgebakend waaraan specifieke
ontwikkelingsperspectieven worden gekoppeld, ruimtelijke beleidscategorieën genoemd.

Natuurconcentratiegebieden worden in het GRS aangeduid ter hoogte van natuurlijke
zwaartepunten binnen de gemeente. In functie van een coherente visie worden daarin ook de gebieden opgenomen die aangeduid werden of mogelijk worden aangeduid
op Vlaams niveau. Waar ze nog niet op Vlaams niveau worden aangeduid, zijn de
natuurconcentratiegebieden een suggestie naar de hogere overheid toe.

1.2

Natuurconcentratiegebieden vormen door hun grote omvang en door de dominante
natuurfunctie de zwaartepunten van de natuurlijke structuur. Sommige natuurconcentratiegebieden lopen in een naburige gemeente verder en alhoewel hun oppervlakte
binnen Herenthout niet zo groot is, worden ze toch als natuurconcentratiegebied
gerekend.

Ruimtelijke
beleidscategorieën
lingsperspectieven

en

ontwikke-

Teneinde een gedifferentieerd ruimtelijk beleid te voeren in functie van een visie op
de gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur, worden “ruimtelijke” beleidscategorieën
afgebakend. Voor elk van de beleidscategorieën gelden specifieke ontwikkelingsmogelijkheden. Dit betekent dat binnen elke beleidscategorie een eigen beleid gevoerd zal worden. In het kader van een structuurplan worden de ontwikkelingsperspectieven per beleidscategorie aangegeven en gebeurt een globale zonering. De
feitelijke afbakening en de bepaling van de voorschriften gebeuren in een latere
fase via de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

1.2.1

Natuurconcentratiegebieden

De volgende natuurconcentratiegebieden kunnen in de gemeente Herenthout onderscheiden worden:
– Vallei van de Grote Nete en de Wimp en bosgebieden
– Merodese bossen

NCG1
NCG2

– Zelle
– Kruiskensberg

NCG3
NCG4

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en ecologisch processen

Natuurconcentratiegebieden vormen door hun afmetingen en door de dominante
natuurfunctie de zwaartepunten van de natuurlijke structuur binnen de gemeente.
Vlaams ecologisch netwerk en integraal verwevings- en ondersteunend netwerk
Mogelijk behoren natuurconcentratiegebieden van de gemeentelijke visie geheel of
gedeeltelijk tot gebieden die op Vlaams niveau reeds afgebakend werden of bijkomend zullen afgebakend worden binnen het VEN als GEN of GENO, of tot de gebieden die door het Vlaams Gewest zullen worden afgebakend binnen het IVON
als natuurverwevingsgebied
Een eerste fase van het VEN werd reeds afgerond. Enkele gebieden in de vallei
van de Grote Nete werden afgebakend als GEN. Het gaat over gebieden langs de
Grote Nete, een gebied aan de Maasloop en een gebied aan de Wimp. De VEN
gebieden maken deel uit van “de vallei van de Grote Nete benedenstrooms” (code
308).

Natuur is en blijft de hoofdfunctie. Via bestemming, inrichting en beheer moeten de
nodige condities gecreëerd worden om de natuurlijke ecotopen te herstellen of verder
te ontwikkelen. De ecologische processen die vaak aan de basis liggen van de natuurwaarden, moeten daarbij gevrijwaard of hersteld worden.
Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt
Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt; medegebruik is mogelijk in de mate dat
de natuurfunctie niet in het gedrang komt. Beheer door de landbouw (via beheerovereenkomsten) is mogelijk, maar moet volledig afgestemd worden op de natuurfunctie.
Gebiedsgericht bestendigen en ontwikkelen van de natuurfunctie
Het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden moet in functie van de specifieke
eigenheid van het gebied, waarin het fysisch systeem een belangrijke rol speelt,
gebiedsgericht ingevuld worden:

Hierdoor werd de hoofdfunctie natuur voor deze gebieden op Vlaams niveau herbevestigd. Binnen het IVON zijn op Vlaams niveau nog geen afbakeningen gebeurd.
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Tabel 28: gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven voor natuurconcentratiegebieden

aan de natuurfunctie. Via bestemming, inrichting en beheer moeten hiervoor de nodige condities gecreëerd worden.

NCG

Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven

Gebiedsgericht invullen van de rol in de ecologische infrastructuur

NCG1

een gedeelte van dit natuurconcentratiegebied maakt deel uit van de VEN
gebieden van de Grote Nete benedenstrooms binnen de gemeente Herenthout. Het gebied is als landschap erkend wat een bijkomende reden is om in
dit gebied de biologisch waardevolle natuurwaarden te vrijwaren en te versterken. Deze natuurwaarden moeten worden versterkt in afstemming op het
fysisch systeem, als bijzondere stapsteen in natuurverbinding met bijzondere
aandacht voor veenvorming, kwelprocessen en versterking van ecologische
verbinding met andere natuurlijke zwaartepunten. Belangrijk is ook om de
waardevolle kleine landschapselementen binnen het gebied te behouden en
te versterken.
vrijwaren van natuurfunctie, behoud van bijzondere natuurwaarden, behoud
van landschappelijke en ecologisch waardevolle afwisseling van biotooptypes
stapsteen in natuurverbinding langsheen de vallei van de Zelse beek, behoud van natuurwaarden in afstemming op fysische condities infiltratie –
kwel milieu, aansluitend aan het gebied Zelle in Grobbendonk
van dit natuurconcentratiegebied ligt slechts een klein gedeelte op het grondgebied van Herenthout. Hier is het behoud van de bossen en hun natuurfunctie belangrijk in de vallei van de Grote Nete. Verschillende percelen
hiervan werden afgebakend in het tweede spoor van de eerste fase van het
VEN, behorende tot het GEN Grote Nete benedenstrooms.

Door de geïsoleerde ligging is de rol eveneens gericht op een functionele uitbouw
van de rol als stapsteen binnen de ecologische infrastructuur. Verder moeten de
ontwikkelingsperspectieven afgestemd worden op de specifieke eisen van de aanwezige natuurwaarden

NCG2

NCG3

NCG4

1.2.2

Natuureilanden

De natuureilanden onderscheiden zich van de natuurconcentratiegebieden door de
beperktere afmetingen en de geïsoleerde ligging tussen andere vormen van bodemgebruik.
In Herenthout worden volgende natuureilanden aangeduid, allen geënt op bestaande bosgebieden:
–
–

Kapellekensboom west
Kapellekensboom oost

NE1
NE2

–

Bergen

NE3

–

Schambraken oost

NE4

–

Schambraken west

NE5

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden op gemeentelijk niveau
Als ontwikkelingsperspectief wordt het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden op gemeentelijk niveau vooropgesteld. Andere functies zijn ondergeschikt
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Tabel 29: gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven voor natuureilanden
NE

Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven

NE1

behoud van bebost karakter aansluitend op de kern van Herenthout, eventuele mogelijkheden recreatief medegebruik
behoud van bebost karakter aansluitend op de kern van Herenthout
behoud van het bebost karakter van de Bergen zonder verstoring door recreatie. Behoud natuurwaarden in afstemming op de fysische condities
Behoud van bebost karakter in een gaaf landschappelijk geheel
Behoud van bebost karakter in een gaaf landschappelijk geheel

NE2
NE3
NE4
NE5

1.2.3

Verwevingsgebieden

Het RSV voorziet de afbakening in gewestelijke uitvoeringsplannen van verwevingsgebieden. In verwevingsgebieden kunnen naast de natuurfunctie ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet
verdringen.
Vanwege het voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening van de verwevingsgebieden in Herenthout zal een aanname hieromtrent gebeuren in de vorm van een
ruwe zonering. Deze aanduiding, alsook de bijhorende ontwikkelingsperspectieven
moeten beschouwd worden als een suggestie van het gemeentelijk niveau.
Volgende gebied komt in aanmerking voor verweving van natuur en recreatie, met
mogelijkheden voor landbouw
– Heuvelrug de Bergen (ter hoogte van het verblijfsrecreatiegebied)

NVG1

Functies nevengeschikt conform bepalingen RSV
De verweving houdt in dat elke functie behouden kan worden zonder andere functies
te verdringen of door andere functies verdrongen te worden. Het beleid is gericht op
de ruimtelijke ondersteuning van de verweving van de openruimtefuncties. De ruimte-

plangroep

91

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

lijke ondersteuning houdt ruimtelijke randvoorwaarden in voor het behoud, herstel
en de ontwikkeling van de aanwezige en gewenste ecotopen. Verder dienen de
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de met deze ecotopen verzoenbare
landbouwactiviteiten ruimtelijk ondersteund te worden.
Mogelijkheden voor hobbylandbouw aan de randen van het verwevingsgebied
Anders dan binnen de gebieden van de agrarische structuur, waar hobbylandbouw
afgeremd wordt (zie gewenste agrarische structuur), komen de randen van verwevingsgebied hiervoor wel in aanmerking, weliswaar binnen een aantal randvoorwaarden in functie van de natuurdoelstelling. Aan landbouw gerelateerde bedrijven
zoals maneges zijn hier echter niet op hun plaats. Deze horen eerder thuis in multifunctionele zones.
Gradaties van verwevingsvormen gebiedsgericht vertalen

werden afgebakend. In de clusters die werden afgebakend (zie toetskader zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur) komen in Herenthout enkel juridisch
zone-eigen weekendverblijven voor. Binnen de verblijfsrecreatieve zones in verwevingsgebied moet gestreefd worden naar het blijvend voorzien van verblijfsrecreatieve mogelijkheden met het behoud van het bos- en reliëfrijk karakter. Dit betekent dat
in de voorschriften van een RUP specifieke randvoorwaarden worden opgelegd.
Volgende aspecten moeten hierbij zeker aan bod komen:
– Randvoorwaarde reliëf: bij de inrichting moet gestreefd worden naar een maximaal behoud van het natuurlijk reliëf.
– Randvoorwaarde watersysteem: de algemene voorwaarden inzake integraal
waterbeheer (zowel inzake waterkwaliteit als waterkwantiteit) dienen ten minste
worden toegepast. Aangezien ‘de Bergen’ een natuurlijke infiltratieplaats is, impliceert dit onder meer het opleggen van minimale verharding en maximale infiltratie
van hemelwater ter plekke.

Verweving kan gerealiseerd worden door het afwisselend voorkomen van percelen
met enerzijds hoofdfunctie recreatie en anderzijds met hoofdfunctie natuur (door het
afbakenen van gebieden van verblijfsrecreatieve infrastructuur). Daarnaast kan in
verwevingsgebieden ook multifunctionaliteit op perceelsniveau afgedwongen worden (beheerlandbouw), zoals permanent graslandgebruik. Aan de rand van het
recreatiegebied kunnen percelen voor hobbylandbouw afgebakend worden. Per
gebied moet de aard van de verweving vertaald worden in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen.

– Randvoorwaarde beplanting: maximaal behoud van het bosrijke karakter en kleine landschapselementen, nieuwe aanplantingen enkel met streekeigen soorten.
Indien zou aangetoond worden dat er nog een bijkomende behoefte is voor nieuwe
weekendverblijven of voor herlokalisatie van bestaande (zonevreemde) weekendverblijven, kan ruimte voorzien worden in het RUP, aansluitend op de verblijfsrecreatieve
zones in verwevingsgebied. Dit echter binnen de juridische voorraad die voorzien is
op het gewestplan. Herlokalisatie van weekendverblijven binnen een cluster is mogelijk indien de randvoorwaarden (vb watersysteem) niet optimaal zijn.

Geen uitbreiding niet grondgebonden land- en tuinbouw

Op plaatsen buiten de gebieden voor verblijfsrecreatieve infrastructuur dient in het
verwevingsgebied de infrastructuur tot een minimum beperkt en afgestemd op de
natuurfunctie.

Aan de randen van verwevingsgebied hoort bij voorkeur (niet-professionele) grondgebonden land- en tuinbouw. Verdere uitbreiding van niet grondgebonden land- of
tuinbouw is daar niet aanvaardbaar.
1.2.3.1 Zones voor verblijfsrecreatie in verwevingsgebied
Voor een samenvatting van de gemeentelijke visie op weekendverblijven, als suggestie naar de bevoegde overheid, wordt verwezen naar de gewenste toeristischrecreatieve structuur (DEEL 2VI1.2.3.1).
Ruimte voor verblijfsrecreatieve infrastructuur met randvoorwaarden vanuit
het fysisch systeem, natuurlijke en landschappelijke structuur
In Herenthout vallen de zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur in
verwevingsgebied. Binnen verwevingsgebied kunnen verblijfsrecreatieve zones
aangeduid worden met specifieke voorschriften. Deze specifieke zones werden
afgeduid op basis van de clusters die door de gemeente, op vraag van de provincie
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Niet ingevulde recreatiegebieden herbestemmen
Waar de zones voor verblijfsrecreatie van het gewestplan niet volledig zijn ingevuld
door recreatieve infrastructuren, kunnen gebieden aangeduid worden voor een nieuwe bestemming. Recreatiegebied wordt dan omgezet naar de onderliggende functie.
Verblijfsrecreatieve infrastructuur is daar dan niet meer mogelijk. Op kaart 15, 26 en
27 staan de zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur aangeduid binnen verwevingsgebied natuur-recreatie. Buiten de zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur
is het de bedoeling om alles te herbestemmen tot de achterliggende functie.
Individuele weekendverblijven binnen juridische voorraad behouden
Buiten de clusters van weekendverblijven liggen nog enkele weekendverblijven binnen de juridische voorraad van het gewestplan. In een RUP moet worden bekeken of
deze weekendverblijven mogelijk kunnen herlokaliseren. Indien herlokalisatie niet
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mogelijk is kunnen deze weekendverblijven behouden blijven, rekening houdend
met de randvoorwaarden die voor de gebieden gelden (zie hiervoor) en met de
vergunningstoestand .
Tabel

30: gebiedsgerichte
vingsgebied

ontwikkelingsperspectieven

voor

verwe-

NVG

Gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven

NVG1

Verweving tussen natuur en recreatie. Verblijfsrecreatie mogelijk binnen
twee bestaande clusters, rekening houdende met randvoorwaarden. Behoud
van het bosrijk karakter en het reliëf, met inbegrip van de holle wegen. Aandacht voor de verhoging van de biologische diversiteit. Gebieden in de randzone bieden mogelijkheden voor de (hobby)landbouw.

1.2.4

Natuurverbindingsgebieden

Deze beleidscategorie wordt van bovenlokaal belang beschouwd omdat ze aangeduid werd op provinciaal niveau in het RSPA en van daaruit rechtstreeks over te
nemen is.
De provincie duidt in het RSPA (en ook in het PNOP) met het oog op de realisatie
van de gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur voor de Provincie Antwerpen de
natuurverbindingen (binnen IVON) en de gebieden met een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang aan. Binnen deze natuurverbindingen zal de provincie
in ruimtelijke uitvoeringsplannen zoeken naar af te bakenen natuurverbindingsgebieden.

– kan de natuurfunctie toenemen door de ontwikkeling van kleine landschapselementen en het behoud van de kleine natuurgebiedjes om een verbinding te realiseren tussen GEN, GENO en natuurverwevingsgebieden.
In natuurverbindingsgebieden is het beleid dan ook gericht op de ruimtelijke ondersteuning van de hoofdgebruiker en van de kleinere natuurgebieden, alsook op het
behoud, het herstel, en de ontwikkeling van kleine landschapselementen en van de
niet-bebouwde onderdelen. Via de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen bakent de provincie de natuurverbindingsgebieden af en werkt zij het beschreven beleid uit.
Natte en droge natuurverbindingsgebieden
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen natte en droge natuurverbindingsgebieden. Natte natuurverbindingsgebieden baseren zich op de samenhang tussen de
waterlopen en de vallei. Bij de afbakening ervan kan vanuit het ruimtelijk beleid een
ondersteuning worden gegeven aan de doelstellingen van het integraal waterbeheer.
Droge natuurverbindingsgebieden zijn verbindingszones op hogere gronden of gekoppeld aan het waternetwerk die grotere bos- en natuurcomplexen met elkaar verbinden. In de bovenloop van de Grote Nete situeren de natuurverbindingen zich
voornamelijk in de beekdalen en langs de randen daarvan. Behoud van de waterhuishouding en van het voedselarm karakter is van belang. In het bekken van de
Kleine Nete zijn natuurverbindingen in de eerste plaats aangewezen in de beekdalen
omwille van hun homogeen karakter, hun huidige of potentiële natuurlijke waarden en
de verbindende functie die zij vervullen tussen de grotere natuurgebieden.
Binnen het systeem van de twee Netes zijn onder meer volgende natuurverbindingen
aangeduid (RSPA):

Als suggestie naar de hogere overheid wil de gemeente in de verf zetten dat natuurverbindingsgebieden niet meer zijn dan punt- of lijnvormige elementen. Deze
aanduiding mag bovendien geen tussenstap zijn naar natuur. Landbouw moet hier
garanties krijgen op lange termijn.

– Een verbinding tussen de samenvloeiing van beide Netes en de vallei van de
Grote Nete ten noordoosten van Heist-op-den-Berg op basis van de Grote Nete

Natuur niet de hoofdgebruiker in een natuurverbindingsgebied

Andere natuurverbindingsgebieden die zijn aangeduid in het PNOP:

In een natuurverbindingsgebied:

– Natuurverbinding tussen Kruiskensberg en Bergen (op basis van de vallei van de
Zelse Beek)

–

komen in de regel andere functies als hoofdgebruiker voor;

–

is de natuurfunctie ondergeschikt aan andere functies en wordt deze bepaald
door de aanwezigheid van kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden als verbinding;
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– Een natuurverbinding langs de vallei van de Kleine Nete tussen de Merodese
bossen te Herenthout en de natuurgebieden ten noorden van Grobbendonk.

– Natuurverbinding tussen Kruiskensberg en het boscomplex Olen-WesterloHerentals
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Natuurverbinding tussen de Merodese bossen en de natuurgebieden ten
noorden van Grobbendonk

– Stapkensloop

Het natuurverbindingsgebied is van belang voor de gemeente Herenthout omdat
het natuurverbindingsgebied gedeeltelijk op het gemeentelijk grondgebied gelegen
is. De provincie heeft voor deze natuurverbindingsgebieden echter nog geen RUP
opgemaakt. De specifieke ontwikkelingsperspectieven worden door de provincie
vastgelegd. Een gemeentelijke suggestie aan de hogere overheid is om de bosgebieden en de kleine landschapselementen in dit gebied te behouden en verder uit te
bouwen.

– Doornstraatloop
– Wimp

1.2.5

– Oosterhovenloop

– Zelse beek
– Leibeek
Bepaalde natte corridors op gemeentelijk niveau geven invulling aan natuurverbindingsgebieden uit het PNOP (zie eerder):
– Zelse Beek
– Wimp
– Stapkensloop

Corridors en ecologische infrastructuur op gemeentelijk
niveau

Ontwikkeling van de verbindingsfunctie in afweging met andere gebruiksfuncties
Corridors zijn essentiële schakels in de ecologische infrastructuur op het gemeentelijk niveau. In corridors worden de ruimtelijke condities geschapen om een functionele ecologische verbinding tussen natuurconcentratiegebieden en natuureilanden
mogelijk te maken. De precieze aard van de verbindingsfunctie is afhankelijk van de
specifieke natuurwaarden. Naargelang de ruimtelijke condities wordt een onderscheid gemaakt tussen corridors in de natte sfeer (natte corridors) en corridors in de
droge sfeer (droge corridors).
Corridors doorkruisen gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is en die mogelijk
deel uitmaken van de agrarische structuur of de nederzettingenstructuur. Het realiseren van de natuurdoelstellingen moet steeds afgewogen worden tegen de gewenste ontwikkelingen van de andere structuurbepalende functies.
Waterlopen centraal in natte corridors
Corridors in natte sfeer zijn geënt op waterlopen, waarbij de waterloop en delen van
de vallei de dragers vormen van de verbindingsmogelijkheden. De aandacht gaat
daarbij onder meer naar de oevers. Ook zeer natte gronden met beperkingen voor
de landbouw bieden mogelijkheden in zoverre het functioneren van de agrarische
structuur dit toelaat.
Natte corridors:

Kleine landschapselementen centraal in de droge corridors
In droge corridors worden de verbindingsmogelijkheden geënt op andere, in hoofdzaak bestaande kleine landschapselementen (houtkanten, bosjes, bermen, perceelsranden,…) De verbindingsfunctie moet gevrijwaard worden binnen de randvoorwaarden van de andere deelstructuren.
Droge corridors:
– Kapellekensboom – Vallei van de Zelse Beek
– Bergen – Vallei van de Zelse Beek
Effectvermindering van barrièrewerking
Het doorbreken van barrières is een essentieel onderdeel van een beleid gericht op
de ontwikkeling van de ecologische infrastructuur en het vrijwaren van de verbindingsmogelijkheden. Waar drukke verkeerswegen of verstedelijkte ruimten gelegen
zijn binnen natuurconcentratiegebieden, natuureilanden of op corridors, gaat extra
aandacht naar de effectvermindering van de barrièrewerking.
Bestaande barrières:
– Nijlense Steenweg
– Bouwelse Steenweg
– Bevelse Steenweg
– Bergense Steenweg

–

Otterloop

– Doornstraat

–

Maasloop

– Wiekevorstse Steenweg

–

Hakenloop
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Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een paddenoversteekplaats te maken ter
hoogte van de Nijlense Steenweg aan de Merodese bossen. Momenteel wordt nog
op regelmatige basis een paddenoverzetactie georganiseerd.

Tabel 31: aandachtsgebieden structuurbepalende ecologische processen
Ecologische processen

Aandachtsgebied

veenvorming

Vallei van de Grote Nete
Vallei van de Zelse beek - Moerloop
Bergen aan Oosterhoven
Zelle
Uilenberg
Blokt
Kapellekensboom
Niemandshoek
Vallei van de Grote Nete - Wimp
Vallei van de Otterloop
Vallei van de Zelse beek en de Moerloop
Vallei van de Stapkensloop
Vallei van de Maasloop
Merodese bossen
Vallei van de Zelse Beek
Vallei van de Hakenloop
Gordinneloop
Vallei van de Grote Nete en Wimp
Vallei van de Stapkensloop

Aandachtsgebied kleine landschapselementen
Aandachtsgebieden kleine landschapselementen worden aangeduid op basis van
een bestaande concentratie van deze elementen. In deze aandachtsgebieden kan
men streven naar een nauwgezet behoud van de bestaande kleine landschapselementen ter versterking van de ecologische infrastructuur. De hoofdfunctie in deze
gebieden, hoofdzakelijk een agrarische functie, blijft evenwel nadrukkelijk behouden. Een middel om dit te bereiken is werken met vrijwillige beheerovereenkomsten,
aangevuld met een gemeentelijke subsidie.

Infiltratie

Kwel

Volgende gebieden komen in aanmerking:
–

Vallei van de Zelse Beek/Moerloop

–

Vallei van de Grote Nete/Wimp/Maasloop/Otterloop en Niemandshoek

–

Uilenberg

1.2.6

Aandachtsgebieden
logische processen

winteroverstroming

inzake

structuurbepalende

eco-

Ecologische processen kunnen structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur.
Het kwalitatief vrijwaren van deze processen is essentieel voor het functioneren van
de natuurlijke structuur. Dit kan voor de hoofdfunctie van het gebied randvoorwaarden inhouden, die gespecificeerd moeten worden in afweging met de gewenste
ruimtelijke structuur van de hoofdfunctie. Afbakening en uitwerking van de randvoorwaarden worden opgenomen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de precieze aanduiding is nader hydrologisch onderzoek vereist. We onderscheiden aandachtsgebieden kwel, veenvorming, winteroverstroming en infiltratie. Volgende
aandachtsgebieden inzake ecologische processen worden aangeduid, uitgaande
van de bestaande fysische terreinkenmerken.

Tegengaan van ontwatering en verdroging in aandachtsgebieden veenvorming
In aandachtsgebieden veenvorming moet bij de inrichting van het gebied een voldoende hoge permanente grondwaterstand nagestreefd worden, door onder meer
het vermijden van snelle ontwatering. De afmetingen van het gebied kunnen sterk
variëren.
Ruimte voor water en ecologisch beekherstel in aandachtsgebied winteroverstroming
Aandachtsgebieden winteroverstroming worden enerzijds specifiek aangeduid op
plaatsen waar in recente jaren effectief winteroverstromingen hebben plaatsgevonden. Anderzijds worden de alluviale valleien systematisch aangeduid als gebieden
die vanuit de waterproblematiek met bijzondere aandacht bekeken dienen te worden
als ruimte waar water aanspraak op maakt.
Om de waterproblematiek niet stroomafwaarts door te schuiven dienen de mogelijkheden om water opnieuw ruimte te geven integraal bekeken te worden. De aangegeven aandachtsgebieden zijn hierin de zoekzones. Waar mogelijk binnen de onvermij-
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delijke randvoorwaarden van de andere ruimtegebruiksfuncties zou de inrichting
van waterlopen, oeverzones en winterbeddingen gericht moeten zijn op het vrijwaren of lokaal terug herstellen van ruimte voor winteroverstromingen. In eerste instantie dienen al deze zones alvast gevrijwaard te worden van bijkomende verhardingen en constructies. Mogelijke strategieën die verder door de bevoegde instanties gevolgd kunnen worden zijn het selectief verwijderen van dijksegmenten, het
herinrichten van oude meanders, rivierherstel nastreven en dergelijke. Het effectief
realiseren van winteroverstromingen moet echter ook geëvalueerd worden in functie
van de waterkwaliteit (effect op landbouw en natuur).
Vrijwaren fysische omstandigheden kwelfenomeen
In een aandachtsgebied kwel worden de fysische omstandigheden gevrijwaard om
lokaal kwel te laten optreden. Het vermijden van een te sterke ontwatering en verontreiniging is hiervoor essentieel. Om verontreiniging te vermijden moeten maatregelen worden genomen om de afstroom van nutriënten uit de landbouw naar kwelgebieden te verminderen.
“Bijhouden” van niet verontreinigd regenwater in aandachtsgebieden infiltratie
Een aandachtsgebied infiltratie vervult door zijn hogere ligging en onbebouwde
karakter een essentiële rol in het opvangen van niet-verontreinigd hemelwater.
Binnen de natuurlijke structuur is dit essentieel om de “voeding” van kwelzones te
vrijwaren. Ook buiten de natuurlijke structuur hebben deze infiltratiegebieden een
belangrijke functie, zoals het uitvlakken van piekdebieten in waterlopen (overstromingsrisico’s) en het bufferen van water in functie van de basisbehoeften (drinkwater,…). Het infiltratievermogen wordt maximaal gevrijwaard door het vermijden van
verharding en het bijhouden van water (bezinking eerder dan systematische snelle
afvoer). Ook de verontreiniging van grondwater moet in een aandachtsgebied infiltratie vermeden worden. Het herwaarderen van het grachtenstelsel is een manier
om water langer bij te houden (afvoer vertragen).

1.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
natuurlijke structuur

Structureel vastleggen van de hoofdfunctie natuur in de open ruimte
Het vastleggen van de natuurlijke structuur gebeurt hoofdzakelijk d.m.v. Gewestelijke
en Provinciale uitvoeringsplannen: afbakening van Grote Eenheden Natuur, Grote
Eenheden Natuur in Ontwikkeling en Natuurverwevingsgebieden. (De provincie bakent de natuurverbindingsgebieden af.)
De gemeente zal daarna binnen haar autonomie en voor zover opportuun via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen verfijningen aanbrengen aan deze afbakening. Aandachtspunten zijn hierbij ondermeer:
– Afbakenen van de voorgestelde natuurconcentratiegebieden en natuureilanden,
voor zover niet reeds afgebakend binnen het VEN. Hierbij wordt steeds een evaluatie gemaakt van de eventuele consequenties (afstandsregels e.a.) voor landbouwbedrijven in de nabijheid. Uitgangspunt is dat voor natuureilanden geen afstandsregels (Vlarem…) kunnen gelden. Dit dient juridisch hard te worden gemaakt via bijvoorbeeld de stedenbouwkundige voorschriften.
– Afbakenen van de voorgestelde gebieden met verweving. Hierin worden ook de
inrichtingsprincipes weergegeven.
– De gemeente vraagt daarom aan het Vlaams Gewest om de gebieden van het
VEN op korte termijn af te bakenen, evenals deze van het IVON.
Integratie van ecologische randvoorwaarden in de agrarische gebieden
– Stimuleren van landbouwers voor het aangaan van beheerovereenkomsten. Hiervoor wordt een kader geboden door de besluiten van de B.Vl.Ex. 13.04.99 en
B.Vl.Ex. 04.06.99 betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten ter uitvoering van de verordening (EEG) nr 2078/92 van de Raad van 30.06.92
– Opnemen in een RUP: beheerprincipes voor het beheer van perceelsranden,
graslanden en kleine landschapselementen in de aandachtsgebieden voor kleine
landschapselementen. Dit is een maatregel die enkel verplicht kan opgelegd worden in natuurgebieden en verwevingsgebieden. In de kerngebieden van de agrarische structuur kan dit enkel op basis van vrijwilligheid.
Opmaak inventaris kleine landschapselementen
De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van de eenduidigheid inzake de
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ligging en de actuele toestand ervan. De gemeente zal een inventaris opmaken van
de kleine landschapselementen met het oog op eenduidigheid en rechtszekerheid
in dit verband.

– Opmaak van een belastingreglement inzake verhardingen: er wordt een belasting
uitgewerkt voor grote, verharde oppervlaktes (parkeerterreinen, loodsen,…) die
vervalt bij het effectief afkoppelen van de regenwaterafvoer.

Vrijwaren ecologische processen

Verbeteren van de waterkwaliteit

Bij de opmaak van RUP’s kan de gemeente een systematische toetsing van de
bestaande ecologische processen inbouwen met volgende aandachtspunten (cf.
watertoets):

– Kleinschalige waterzuivering voorzien vanuit het principe “de vervuiler betaalt”:
nog niet op riolering aangesloten linten en verspreide bebouwing worden niet
aangesloten op het rioleringsnetwerk vanwege de hoge maatschappelijke kostprijs. De waterkwaliteit wordt er gegarandeerd via individuele of gegroepeerde
kleinschalige waterzuivering. In overleg met Aquafin moet hierop afstemming gebeuren van het investeringsprogramma van Aquafin, kleine gemeentelijke rioleringswerken (zonder subsidie) en het totaal rioleringsplan op deze beleidsvisie. In
een RUP wordt onderzocht welke linten of groepen van woningen in aanmerking
komen voor gegroepeerde kleinschalige waterzuivering, als alternatief voor de individuele zuivering. De overheid (gemeente) staat in voor aanleg en onderhoud
van de gegroepeerde kleinschalige waterzuivering en verhaalt de kosten op de
bewoners via een belastingreglement.

–

Vermijden van bijkomende verharding in aandachtsgebieden infiltratie en kwel

–

Vermijden van snelle ontwatering in aandachtsgebieden veenvorming

Uitvlakken van de piekdebieten in het kader van integraal waterbeheer
De systematische toename van verharde oppervlaktes, de snelle afvoer van regenwater naar oppervlaktewater en de kanalisatie van waterlopen zijn er de oorzaak
van dat sterke debietschommelingen optreden stroomafwaarts, waardoor het risico
op overstromingen groot is. Onderstaande maatregelen zijn een ondersteuning en
verfijning op het toepassen van de “code van goede praktijk”:
–

Aanleg van infiltratiegrachten (of infiltratieriolering) voor de regenwaterafvoer.
Deze grachten hebben als doel regenwater (afkomstig van wegen, daken, verhardingen) ter plaatse te laten infiltreren; ze staan dus niet in verbinding met het
oppervlaktewaternet. Waar geen gescheiden riolering ligt of zal gelegd worden,
voorziet de gemeente infiltratiegrachten bij aanleg of heraanleg van wegen. In
nieuwe verkavelingen wordt de mogelijkheid van infiltratiegrachten onderzocht.
Ook bij de aanleg van bedrijventerreinen wordt in de mate van het mogelijke
voor deze werkwijze geopteerd. Het voorzien van infiltratiegrachten wordt ingeschreven in typebestekken.

–

Opmaak stedenbouwkundige verordeningen voor het gebruik van waterdoorlatende materialen bij verharding die er voor zorgen dat het regenwater maximaal
in de grond kan dringen. De verordening geldt voor woningen en bedrijventerreinen, waar geen infiltratiegrachten voorzien zijn.

–

Opmaak subsidiereglement m.b.t. het opvangen van hemelwater (bij bestaande
woningen). De stedenbouwkundige verordening die momenteel op gewestelijk
niveau bestaat, is enkel van toepassing bij (ver)nieuwbouw. Daarom wordt een
subsidie voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een hemelwaterput bij een bestaande woning. Op die manier wordt de afkoppeling ook gestimuleerd bij de bestaande bebouwing. Door ondertekenen van optie 10 van het milieuconvenant kan aanvullend een (gewestelijke) afkoppelingspremie voorzien
worden.
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– Opmaak van een bekenbeheerplan: In een eerste fase wordt minimaal een beheerplan opgesteld voor de waterlopen van lokaal niveau die een ecologische
corridorfunctie vervullen in de natuurlijke structuur. Hierbij kan verwezen worden
naar de opmaak van het DULO waterplan.
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Erkenning van de landschappelijke structuur als continuïteit

2

Gewenste landschappelijke structuur

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

Kaart 20: gewenste landschappelijke structuur

2.1

Doelstellingen

Figuur 12: doelstellingen voor de gewenste landschappelijke structuur

Erkenning van landschappelijke kwaliteiten
Historiciteit (erfgoedwaarde), diversiteit en herkenbaarheid (identiteit) worden erkend
als landschappelijke kwaliteiten.
Behoud van de landschappelijke diversiteit met aandacht voor de samenhang

Erkenning van de
landschappelijke
structuur als continuïteit

Erkenning van landschappelijke kwaliteiten

De herkenbaarheid van de landschappelijke diversiteit wordt als kwaliteit erkend en
het vrijwaren en versterken ervan geldt als doelstelling. Een banalisering en uniformisering van de landschappen moet tegengegaan worden. Verstedelijking en grootschalige ingrepen in het landschap kunnen deze processen in de hand werken en
moeten daarom onder strikte randvoorwaarden geplaatst worden. Doorheen de verschillen is er een belangrijke samenhang tussen de landschappen, die essentieel is
voor het functioneren ervan. In het behoud van de diversiteit moet deze samenhang
gerespecteerd worden.

Behoud van landschappelijke diversiteit

Accentueren van grenzen en overgangen
Landschappen gaan vaak geleidelijk in elkaar over. Soms is er echter sprake van
scherpe grenzen. Het accentueren van deze grenzen en overgangen kan de landschappelijke identiteit verhogen.
Visueel “vertalen“ van het fysisch systeem

Accentueren
van
grenzen en overgangen
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Visueel ‘vertalen’ van
het fysisch systeem

Respecteren
traditionele
schappen

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

van
land-
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–

–

–

valleien: referentielandschap is hetzij een halfopen landschap gedomineerd door
graslanden (referentie: beemdenlandschap), hetzij een gesloten landschap met
opgaande begroeiing (referentie: rietlanden en broekbossen).
verhevenheden: in de eerste plaats kan het vrijwaren van de open ruimte een
bijdrage leveren tot de visuele aanwezigheid. In de tweede plaats kan door het
behouden of versterken van contrasten (open en gesloten) een lokale verhevenheid geaccentueerd worden.
depressies: de herkenbaarheid van een depressie hangt in belangrijke mate
samen met de mate waarin het bodemgebruik als ‘natuurlijk’ ervaren wordt.

Respecteren van traditionele landschappen en landschapspatronen
Traditionele landschappen of landschapspatronen verwijzen naar langlopende bodemgebruikvormen uit het verleden en hebben in die zin een belangrijke erfgoedwaarde. Behoud betekent geenszins een fossiliseren van het bestaande, maar het
inpassen van nieuwe elementen in de hoofdlijnen van de bestaande structuur,
waarbij gestreefd wordt naar het versterken van de regionale identiteit van het landschap. Grondregels zijn hierbij het respect voor de natuurlijke, fysisch-geografische
basis en de cultuurhistorische eigenheid van het landschap.

2.2

Ruimtelijke
beleidscategorieën
lingsperspectieven28

en

ontwikke-

De ruimtelijke beleidscategorieën met betrekking tot landschap kunnen samengevat
worden onder de noemers structurerende landschapselementen en –componenten,
gave landschappen, nieuwe landschappen en openruimteverbindingen. Het beleid is
erop gericht de structuurbepalende elementen en componenten te behouden of te
versterken. Voor elk van de beleidscategorieën worden deze (te behouden / te versterken) elementen en componenten aangegeven en ontwikkelingsperspectieven
aangegeven.

2.2.1

Structurerende reliëfelementen

Behoud van het microreliëf

In Herenthout is de getuigenheuvel ter hoogte van de Bergen een structuurbepalend
reliëfelement in de gemeente. Deze heuvel is een getuige van het onderliggende
fysisch systeem, namelijk het Diestiaan. Door de bebossing van de heuvel, komt het
reliëf duidelijk tot uiting in het omliggende landschap. De getuigenheuvel heeft een
oost-westverloop, net als de meeste riviervalleien in de gemeente. Dwars op de lengte van getuigenheuvel komen enkele waardevolle holle wegen voor.

Kleine hoogteverschillen brengen variatie in het landschap en zorgen bovendien
voor wisselende omstandigheden voor planten- en dierengemeenschappen. Behoud van dit microreliëf heeft daarom zowel een landschappelijke als ecologische
waarde.

Het structurerend karakter van de getuigenheuvel dient behouden. De landschappelijke accentuering dient behouden en waar nodig versterkt (behoud van het bosrijke
karakter, residentiële bewoning in het landschap integreren,…). De holle wegen
dienen in de getuigenheuvel bewaard te blijven

2.2.2

Structurerende hydrografische elementen

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

28

Als basis voor de beleidscategorieën en de ontwikkelingsperspectieven werd ondermeer de landschapsatlas voor Vlaanderen gebruikt (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001).
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–

Stapkensloop

–

Leibeek

–
–

Otterloop
Hakenloop

–
–

Doornstraatloop
Oosterhovenloop

–

Zelse beek

Tabel 32: puntbakens in Herenthout
Baken

Locatie

Sint Pieter- en Pauluskerk

Herenthout-dorp

Sint-Gummaruskapel

Herenthout-dorp

Kapel Onze-Lieve-Vrouwe van de 7 smarten

Uilenberg

Kasteel van Herlaar

Herlaar

Watermolen van Herlaar

Herlaar

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

Kapel van Herlaar

Herlaar

Villa Hooghuis

Herenthout-dorp

Villa Coensborg

Vallei van de Wimp

Hoeve Wimpschrans

Vallei van de Wimp

Hoeve Prinsenhof

Bevelse Steenweg

Voor de Stapkensloop wordt specifiek gesteld om rivierherstel na te streven. Deze
rivier werd door de ruilverkaveling rechtgetrokken en de natuurlijke oevers zijn grotendeels verdwenen. In het kader van het integraal waterbeheer kan worden onderzocht op welke manier het rivierherstel kan worden nagestreefd, zonder het economisch belang van het gebied voor de landbouw te schaden.

Hoeve 't Schipke

Vallei van de Grote Nete

Blikse Hoeve

Herlaar

Zelse Hoeve

Zelle

Kerkehoeve

Herenthout-dorp

Gem eentehuis

Herenthout-dorp

Oorlogsmonument

Herenthout-dorp

Kapellekensboom

Kapellekensboom

2.2.3

Bakens als structurerende elementen

Bakens zijn visuele blikvangers en fungeren dikwijls als oriëntatiepunten in het
landschap. Ze worden ook wel de ‘bezienswaardigheden’ van de gemeente genoemd. In onderstaande tabel worden de puntbakens voor Herenthout opgesomd.
De bakens zijn merkwaardige gebouwen, monumenten en andere infrastructuren in
de gemeente.

Elk van deze bakens dient behouden te worden met respect voor hun (al dan niet
cultuurhistorische) authenticiteit en/of hun bouwkundige waarde. De bebouwing in de
omgeving van deze karakteristieke elementen dient op een dergelijke wijze te worden
vorm gegeven dat de bakens visueel gevrijwaard of versterkt worden.

2.2.4

Markante terreinovergangen als structuurbepalende componenten

Markante terreinovergangen vormen een overgang tussen twee duidelijk verschillende landschappen. Dikwijls gaat het gepaard met een verschil in bodemgebruik, percelering of open-geslotenheid. Volgende markante terreinovergangen worden aangeduid, met aanduiding van de te behouden en te versterken structuurbepalende
elementen en componenten:
– De overgang tussen de vallei van de Grote Nete en het hoger gelegen gebied
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–

Markante terreinovergang tussen het industriegebied Klein Gent en het omliggende openruimtegebied

–

Overgang tussen de bebouwing en het gaaf landschap rond de Grote Nete en
de Wimp

Overgang tussen de vallei en de hoger gelegen gebieden vrijwaren
De overgang tussen de vallei van de Grote Nete en de hogere gronden is in de
buurt van ’t Schipke nog heel duidelijk waar te nemen. Deze markante terreinovergang is eigenlijk een relict van het vroegere landschap. De terreinovergang dient
gevrijwaard te worden onder andere door het behoud van microreliëf en het typische valleilandschap.

Tabel 33: overzicht van de gave landschappen
Gaaf landschap

Valleilandschap
Vallei van de Grote Nete en Gaaf gebleven valleikenmerken:
de Wimp
– Afwisseling van waterlopen, broekbossen, hooilanden,…
– Restanten van oude perceelsstructuur en wegenpatroon
Hoger liggende beboste gronden (oude bossen) vervolledigen
het valleilandschap en geven een gesloten tot halfopen landschap. Bomenrijen en dreven zorgen voor een filterwerking.
Vallei van de Zelse Beek

Terreinovergang tussen het industriegebied en de open ruimte vervagen
De terreinovergang tussen het industriegebied Klein Gent en de omliggende open
ruimte is zeer sterk. Er is geen landschappelijke buffer voorzien tussen beide gebieden. Het industriegebied is aldus een visuele verstoring voor de omliggende
open ruimte. Een landschappelijke buffer, vb in de vorm van een groenscherm dient
gerealiseerd te worden op het industrieterrein. Dit is immers opgenomen in de
bouwvergunningen van de bedrijven op het bedrijventerrein. In Moerbroek moet een
bufferstrook van 15 meter worden gerealiseerd; in de rest van het gebied volstaat
een groenaanplanting van 3 meter breed.

Ontginningslandschap
Merodese bossen

Zelle
Heuvellandschap
De Bergen

Overgang tussen bebouwing en gaaf landschap
De overgang tussen de bebouwing van de Langstraat en het achterliggende gave
landschap rond de Grote Nete en de Wimp is markant omdat op heel korte afstand
van elkaar het landschapsbeeld totaal wijzigt. Het ene moment bevindt men zich
tussen de bebouwing en op het andere moment in een gaaf en waardevol openruimtegebied. De grens tussen het woongebied en het openruimtegebied moet in
de huidige toestand bewaard blijven.

Te behouden en te versterken structurerende elementen en
componenten

Gaaf gehucht
Bergen, Oosterhoven,
kant, Blokt en Zelle

Rivier-valleirelaties grotendeels bewaard gebleven, groot
aantal kleine landschapselementen als relict van de vroegere
landbouwbedrijfsvoering. Bosrelicten aanwezig in en aan de
rand van de vallei.
de

Bos aangeplant op vroeger heidegebied. Sinds 18 eeuw
onaangetast aanwezig; bevat belangrijke natuurwaarden,
waaronder enkele heiderelicten en kapvlakte,… Het bos
vormt een opvallend element in een verder zo goed als open
landschap.
Oude bosaanplant
Landschap met gave elem enten. Het reliëf is goed in het
landschap bewaard. De heuvel bevat waardevolle holle wegen. Bosrelicten zorgen voor een goede visuele waarneembaarheid van de heuvel. Bossen zijn echter gedeeltelijk verstoord door weekendverblijven
Hei- Gehuchten hebben eigenheid bewaard in de open ruimte.
Niet-bebouwde zones van gehuchten vrijwaren

Valleilandschappen: behoud herkenbaarheid valleikarakter

2.2.5

Gave landschappen

Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in beperkte
mate gewijzigd is door ingrepen. Het betreft hetzij relicten van traditionele landschappen, hetzij relicten van landschapspatronen.
Bij gave landschappen staat het behoud en de versterking van de structurerende
landschapselementen en –componenten voorop en het wegnemen van de aantasting door niet verenigbare infrastructuur.
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In een vallei wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate gedicteerd door beperkende randvoorwaarden van het fysisch systeem (natte alluviale gronden, winteroverstromingen,…) die een intensief bodemgebruik niet toelaten. Een typisch valleilandschap wordt gekenmerkt door de volgende elementen en componenten:
– Halfopen, kleinschalige landschappen met graslanden (referentie beemdenlandschap)
– Gesloten landschap met broekbos, rietland en moerasvegetatie
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Valleilandschappen worden maximaal gevrijwaard van verdere versnippering en
versnijding door nieuwe infrastructuren en bebouwing. Er wordt gestreefd naar een
behoud of herstel van de natuurlijke loop van de rivier of beek. De structurerende
elementen en componenten (zie hoger) worden behouden of versterkt. Het waterbergend vermogen van de rivier wordt behouden en de regels van het decreet voor
het integraal waterbeheer worden nageleefd.

2.2.6

In de omgeving van de vallei van de Grote Nete en de Wimp zorgt de afwisseling
van open en gesloten structuren voor een filterwerking. In de toekomst dient dit
beschermde landschap van nadelige antropogene invloeden en versnippering worden beschermd (atypische bebouwing, recreatieve infrastructuur,...). De rivieren die
door dit gaaf landschap stromen, vormen blauwe aders in het beschermde landschap “Vallei van de Grote Nete en de Wimp”. Heel het gebied heeft bovendien
potenties naar waterberging en natuurontwikkeling toe. Door het voorkomen van
intensieve landbouw is er goed overleg nodig tussen alle betrokken partijen.

– Industrielandschap Klein Gent

Ontginningslandschap: versterken van de bosstructuur
Veel voormalige heidegebieden zijn met de ontginningsgolf van de tweede helft van
de 19de eeuw bebost uit overwegend economische doeleinden. Sommige bossen
zijn later gekapt, andere zijn bewaard gebleven. Voor bossen die bewaard zijn gebleven, vb de Merodese bossen, kan de bosstructuur versterkt en het ontginningspatroon bewaard worden. De bossen accentueren de plaats van vroegere heidegebieden. De structurerende elementen en componenten moeten behouden en versterkt worden.
Heuvellandschap in de omgeving accentueren
De getuigenheuvel ter hoogte van Bergen is het resultaat van de onderliggende
geologische ondergrond. De heuvel dient in het landschap bewaard te blijven, met
inbegrip van de bossen. De beboste gronden bevatten ijzerzandsteen en zijn van
nature uit minder geschikt voor de landbouw. De huidige bossen vormen een relict
van de vroegere bebossing. De verstoring door weekendverblijven mag de bosstructuur niet verder aantasten. De structurerende elementen en componenten van
het heuvellandschap moeten behouden en versterkt worden.
Niet bebouwde zones van gave gehuchten vrijhouden
Enkele gehuchten uit het vroegere nederzettingspatroon zijn met een eigen identiteit in het omliggende landschap bewaard gebleven, waar andere gehuchten volledig met de kern versmolten zijn en hun eigenheid verloren hebben. Die eigenheid
kan bewaard worden door de niet bebouwde zones van deze gehuchten te vrijwaren van bijkomende bebouwing. Het gehucht Heikant is voor een gedeelte vergroeid
met de dorpskern maar heeft z’n eigenheid nog bewaard.
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Nieuwe landschappen

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

Behoud en herstel van resterende landschapselementen en -componenten in
het ruilverkavelingsgebied
De ruilverkaveling in het zuidoosten van de gemeente werd uitgevoerd in “oude stijl”.
Een uniform landschap met grote percelen is ontstaan. Vele kleine landschapselementen die vroeger als perceelsrand dienden, zijn uit het landschap verdwenen. De
Stapkensloop die de natuurlijke grens van Herenthout vormt werd door de ruilverkaveling rechtgetrokken. De landbouwgronden werden hierdoor droger en beter bewerkbaar. De resterende kleine landschapselementen moeten behouden en versterkt
worden. Een stimulatiebeleid voor perceelsrandbegroeiing en het aanplanten van
kleine landschapselementen kan worden gevoerd. De aanplant van een houtkant of
andere lage begroeiingsvorm wordt aanbevolen boven een aanplant van een (hoogstammige) bomenrij. Op die manier wordt de openheid die gecreëerd is als kwaliteit
behouden.
Het industrielandschap afschermen tegenover de open ruimte.
In het industrielandschap in het noordoosten van de gemeente zijn nauwelijks nog
relicten van het vroegere landschap aanwezig. Het nieuwe landschap staat sterk in
contrast met het openruimtegebied in Herenthout. Een afscherming van dit nieuwe
landschap tegenover dit agrarische landschap dient te gebeuren.

2.2.7

Openruimteverbindingen

Openruimteverbindingen zijn niet of weinig bebouwde ruimten in de buurt van sterk
bebouwde (verstedelijkte) gebieden. Volgende openruimteverbindingen worden aangeduid:
– Bergense Steenweg tussen het sportcentrum ’t Kapelleke en het gehucht Bergen
– Itegemse Steenweg ter hoogte van de kruising met de Wimp
– Bouwelse Steenweg te hoogte van de Zelse Beek
Het beleid is enerzijds gericht op het voorkomen van het aan elkaar groeien van de
bebouwde gebieden zodat verschillende bebouwde entiteiten herkenbaar blijven en
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het verzorgen van een verbindingsfunctie ten aanzien van structuurbepalende functies van het buitengebied anderzijds. De verbinding moet maximaal gevrijwaard
worden van bebouwing en van nieuwe infrastructuur.

2.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
landschappelijke structuur

– Gemeentelijke subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen.
– Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, het beoordelen van projecten
en dergelijke, kan de gemeente een systematische toetsing aan de gewenste
landschappelijke structuur inbouwen. Deze toetsing kan vertaald worden in de
stedenbouwkundige voorschriften met volgende aandachtspunten:
– Vrijwaren van openruimtecorridors
– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave landschappen en markante terreinovergangen
– Landschappelijke integratie van nieuwe infrastructuren
– Merkwaardige gebouwen en monumenten
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Veilig stellen van de agrarische structuur

3

Gewenste agrarische structuur

Herenthout is een landbouwgemeente. Daarom moeten de nodige ruimtelijke condities gecreëerd worden om het verder dynamisch evolueren van de landbouw toe te
laten. In de eerste plaats moeten daarvoor de gebieden van de agrarische structuur
hard afgebakend worden. Dit gebeurt in eerste instantie door het Vlaams Gewest.
Binnen deze gebieden is landbouw de hoofdfunctie en mag de eventuele introductie
van nevenfuncties het functioneren van de landbouw niet in het gedrang brengen.
Vermeden moet worden dat door infiltratie van nieuwe functies (wonen in het landelijk
gebied, horeca …) de agrarische structuur ondermijnd zou worden.

Kaart 21: gewenste agrarische structuur

3.1

Doelstellingen

Figuur 13: doelstellingen voor de gewenste agrarische structuur

In principe bieden de gebieden van de agrarische structuur geen ruimte voor nietprofessionele landbouw. De behoefte aan ruimte voor niet-professionele landbouw
bestaat echter en kan best gebiedsgericht gestimuleerd of ontmoedigd worden teneinde de structureel sterke agrarische gebieden te vrijwaren. De versnipperde zones
in of aansluitend op kernen of gehuchten komen hiervoor het meest in aanmerking.

Grondgebonden
veeteelt als drager

Landbouw als beheerder van de open
ruimte

Aan de landbouw gerelateerde bedrijven (maneges en kinderboerderijen e.a.) met
een recreatieve of commerciële hoofdfunctie, horen in principe niet thuis binnen de
agrarische structuur. Voor deze functies moet ook ruimte voorzien worden, zonder
dat de landbouw in het gedrang komt. In gebieden waar het belang van de agrarische hoofdfunctie afneemt en waar naast landbouw ook andere functies voorkomen,
kan wel beperkte ruimte gelaten worden voor deze functies. Deze gebieden worden
aangeduid in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ruimtelijke condities
voor een leefbare,
duurzame landbouw

Grondgebonden veeteelt als drager
De grondgebonden veehouderij is en blijft de ruimtelijke drager van de landbouw en
de belangrijkste beheerder van de open ruimte. De gemeente ondersteunt daarmee
de doelstellingen geformuleerd in het RSV en RSPA. Binnen de huidige context van
de mestproblematiek is er geen ruimte voor het oprichten van nieuwe grondloze
bedrijven, enkel voor het samenvoegen of verplaatsen van bestaande bedrijven (volgens wettelijk kader).
Landbouw als “verruimde” beheerder van de open ruimte
Het fysisch systeem als
onderlegger
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Sturen van verweving

Recreatief
medegebruik mogelijk

IOK

In een uitgesproken landbouwgemeente als Herenthout is bijna 50 % (aangifte mestbank) van de gemeentelijke oppervlakte in agrarisch gebruik. Waar traditioneel landbouw en landschapsonderhoud hand in hand gingen, is dit niet langer het geval door
de evoluties de laatste decennia. Schaalvergroting, intensivering en de groeiende
loskoppeling van de landbouw van het fysisch systeem leiden steeds meer tot conflicten. Anderzijds kan het opleggen van strikte randvoorwaarden zonder extra maatregelen de leefbaarheid van de landbouw in het gedrang brengen. Eerder dan het
onttrekken van grond uit de landbouw ten behoeve van natuur, landschap of recrea-
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tie, biedt een verruiming van het landbouwbeleid meer perspectieven voor een
duurzame landbouw. Een verruiming van de landbouwfunctie betekent dat zich
ontwikkelende nevenfuncties zoals plattelandstoerisme, natuur- en landschapsbeheer moeten gestimuleerd worden. Hiervoor moeten de nodige ruimtelijke en sociaal-economische condities geschapen worden.
Agrarische verbreding met het oog op een toekomstgerichte en leefbare landbouw
De moderne landbouw is sterk gespecialiseerd en grootschalig en is hierdoor ook
kwetsbaar. Dit wordt versterkt door de concurrentiepositie en de toenemende eisen
die gesteld worden vanuit ecologische overwegingen en in functie van het dierenwelzijn. Agrarische verbreding kan vanuit dit perspectief in sommige gevallen een
meerwaarde bieden en kan op micro-economisch vlak mogelijke inkomensverliezen
compenseren. Agrarische verbreding is erop gericht de landbouw de mogelijkheid te
geven nieuwe functies uit te bouwen. Waar de landbouwer bijkomende beheerfuncties uitvoert, moet hiervoor aangepaste vergoeding voorzien worden.

enz…). Een tweede gradatie berust op de mate dat de multifunctionaliteit uitgaat van
vrijwilligheid of een afdwingbaar karakter heeft. De verschillende gradaties van multifunctionaliteit worden gebiedsgericht gedifferentieerd in functie van de ontwikkelingsperspectieven van de gebieden van de agrarische structuur. Beheer- en gebruiksovereenkomsten op vrijwillige basis zijn instrumenten van agrarische verbreding die
overal toepasbaar zijn. Multifunctionaliteit op perceelsniveau kan enkel afgedwongen
worden in verwevingsgebieden, waarvan de afbakening een gewestelijke aangelegenheid is. In het agrarische gebied is overal recreatief medegebruik mogelijk. Wandelpaden en fietspaden zijn mogelijk, zonder dat ze de landbouwfunctie in gevaar
brengen.

Ruimtelijke condities voor een leefbare landbouw in economisch perspectief
Landbouw is ook onderdeel van de ruimtelijk economische structuur. Dit betekent
dat in het zoeken naar agrarische verbreding en vernieuwing rekening moet gehouden worden met de sociaal-economische aspecten van de agrarische bedrijfsvoering. Dit houdt in dat mogelijk randvoorwaarden inzake agrarische verbreding moeten afgewogen worden tegen de eisen van de leefbare landbouw. Inkomensverlies
als gevolg van een lagere fysische productie bij een vernieuwd agrarisch beheer
moet gecompenseerd worden.
Het fysisch systeem als onderlegger
Het opnieuw sterker afstemmen van de landbouw op het fysisch systeem vormt één
van de basisvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw. Binnen de context van de moderne landbouw is een integrale afstemming niet haalbaar. Speciale aandacht gaat daarom naar delen van de valleien binnen de oorspronkelijke winterbeddingen. Deze afstemming uit zich onder meer in het aanduiden van streefzones voor graslandgebruik en bouwvrije zones.
Gradaties van verweving met natuur en landschap gebiedsgericht invullen;
recreatief medegebruik
De gemeente ziet het integreren van multifunctionaliteit (verweving) binnen de landbouw in verschillende gradaties. Een eerste gradatie berust op het onderscheid
tussen multifunctionaliteit in de rand (perceelsranden, bospercelen, landbouwwegen,…) en multifunctionaliteit op perceelsniveau (teeltkeuze, bemestingsniveau
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3.2

Ruimtelijke
beleidscategorieën
lingsperspectieven

en

ontwikke-

Figuur 14: schematische voorstelling van de ruimtelijke beleidscategorieën van
de agrarische structuur

De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur behoort tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Uitgaande van de agrarische structuur op
Vlaams en provinciaal niveau en met inachtname van een voorlopig ontbreken van
een definitieve afbakening op dit moment, gebeurt hiervoor een verdere differentiatie binnen de agrarische structuur.

ruimtelijke beleidscategorieën landbouw

De gemeentelijke uitwerking van de agrarische structuur gebeurt door:
–

–

Kerngebieden van
de agrarische
structuur

een aanname te doen van de gebieden van de agrarische structuur en de gebieden waar natuur en landbouw nevengeschikt aan elkaar voorkomen (natuurverwevingsgebieden); ook natuurverbindingsgebieden kunnen overlappen met
de agrarische structuur, maar hier is de natuurfunctie ondergeschikt.

Verwevingsgebied

Streven naar
graslandgebruik

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

Andere
gebruikers
van de open
ruimte :
natuur en
recreatie

bouwvrije zone
multifunctionele
landbouwzone

Figuur 14 geeft een schematische weergave van de ruimtelijke beleidscategorieën
van de agrarische structuur en hun onderlinge relatie.

3.2.1

Kerngebieden van de agrarische structuur

De kerngebieden van de agrarische structuur zijn die gebieden waar landbouw de
enige hoofdfunctie is. Hiermee onderscheiden de kerngebieden zich van de verwevingsgebieden. Deze kerngebieden kunnen verder worden gedifferentieerd door
aanduiding van multifunctionele landbouwzones, bouwvrije zones en streefzones
voor graslandgebruik. Deze differentiatie dient dan beschouwd als een overdruk met
een specifiekere inhoud. De afbakening van de agrarische gebieden is een bovenlokale bevoegdheid. De afbakening in het kader van het GRS kan als een gemeentelijke suggestie worden beschouwd.
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Ruimtelijke condities in functie van de professionele grondgebonden landbouw

zijn deze andere functies in agrarisch gebied ondergeschikt aan de agrarische hoofdfunctie en gebonden aan voorwaarden.

In de zwaartepunten van de agrarische structuur wordt het ruimtelijk functioneren
van de grondgebonden landbouw vooropgesteld. Ruimtelijke condities moeten
duurzaam bestendigen. Instrumenten hiervoor zijn ruilverkaveling nieuwe stijl, landinrichting, aanleg gezamenlijke infrastructuur en dergelijke. Verdere verspreide
uitbreiding van grondloze veeteelt en glastuinbouw is niet gewenst. Andere functies
en activiteiten zijn ondergeschikt en zijn maar mogelijk in zover ze de leefbare landbouw niet hypothekeren. Samenvoegen of verplaatsen van grondloze bedrijven blijft
mogelijk binnen het wettelijk kader. Als gemeentelijke suggestie wordt voorgesteld
om bij de afbakening van de agrarische gebieden (en natuurgebieden), zoveel mogelijk rekening te houden met het feitelijke gebruik van de percelen.

Een toename van de andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur door verstoring en verdringing van de professionele landbouw. Anderzijds betekenen zij mogelijk een zinvolle ruimtelijke invulling in openruimtegebieden in gebouwen die verlaten worden door of niet meer in aanmerking komen voor
de professionele landbouw.

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

Conform het principe van gedeconcentreerde bundeling, kernversterking en vrijwaren
van de open ruimte, wordt nieuwe bebouwing voor woongelegenheden, niet gekoppeld aan een agrarisch bedrijf, en nieuwe non-agrarische handel en bedrijvigheid niet
toegelaten. De functiewijziging van voormalige landbouwbedrijven naar een woonfunctie is toelaatbaar op voorwaarde dat de gebouwen gelegen zijn binnen een gebouwengroep en de woonfunctie reeds vergund voorkomt in de omgeving. Traditionele landbouwgehuchten met een sterke functionele relatie met de landbouw verdienen speciale aandacht. Ook andere functiewijzigingen van bestaande bebouwing,
conform het decreet zijn mogelijk.
Stelregel is dat voor andere dan agrarische bebouwing er wordt uitgegaan van de
bestaande bebouwing/infrastructuren (via functiewijzigingen) en dat de overige open
ruimte moet gevrijwaard blijven.
Volgende functies komen voor in, maken gebruik van of liggen te midden van de
agrarische gebieden:

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

– Natuur en landschap

–

Natuur en landschap

–

Hoevetoerisme en thuisverkoop kunnen als vormen van agrarische verbreding
meer kansen geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de
hoofdactiviteit op het bedrijf blijft.
Ook natuur- en landschapsbeheer als ondergeschikte functie kan beschouwd
worden als agrarische verbreding. Beheerovereenkomsten op basis van vrijwilligheid zijn hier het uitgangspunt.

Weren of ontmoedigen van andere dan agrarische functies, tenzij onder voorwaarden in specifiek daartoe afgebakende zones
De kerngebieden van de agrarische structuur delen het kenmerk dat landbouw de
hoofdfunctie is. Dit betekent niet dat er geen andere functies voorkomen. Weliswaar
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– Hobbylandbouw
– Toerisme en recreatie
– Aan de landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid

Beheer van natuurlijke en landschappelijke elementen in functie van een behoud kan
uiteraard overal in het agrarisch gebied toegelaten worden. Dit gebeurt vrijwillig; ter
ondersteuning bestaat de mogelijkheid om eventueel beheerovereenkomsten af te
sluiten. Het afdwingbaar opleggen van maatregelen in functie van natuur kan echter
enkel in de natuurverwevingsgebieden waar natuur en landbouw nevengeschikt
worden en dit in functie van de vastgelegde gebiedsdoelstellingen voor het verwevingsgebied. Op andere plaatsen kunnen ook maatregelen voor natuur genomen
worden, maar op basis van vrijwilligheid. Maatregelen in het kader van integraal
waterbeheer moeten overal kunnen genomen worden.
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Hobbylandbouw
De gebieden van de agrarische structuur zijn in de eerste plaats voorbehouden voor
de professionele landbouw (cf. RSV). De behoefte aan ruimte voor nietprofessionele landbouw of hobbylandbouw29 bestaat echter en kan gebiedsgericht
gestimuleerd of ontmoedigd worden teneinde de structureel sterke agrarische gebieden te vrijwaren voor de professionele landbouw. Voor deze vormen van landbouw komen de versnipperde landbouwzones met kleinere percelen in of aansluitend op de kernen, gehuchten of linten het meest in aanmerking (zie verder – multifunctionele landbouwzones).
Toerisme en recreatie
De verbreding van de landbouw naar toerisme en recreatie kan een meerwaarde
betekenen voor de leefbaarheid van individuele landbouwbedrijven. Binnen deze
sector zijn er echter verschillende subsectoren:
–

–

–

Maneges, kinderboerderijen en dergelijke zijn recreatieve voorzieningen en
horen in principe thuis binnen recreatiegebieden. Overwogen kan worden deze
functies onder bepaalde voorwaarden wel toe te laten in agrarisch kerngebied:
via functiewijziging van bestaande gebouwen (niet in verwevingsgebied) én mits
een positief resultaat van een gepaste individuele planologische toetsing. Ontsluiting, bezoekersaantallen, verkeersintensiteit, bestaande bebouwingsconcentratie, sterkte van de agrarische structuur en dergelijke zijn elementen die daarin
limiterend kunnen zijn. Specifiek aan te duiden zones (zie verder – multifunctionele landbouwzones) zijn echter het meest aangewezen voor de opvang van
dergelijke recreatieve functies. Niettemin wordt ervoor geopteerd recreatieve
functies zo veel mogelijk op te vangen binnen de gebieden van de recreatieve
structuur.
Hoevetoerisme en thuisverkoop van hoeveproducten kan in principe overal in
agrarisch kerngebied binnen de bestaande landbouwbedrijven, voor zover de
landbouwfunctie de hoofdfunctie blijft.
Horeca hoort niet thuis binnen de gebieden van de agrarische structuur, tenzij
gekoppeld aan een netwerk en voor zover de dynamiek beperkt blijft (cf. gewenste toeristisch-recreatieve structuur). Maar ook dan moet steeds nog een individuele afweging gebeuren via planologische toetsing. Hoogdynamische inrichtingen (dancings e.a.) zijn per definitie niet gewenst binnen de gebieden van
de agrarische structuur.

– Recreatieve routes en netwerken binnen de kerngebieden van de agrarische
structuur zijn mogelijk, mits ze de hoofdfunctie van het gebied niet ondermijnen
(zie gewenste toeristisch-recreatieve structuur)
Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid
Aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid is een verzamelnaam voor aan
de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven (zoals lokaal conditioneringsbedrijf voor verse producten, lokale loonwerkers, ….), aan de landbouw
gerelateerde kleinhandel (zoals tuincentra) en aan de landbouw gerelateerde dienstverlening (zoals veeartsen, proefbedrijven, dierenklinieken, dierenasielen). Elk van
deze functies moet geweerd worden uit de kerngebieden van de agrarische structuur.
De plaats waar deze activiteiten normaal thuishoren is een lokaal bedrijventerrein.
Eigen kleinschalige mestverwerking is wel mogelijk op het bedrijf.
Algemeen kan echter enkel in specifiek daartoe voorziene zones die daar ruimtelijk
het best voor in aanmerking komen (zie verder – multifunctionele landbouwzones),
de vestiging van of functiewijziging naar deze aan landbouw gerelateerde functies
onderzocht worden. Ook daar dienen deze activiteiten steeds een individuele planologische toetsing te doorstaan en in regel zijn met de vingerende wetgeving.

3.2.2

Multifunctionele landbouwzone

Gebieden die door hun ruimtelijke kenmerken en infrastructuur minder potenties
bieden als uniform landbouwgebied, kunnen aangeduid worden als zones voor multifunctionele landbouwzones. Hierbij kan de nadruk op het recreatieve liggen (manege,
kinderboerderij, hobby landbouwbedrijf), of op ondersteuning van de professionele
landbouw. Ook niet professionele landbouwers en kleinere professionele landbouwbedrijven hebben in deze gebieden een plaats. Het gaat in Herenthout om volgende
zones:
– Zone Dekbunders30
– Gehucht de Bergen
– Eenheid Boudewijnlaan

30
29

Onder hobbylandbouw worden kleinschalige landbouwactiviteiten verstaan die uitgeoefend worden door
personen met een ander hoofdberoep. Dit houdt in dat geen woonvoorzieningen of grootschalige infrastructuur ter ondersteuning van dit type landbouwactiviteiten worden voorzien.
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Deze zone werd reeds als een eerste afbakeningsoefening door afdeling Land (1998) aangeduid als structureel aangetast agrarisch gebied dat uit het agrarisch gebied moet gesloten worden. Op basis van deze kaart
werden de meer versnipperde landbouwgronden gedetecteerd en zo als eerste bron gebruikt bij het aanduiden van de multifunctionele landbouwzones.
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Ruimte- binnen randvoorwaarden- voor aan de landbouw gerelateerde activiteiten
Binnen een aantal randvoorwaarden kunnen deze gebieden ook aan de landbouw
gerelateerde functies opnemen. Het betreft functies die binnen de overige gebieden
van de agrarische structuur ontmoedigd of geweerd worden, omdat een ongecontroleerde inplanting het functioneren van de agrarische structuur kan ondermijnen:
–

3.2.3

Ruimte voor hobbylandbouw (niet – professionele landbouw)

–

Ruimte voor bepaalde vormen van aan de landbouw gerelateerde bedrijven:
– Aan de landbouw gerelateerde toeleverende en verwerkende bedrijven horen in principe niet thuis in de gebieden van de agrarische structuur. Binnen
multifunctionele landbouwzones kan hiervoor in beperkte mate wel ruimte
geboden worden voor zover de schaal en de dynamiek inpasbaar is in de
omgeving.
– Concreet betekent dit onder meer ruimte voor kleinschalige (lokale)
loonwerkers, voor zover de ontsluiting goed is. In de eerste plaats komen de
multifunctionele landbouwzones die onmiddellijk aansluiten op een invalsweg, hiervoor in aanmerking.
– Voor bepaalde vormen van aan de landbouw gerelateerde dienstverlening
(zoals veeartsen en dierenasielen) kan ruimte worden geboden.
– Ruimte voor aan de landbouw gerelateerde toeristisch-recreatieve bedrijven
– Toeristisch recreatieve activiteiten gerelateerd aan de landbouw en die verder gaan dan hoevetoerisme. Voorbeelden zijn maneges en kinderboerderijen.
Dit geeft invulling aan de maatschappelijke behoefte enerzijds en ontlast anderzijds
de gebieden van de agrarische structuur. De dynamiek moet wel gebiedsgericht
afgestemd worden, hetgeen vertaald moet worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen
De toetsingscriteria die in een RUP moeten uitgewerkt worden, brengen onder meer
volgende elementen in rekening: de ontsluitingsmogelijkheden, de verwachte dynamiek op basis van bezoekersaantallen e.a., de mate dat de locatie aansluit op
bestaande bebouwingsconcentraties, de verwachte impact op het functioneren van
de agrarische structuur.
Multifunctionele landbouwzones niet verder versnipperen
In multifunctionele landbouwgebieden gaat het hoofdzakelijk om meer versnipperde
gebieden. Deze versnippering mag echter niet in de hand gewerkt worden. De “aan
landbouw gerelateerde functies” kunnen via functiewijzigingen van de bestaande
infrastructuur een plaats krijgen en/of door een uitbreiding van de bestaande infra-
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structuur. Op vrijliggende percelen, die nu hoofdzakelijk nog in al dan niet professioneel landbouwgebruik zijn, mag geen nieuwe bebouwing komen. Het buitengebied
mag door het aanduiden van multifunctionele landbouwzones in geen geval verder
versnipperen. Natuurontwikkeling ter realisatie van corridors e.a. kan een nevendoelstelling zijn.
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Suggestie verwevingsgebieden

In verwevingsgebieden komt natuur nevengeschikt voor naast andere structuren, vb.
de recreatieve of de agrarische structuur. De natuurlijke structuur heeft dan niet meer
de hoofdfunctie, maar komt nevengeschikt voor met de recreatieve en/of agrarische
functie. De aanduiding en afbakening van verwevingsgebieden gebeurt in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De ruwe aanduidingen binnen het GRS alsook de
ontwikkelingsperspectieven moeten beschouwd worden als aanname of suggestie
vanuit het gemeentelijke niveau. Voor een overzicht van de gebieden die aangeduid
worden als aanname verweving en hun ontwikkelingsperspectieven, wordt verwezen
naar de gewenste natuurlijke structuur (DEEL 2VI1).
Mogelijkheden voor hobbylandbouw binnen randvoorwaarden in verwevingsgebied
Anders dan binnen de gebieden van de agrarische structuur, waar hobbylandbouw
afgeremd wordt, komt verwevingsgebied hiervoor wel in aanmerking, weliswaar binnen een aantal randvoorwaarden in functie van de natuurdoelstelling. Aan landbouw
gerelateerde bedrijven zoals maneges zijn hier echter niet op hun plaats. Deze horen
eerder thuis in multifunctionele zones.

3.2.4

Streven naar graslandgebruik

Het RSV stelt dat het fysisch systeem ruimtelijk structurerend moet zijn voor o.m. de
agrarische structuur. Dit betekent dat de huidige, intrinsieke kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling
van deze structuurbepalende functie. De mate waarin en de wijze waarop dit kader
wordt ingezet, wordt gebiedsspecifiek bepaald (“ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur”, RSV p 193-194).
Voor bepaalde gebieden kan dit resulteren in “gewenste” of “minder gewenste” teelten. In deze gebieden kan teeltdifferentiatie gestimuleerd worden. In de mate dat een
differentiatie in teeltkeuze lokaal en kleinschalig wordt toegepast, kan het een bijdrage leveren tot een duurzame verruimde landbouw. Voorwaarde daarbij is dat deze
differentiatie geen hypotheek legt op het functioneren van het agrarisch gebied en dat
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de differentiatie logisch geënt is op het fysisch systeem. De teeltkeuze moet met
andere woorden in harmonie zijn met de natuurlijke bodemgeschiktheid.
De streefzones voor graslandgebruik binnen delen van alluviale valleien die in de
agrarische gebieden vallen, geven een concrete invulling aan deze visie. Alluviale
gronden vormen immers de van nature overstroombare gebieden (NOG) met een
permanent hoge grondwaterstand en een natuurlijke bodemgeschiktheid voor graslandgebruik. Het streven naar graslandgebruik kan enkel een wensbeeld zijn en
mag het functioneren van het agrarische gebied of individuele bedrijven niet in het
gedrang brengen. Dit betekent dat het graslandgebruik niet verplichtend kan opgelegd worden binnen de kerngebieden van de agrarische structuur en dat dit streefbeeld gerealiseerd dient te worden op basis van vrijwilligheid (beheerovereenkomsten, ...). De zones worden ook enkel aangeduid in gebieden waar reeds veel
grondgebonden veeteelt (en dus grasland) voorkomt.
Streefzones voor graslandgebruik kunnen zowel in gebieden van de agrarische
structuur, de multifunctionele landbouwzones, de verwevingsgebieden en de bouwvrije zones aangeduid worden. Slechts in de verwevingsgebieden zal het graslandgebruik echt dwingend kunnen gemaakt worden.
In welke mate (voor 100% of minder) ander dan graslandgebruik moet worden geweerd en de manier waarop, wordt gebiedsgericht verfijnd in verdere ruimtelijke
uitvoeringsplannen. De leefbaarheid van de actieve landbouwbedrijven staat bij
deze afweging voorop. Het op grote schaal bindend opleggen van teeltmogelijkheden zou de dynamiek van de landbouw kunnen ondermijnen en moet in elk geval
vermeden worden.
In streefgebieden voor graslandgebruik, kan ook aandacht geschonken worden aan
de ecologische infrastructuur (houtkanten, perceelsranden, bermen, beekoevers en
andere kleine landschapselementen).
In de praktijk liggen heel wat permanente graslanden in valleigebieden. Via Europese regelgeving (Mid Term Reform) dient het areaal permanente graslanden bestendigd worden. Het aanduiden van streefzones voor graslandgebruik legt geen bijkomende teeltbeperking op, maar geeft een indicatie voor de plaatsen waar het areaal
permanente graslanden het best bewaard kan blijven.

3.2.5

Afstemming op het fysisch systeem en op landschappelijke kwaliteiten en het vrijwaren van de potenties van deze gebieden voor de grondgebonden landbouw zijn de
uitgangspunten om bouwvrije zones aan te duiden. De criteria die gehanteerd worden voor de afbakening zijn:
– Bindende voorwaarde: ontbreken van bestaande bedrijfszetels
– Bijkomend (niet-cumulatief) o.m.:
– Ontbreken van bebouwing
– Fysisch systeem: alluviale en/of (zeer) natte gronden
– Landschappelijke kwaliteiten, die gehypothekeerd zouden worden door bebouwing
– Het aaneengesloten karakter van cultuurgronden
In principe zijn alle alluviale gronden in het agrarisch gebied (van nature overstroombare gebieden, NOG) potentiële bouwvrije zones omdat deze niet voor bebouwing
zijn geschikt en een belangrijke openruimtewaarde hebben.
Als mogelijke bouwvrije zones binnen de agrarische structuur op gemeentelijk niveau
worden verschillende gebieden vooropgesteld om verder te onderzoeken in functie
van een afbakening (zie verder). De afbakening van bouwvrije zones moet zo gebeuren dat voldoende plaats blijft voor landbouwbedrijven die om bepaalde redenen
moeten herlokaliseren.
Weren van harde infrastructuur uit de valleien
Volgende bouwvrije zones worden aangeduid in valleien van structuurbepalende
waterlopen:

Bouwvrije zones

In het RSV gebeurt, met uitzondering van de afbakening van de bouwvrije zones,
geen verdere differentiatie (RSV, p. 395). Verder wordt een methodologie voorgesteld om de bouwvrije zones af te bakenen. De gemeente wil een suggestie doen
aan de hogere overheid met betrekking tot de afbakening van bouwvrije zones.
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Naast de afbakening van bouwvrije zones op gewestelijk en provinciaal niveau, worden ook op gemeentelijk niveau voorstellen gedaan, voor de afbakening van bouwvrije zones, voor zover ze het lokale niveau niet overstijgen. De differentiatie van de
agrarische structuur in functie van bebouwingsmogelijkheden heeft zowel ruimtelijke
als landbouwkundige voordelen. Enerzijds wordt de ruimtelijke spreiding van bedrijven beheerst, anderzijds wordt de leefbaarheid van landbouwbedrijven gevrijwaard.
De inplanting van nieuwe agrarische bedrijven mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van bestaande bedrijven. Zo is de inplanting van een gebouw in een optimaal ingericht en voor grondgebonden teelten zeer geschikt gebied vanuit landbouwleefbaarheidsperspectief niet gewenst.
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– Brede valleidepressie Zelse beek
– Vallei Grote Nete
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Kerngebieden grondgebonden landbouw
De gave open ruimte en de belangrijke rol van de grondgebonden landbouw leiden
tot de aanduiding van delen van het landbouwgebied in de agrarische eenheid
Oosterhoven – Heikant.

3.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
agrarische structuur

– De gemeente kan de ruwe afbakening van de agrarische gebieden door het
Vlaamse Gewest verder verfijnen in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
De volgende bepalingen kunnen hierin worden uitgewerkt:
– De bouwvrije zones van gemeentelijk niveau kunnen worden afgebakend en
er kunnen stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld voor bouwvergunningsplichtige activiteiten. Voor de afbakening worden de criteria gehanteerd zoals geformuleerd in het RSV en de gewenste agrarische structuur.
– De multifunctionele landbouwzones kunnen worden afgebakend en er kunnen
stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd voor de aan landbouw
gerelateerde bebouwing.
– De streefzones voor graslandgebruik kunnen afgebakend worden op basis
van de Bodemkaart van België, een stimulatiebeleid kan uitgewerkt worden tot
afsluiten van beheerovereenkomsten volgens uit te werken gebiedsgerichte
beheervoorstellen, de wijziging van historisch permanent grasland kan vergunningsplichtig gemaakt worden.
– Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan gebiedsgerichte stedenbouwkundige voorschriften uitwerken voor andere en aan landbouw gerelateerde functies op
basis van ruimtelijke beleidscategorieën en planologische toetsing van bestaande activiteiten.
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Zachte groei vanuit de eigen behoefte

4

Gewenste nederzettingsstructuur

Het woningaanbod in Herenthout, als gewoon hoofddorp type III wordt afgestemd op
de natuurlijke groei van de lokale bevolking. Om de taakstelling met betrekking tot
wonen strategisch te kunnen invullen moeten maatregelen worden genomen om
deze zachte groei te bevorderen en de immigratie af te remmen. Grote privéverkavelingen en sociale verkavelingen zijn een extra stimulans voor inwijking en
moeten vermeden worden. Om zachte groei na te streven is een duidelijke fasering in
bouw- en verkavelingsvergunningen nodig. Op die manier kan worden gestreefd naar
een evenwicht tussen het behoud van open ruimte en het ter beschikking stellen van
bouwpercelen.

Kaart 22: gewenste nederzettingsstructuur

4.1

Doelstellingen

Figuur 15: doelstellingen voor de gewenste nederzettingsstructuur

Kernversterking

Zachte groei vanuit de
eigen behoefte

Kernversterking

De behoefte om te gaan wonen in de open ruimte moet stelselmatig worden afgeremd door het wonen in de dorpen aantrekkelijk te maken. Dit houdt in dat lintbebouwing wordt afgeremd ten voordele van het bouwen in de kern. Inbreidingsprojecten
moeten de ‘gaatjes’ in het bebouwde weefsel opvullen. Dit wil echter niet zeggen dat
alles moet worden ‘volgebouwd’. De aanwezigheid van pleinen en parken samen met
speelruimten is belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. Ook de erkenning en de
versterking van groene fragmenten in de kern dragen bij tot een aangenamere
woonsfeer.

Na te streven woningdichtheid
van
15
wo/ha

Verdichting moet de trend naar een steeds grotere gemiddelde perceelsoppervlakte
omkeren. Zuinig ruimtegebruik staat hierbij voorop. In Herenthout als kern van het
buitengebied wordt gestreefd naar een minimum dichtheid van 15 woningen per
hectare. Op die manier kunnen meer mensen wonen in de kernen en wordt het financieel draagvlak van de kleinhandel in de kernen ondersteund. Zuinig ruimtegebruik
vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de
kernen via het stimuleren van renovatie en vernieuwbouw.
Differentiatie in de huisvestingsmogelijkheden

Differentiatie in de
huisvestingsmogelijkheden
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Vermenging
woningtypes

van

Gezien de grootte van het mediaaninkomen en het gemiddelde inkomen per aangifte
(zie voorgaande analyses) mag men er van uitgaan dat een niet onbelangrijk deel
van de bevolking vragende partij is op de sociale huur- en koopmarkt. Ook de toenemende vergrijzing en de gezinsverdunning leiden ertoe dat men zich niet blind mag
staren op het louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen met tuin. Men moet
er steeds over waken om voldoende bejaardenwoningen, serviceflats, sociale
(huur)woningen, studio’s en appartementen van verschillende grootteorde, samen
met voldoende ruime ééngezinswoningen te voorzien.

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
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Gespreide vermenging
In het verleden werden woonzones enkel ontwikkeld met huurwoningen of koopwoningen of bouwkavels. In de toekomst moet dit vermeden worden. De sociale dimensie van huisvestingsprojecten kan verhogen via een vermenging van sociale
huurwoningen, koopwoningen en projecten voor middengroepen. Bovendien moet
ook worden vermeden om grootschalige huisvestingsprojecten in één kern te voorzien. In functie van de zachte groei hypothekeert dit de huisvestingsprojecten in
andere (deel)gemeenten. Er moet dan ook gestreefd worden naar een gespreide
vermenging (huur + koop en/of middengroepen) die afgestemd wordt op het voorzieningenniveau van de kern.
Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
Zowel kleine als grotere (woning)bouwprojecten moeten een positieve bijdrage
leveren tot de ruimtelijke opbouw van de kernen. Er moet op worden toegezien dat
ze op een architecturale en stedenbouwkundig kwaliteitsvolle manier worden geïntegreerd in hun omgeving.

4.2

Ruimtelijke
beleidscategorieën
lingsperspectieven

en

ontwikke-

De gewenste nederzettingsstructuur wordt vertaald in beleidscategorieën. Deze categorieën geven ook een weergave van de woningprogrammatie binnen
Herenthout. Stimulering, fasering en reservering moeten een efficiënt aanbodbeleid
waarmaken dat ruimtelijk en tijdgebonden is.

4.2.1

Gewoon hoofddorp type III

Herenthout wordt in het RSPA geselecteerd als gewoon hoofddorp type III. Buiten de
kern van Herenthout komen er geen andere woonkernen meer voor in de gemeente.
De natuurlijke aangroei wordt opgevangen binnen de gemeente, er dient geen rekening gehouden te worden met eventuele immigraties. De opvang van nieuwe woningen gebeurt in principe binnen de woongebieden. Specifiek voor de gemeente Herenthout werden er op het gewestplan geen woonuitbreidingsgebieden afgebakend.
De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vertalen de visie naar concrete
richtlijnen:
Kernen aflijnen om grenzen te kunnen stellen
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt het hoofddorp afgelijnd. Met deze
aflijning worden ruimtelijke randvoorwaarden vastgelegd die de natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kern. Binnen de afgelijnde kernen moet de beschikbare ruimte
eerst maximaal worden benut vooraleer men de grens in een latere planperiode terug
in vraag kan stellen. De aflijning van de kernen is echter bij benadering weergegeven
en mag niet als een bodembestemming worden geïnterpreteerd. Verdere verfijning
op perceelsniveau moet in uitvoering van het structuurplan gebeuren in ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Bij de aflijning van de kernen werd o.a. rekening gehouden met volgende factoren:
aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer, impact van dichtheidsverhoging aan 15 wo/ha, bouwmogelijkheden, begroeiing van vrijliggende terreinen en hun
landschapskenmerken, bodemcondities van terreinen (depressie, natte grond), geplande en bestaande rioleringsnet, morfologische begrenzing ten aanzien van homogene open ruimte en/of ecologische gehelen, juridische toestand, … .
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Gedifferentieerde kernverdichting doorvoeren
Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om naar hogere dichtheden te streven. Het cijfer van minimum 15 wo/ha kan gehanteerd worden als een richtcijfer. In
de praktijk komt het er op neer om het aandeel open bebouwing af te remmen en
langs uitgeruste wegen meer combinaties te maken met halfopen en gesloten bebouwing. Realisaties op niet uitgeruste gronden zullen voor het globale project een
bruto woningdichtheid van 15 wo/ha nastreven.
Om de schaarse ruimte in de compacte kern niet te hypothekeren zal in het centrum
van de gemeente getracht worden om aan hogere dichtheden te bouwen (30 woningen per hectare). Gedacht kan worden aan combinaties van gesloten en halfopen bebouwing, met plaats voor appartementen. Sociale woningbouw hoeft in de
gemeente niet verder te worden gestimuleerd, maar kleinere projecten voor het
realiseren van de sociale mix blijven mogelijk.
De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden stimuleren (S) in fases
Door deze gebieden voor huisvesting aan te snijden kan de bruto woningdichtheid
worden verhoogd en wordt het wonen in de kern van Herenthout gestimuleerd.
Gelet op de doelstelling van de zachte groei is het aangewezen om de toekomstige
huisvestingsprojecten te faseren in de tijd. Op die manier vermijdt men dat grote
aantallen woningen op korte tijd op de markt komen en zo de mogelijkheden voor
de toekomst beperken. Niet alleen een fasering in de tijd, maar ook een ruimtelijke
spreiding is aangewezen.
De realisaties van de binnengebieden is afhankelijk van verschillende factoren
waaronder toegankelijkheid van het gebied, fysisch systeem, bestaande functie van
het gebied,…
De ontwikkeling van deze gebieden moet worden gestimuleerd aan dichtheden van
minimum 15 woningen/ha. Ze komen in principe in aanmerking voor de hogere
inkomensklasse en de middenklasse al dan niet in combinatie met initiatieven voor
de lagere inkomensklasse (sociale huisvesting). Om de sociale dimensie van deze
huisvestingsprojecten te verhogen dient er zo veel mogelijk gestreefd te worden
naar de realisatie van een sociale mix. Deze mix dient zowel gerealiseerd te worden
naar inkomensklasse als naar woningtype (kavels, huurwoningen, koopwoningen,
appartementen, studio’s).
Alle binnengebieden zijn getest op het fysisch systeem. Elk binnengebied heeft een
plaggenbodem en is geschikt om op te bouwen. Er komen geen natte gronden voor
in de binnengebieden.
De volgende zones komen in aanmerking:
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– S1 Verbistlaan Z (achter Hooghuis) (1,45 ha): dit gebied ligt in het westen van de
kern van Herenthout achter het Hooghuis. Een privé-verkaveling voor 21 loten in
halfopen en open bebouwing is goedgekeurd. Dit gebied is realiseerbaar voor
2007.
– S2 Verbistlaan N (achter Hooghuis) (2,49 ha): dit gebied ligt in het westen van de
kern van Herenthout, direct aansluitend bij het Hooghuis. Het is een soort parkgebied van privé eigenaars. De ontwikkeling van dit gebied kan gestimuleerd
worden, maar de realisatie is niet realistisch.
– S3 De Griefjes (0,6 ha): ligt net ten noorden van het bestaande kerkhof in het
centrum van de kern en sluit aan bij de bestaande verkaveling ‘de Griefjes’. Dit
gebied is gelegen in de woonzone en kan ontwikkeld worden en zo kernversterkend werken. Ontwikkeling kan hier gestimuleerd worden, maar is niet realistisch
voor 2007.
– S4 Bergense Steenweg – Lindelaan (2,2 ha): in het noorden van de kern, aansluitend op het recreatiegebied en het sportcentrum Kapellekensboom. Dit gebied is
reeds in ontwikkeling voor sociale woningbouw, waardoor een gedeelte al is ingevuld. Realisatie zal gedeeltelijk gerealiseerd zijn voor 2007.
– S5 Cardijnlaan (0,4 ha): gelegen in het noordoosten van de kern van Herenthout.
De ontwikkeling van dit gebied is niet realistisch voor 2007. Toegangsperceel
moet nog worden voorzien en vrijgehouden.
– S6 Sportstraat (4,1 ha): in het noordoosten van de kern van Herenthout gelegen
ter hoogte van de huidige voetbalvelden van KFC Herenthout. Dit gebied heeft
een hoge potentie aan bouwgronden en moet gestimuleerd worden, maar is
slechts realistisch na 2007. De voetbalvelden die ter plaatse liggen, moeten eerst
nog elders in de gemeente geherlokaliseerd worden. Aangezien het om een groot
perceel gaat, dient de verkaveling in fases te worden doorgevoerd.
– S7: Doornboompad Z (0,6 ha): gelegen ten zuiden van de kern van Herenthout
(Luttelvelden – Kloosterstraat). Dit binnengebied moet gestimuleerd worden, maar
is slechts realistisch na 2007. Verschillende aanliggende percelen kunnen mogelijk als toegangsweg worden gebruikt. Een toegangsperceel moet aangeduid worden.
– S8 Doornboompad N (1 ha): gelegen ten zuiden van de kern van Herenthout.
Deze open ruimte in de kern is moeilijk realiseerbaar, alhoewel een toegangsweg
voorzien is. De ontwikkeling ervan moet gestimuleerd worden.
– S9 Uilenberg (0,9 ha): in het uiterste zuiden van de kern van Herenthout gelegen
in het gehucht Uilenberg. Het gebied is momenteel in landbouwgebruik. De ontwikkeling van dit gebied moet gestimuleerd worden, maar het is niet realistisch
voor 2007. Onder meer de ontsluiting is een probleem. De bestaande weg is te
smal voor autoverkeer.
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–

S10 Bouwelse Steenweg – Ristenstraat (gedeeltelijk) (0,9 ha): ten noorden van
de kern gelegen. De realisatie van het zuidelijke gedeelte van dit binnengebied
is niet direct mogelijk omwille van de eigendomsstructuren en de ligging tussen
verschillende woningen in (gedeeltelijk tuinen). De ontwikkeling van dit gebied
kan gestimuleerd worden.

De centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden (CB)
Deze zones hebben een centrumfunctie opgenomen die de woonkwaliteit ondersteunt aangezien ze de behoefte aan andere woon(ondersteunende) functies vervullen. Indien deze functies op langere termijn zouden wegvallen, is ontwikkeling
voor huisvesting mogelijk. De volgende zone komt in aanmerking:
–

CB1 Astridlaan (0,7 ha): in deze zone is een uitbreiding van het bestaande kerkhof van Herenthout gelegen. Deze functie wordt uiteraard bestendigd in de toekomst.
– CB2 Bouwelse Steenweg –Ristenstraat (gedeeltelijk) (1,1 ha): ten noorden van
de kern gelegen. In het noordelijk gelegen gedeelte van deze zone, tussen woningen gelegen is o.a. een jeugdheem aanwezig. De ontwikkeling van een
woonproject op deze locatie is niet gewenst.
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Tabel 34: samenvattende tabel woningprogrammatie Herenthout
status

zone

code

Programmatie

Opmerking

niet uitgerust woongebied

Verbistlaan Z

S1

Ontwikkelen

Privé-verkaveling goedgekeurd

Verbistlaan N

S2

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk

De Griefjes

S3

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk

Bergense Steenweg

S4

Ontwikkelen

In ontwikkeling

Cardijnlaan

S5

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk/ toegangsperceel voorzien

Sportstraat

S6

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk/ in fases uit te voeren

Doornboompad Z

S7

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk/ toegangsperceel voorzien

Doornboompad N

S8

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk

Uilenberg

S9

Ontwikkelen

Sociale vermenging wenselijk

Bouwelse Steenweg - Ristenstraat

S10

Ontwikkelen

Enkel zuidelijk gedeelte/ sociale vermenging wenselijk

Astridlaan

CB1

huidig bodemgebruik bestendigen

Uitbreiding bestaande kerkhof

Bouwelse Steenweg - Ristenstraat

CB2

huidig bodemgebruik bestendigen

Ruimte rond jeugdlokaal (noordelijke gedeelte) vrijwaren
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Figuur 16: ontdichtingsprincipe

4.2.2

Linten en bebouwingsconcentraties

Linten en bebouwingsconcentraties zijn woonstructuren met een betrekkelijk lage
dichtheid, beperkte bouwhoogtes en een typerend ‘landelijk karakter’. De linten
kennen een lineaire ontwikkeling en komen in de hele gemeente voor. In Herenthout komt er slechts één bebouwingsconcentratie voor, namelijk deze in het zuiden
van de gemeente aan de grens met Heist-op-den-Berg. Het is de wijk Dekbunders
die in de open ruimte is ingeplant en nog steeds een landelijk karakter heeft.
Ten aanzien van de bebouwingsconcentraties wordt een beleid gevoerd dat de
bouwmogelijkheden binnen het huidige woongebied benut, echter aan lagere dichtheden dan 15 wo/ha. De vrijliggende percelen kunnen verder worden opgevuld. Op
die manier kan het landelijk karakter behouden blijven en bevordert men de landschappelijke overgang naar de open ruimte.
Ten aanzien van de linten zijn meerdere perspectieven noodzakelijk omdat de impact van de linten op de open ruimte groter is dan die van de bebouwingsconcentraties. De linten betreffen meestal woongebieden met een landelijk karakter. Lineaire uitwaaieringen van de woongebieden worden ook als linten beschouwd, ook al
hebben ze niet het statuut van woongebied met landelijk karakter. Een gemeentelijk
uitvoeringsplan moet de juiste afbakening tussen de kern en de linten onderzoeken
en vastleggen. De linten die niet tot het woongebied of tot goedgekeurde niet vervallen verkavelingen behoren, zijn zonevreemd en richten zich naar de visie op de
verspreide bebouwing (enkel mogelijkheden voor bestaande woningen, nieuwe
woningen zijn niet meer mogelijk tenzij voor landbouwbedrijven). Aangezien ze toch
een lineaire structuur hebben en een grotere impact op het landschap hebben,
gelden ook de specifieke maatregelen inzake beperking van de maatschappelijke
kost en de verhoging van verkeersveiligheid.
De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vertalen de beleidsdoelstellingen inzake verlinting naar concrete richtlijnen:
Streven naar een lagere woningdichtheid
Terwijl er in de kern wordt verdicht, zal er in de linten worden ‘ontdicht’. Onbebouwde percelen in de linten moeten aan lage dichtheden worden ingevuld zodat het
wonen in de kern wordt gestimuleerd, het financieel draagvlak van kleinhandel in de
kern wordt ondersteund, het fietsgebruik voor kleine afstanden wordt gestimuleerd
en de rendabiliteit van het openbaar vervoer groter wordt. Door de ontdichting wordt
ook getracht de morfologische samenhang tussen de achterliggende gebieden te
bevorderen zodat een grotere fysische en visuele doordringbaarheid van het landschap kan worden bekomen.
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Momenteel ligt in Herenthout de dichtheid in de linten gemiddeld rond 6 wo/ha. Het
vrijliggend aanbod bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote percelen, af en toe
komt er een groot perceel voor. Vanuit het RSPA wordt er in linten gestreefd naar
ongeveer 6 wo/ha. Dit zal voor Herenthout in principe de volgende richtlijnen inhouden:
– Bestaande kleine en middelgrote kavels (< 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Samenvoegen van
kleinere kavels tot grote kavels draagt bij tot de ontdichting en kan gestimuleerd
worden.
– Bestaande grote kavels (> 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Opsplitsing tot kleinere kavels kan
toegestaan worden indien de kavelbreedte van de nieuwe kavels minimaal 30
meter is. Het ontdichtingsprincipe wordt op die manier behouden.
– Ter hoogte van beken worden strengere voorwaarden opgesteld (grotere percelen, erfdienstbaarheden om valleigronden te vrijwaren) zodat de concepten inzake het landschappelijk doorbreken van de verrastering en de verstedelijkte as
rond de N152 worden nagestreefd. Deze richtlijn is toepasbaar rond de Doornstraatloop en de Hakenloop.
– De ‘gaten’ tussen de linten (niet tot de woonzone ingekleurde percelen) blijven
gevrijwaard van bebouwing en kunnen niet tot woonzone worden ingekleurd.
Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen gelegen in de linten. Hier worden de voorschriften van de verkavelingsvergunningen behouden.
De maatschappelijke kost van lintbebouwing beperken
Het voorzien van openbaar vervoer en de aanleg en onderhoud van allerlei nutsvoorzieningen (riolering, gas- en elektriciteitsleidingen) is logischerwijs veel moeilijker en
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duurder bij een lineaire bebouwing. De maatschappelijke kost om een deel van de
woonlinten hetzelfde uitrustings- en voorzieningenniveau te bieden als de kernbebouwing is dan ook groot. Een manier om extra kosten niet langer af te wentelen op
de gemeenschap is het meer individueel organiseren van infrastructuren en nutsvoorzieningen (b.v. belbussysteem).
Alle woningen in linten aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie is dan ook
niet wenselijk. De waterzuivering dient zoveel mogelijk via lokale waterzuiveringsinstallaties te worden voorzien, een verdertrekking van het rioleringsnet tot ver buiten
de kern is niet aangewezen.
Verhogen van de verkeersveiligheid langs invalswegen
Een aantal linten is gelegen langs invalswegen met een hoge verkeersintensiteit.
De combinatie van snel verkeer (buiten bebouwde kom) en de vele toegangen leidt
tot onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid te bevorderen worden de inritten
gekoppeld zodat het aantal conflictpunten tussen auto’s en fietsers kan verminderen. De regeling wordt toegepast voor onbebouwde percelen die naast mekaar
gelegen zijn. Bestaande woningen kunnen via gezamenlijk akkoord een inritkoppeling nastreven. Het ontwikkelingsperspectief wordt toegepast op de linten langs
lokale en bovenlokale verbindingswegen.

4.2.3

4.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
nederzettingsstructuur

Onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen op de markt krijgen
– De gemeente kan een belasting heffen op onbebouwde percelen gelegen in
goedgekeurde verkavelingen en op uitgeruste percelen bestemd voor het wonen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met sociale factoren (conform art. 143
§1, 2 en 3 van het decreet op de RO). Dit moet enkel in de afgelijnde kern en de
nederzetting worden toegepast aangezien het meer wonen in de kern tracht te
stimuleren.
– Het register van onbebouwde percelen dient zeer nauwlettend te worden bijgehouden.
– De gemeente kan het bebouwen van percelen langs uitgeruste wegen financieel
stimuleren (kleine subsidies,…). Deze maatregel kan ook enkel geldig zijn in de
afgelijnde kern en de nederzetting.
Streven naar een optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad
– De gemeente kan renovatie financieel stimuleren door een aanvullende gemeentelijke subsidiëring te voorzien.

Verspreide bebouwing

De verspreide bebouwing is iedere vorm van bebouwing die niet op basis van de
definiëring tot één van de vorige beleidscategorieën kan worden gerekend. Afhankelijk van de functie die de bebouwing heeft opgenomen komen de ontwikkelingsperspectieven aan bod in de andere gewenste ruimtelijke deelstructuren. Een verdere toename van bebouwing moet in de open ruimte niet worden gestimuleerd,
nieuwe woningen kunnen dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij het woningen zijn
die gekoppeld zijn aan een landbouwbedrijf.
De problematiek van de zonevreemde woningen is echter zeer complex en vereist
een uitgewerkte visie in deze deelstructuur. De oplossing die de decreetgever heeft
voorzien in het decreet op de ruimtelijke ordening wordt door het gemeentebestuur
als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren door een
ruimtelijk uitvoeringsplan. In DEEL 2VIII2 wordt een toetskader en een ruimtelijke
vertaling voor zonevreemde woningen in Herenthout gegeven.

– De gemeente kan een informatiebrochure uitgeven of een infopagina op de website van de gemeente zetten waarin alle geldende subsidievormen (op alle niveaus) en regelgeving voor renovatie en verbouwing worden verduidelijkt. Op die
manier kan de drempel tot het overgaan tot renovatie worden verlaagd.
– Inventaris van leegstand en verkrotting dient zeer nauwlettend te worden bijgehouden in het kader van de belasting op leegstand en verkrotting (Vlaams Gewest).
– Voor het ‘wonen boven winkels’ kan in een verordening worden voorzien dat bij
de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor een winkel met een
ruime gevelbreedte, minstens één aparte toegang tot de bovenverdiepingen
wordt gerealiseerd.
Stimuleren van verdichting
– De gemeente kan één of meerdere uitvoeringsplannen opmaken voor de kern
waarin minimale en maximale kavelbreedten en –grootten voor verschillende types van bebouwing worden vastgelegd (gesloten bebouwing, halfopen bebouwing, open bebouwing en bebouwing in meerdere lagen). De belasting op onbebouwde percelen kan pas aanvang nemen na deze uitvoeringsplannen om te
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vermijden dat teveel brede kavels worden verkocht en zo de verdichtingsstrategie ondermijnen.
–

De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden mag niet worden gehypothekeerd. De toegangspercelen tot de binnengebieden kunnen worden vastgelegd
in uitvoeringsplannen of kunnen vastgelegd worden in de zones waar een voorkooprecht geldt (conform art. 63 van het decreet RO). Eventueel kunnen toegangspercelen worden onteigend.

5

Gewenste ruimtelijk economische structuur

Kaart 23: gewenste ruimtelijk economische structuur

5.1

Doelstellingen

Zachte groei via een doordachte fasering van te bebouwen percelen
–

Bij grote verkavelingen kan een fasering worden opgelegd. De gemeente dwingt
dit af bij de verkavelingsaanvraag. De belasting op onbebouwde percelen houdt
uiteraard rekening met deze fasering indien de volledige wegenis werd aangelegd voor alle fasen.

–

Het register van onbebouwde percelen wordt gebruikt om op regelmatige basis
een inzicht te verkrijgen in de bouwactiviteit en de evolutie van de immigratiestroom. De resultaten van deze inzichten worden verwerkt in de woningprogrammatie die zal worden opgemaakt bij elke herziening van het structuurplan.

Figuur 17: doelstellingen voor de gewenste ruimtelijk economische structuur

Beperken van de bebouwingstoename in de open ruimte
–

–

In een RUP voor linten worden voorschriften opgesteld die de ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen (minimale perceelsgrootte, maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes). Er wordt getracht om de woonfunctie
in de linten aan zo laag mogelijke dichtheden in te vullen.

Bedrijvigheid op maat van

Functionele verweving

Oplossingen voor zone-

een landelijke gemeente

nastreven

vreemde bedrijven

Goede verstandhouding

Streven naar een ruimte-

De doorstroming van

met omwonenden

besparende, geïntegreerde

ruimtelijke informatie naar

bedrijvigheid

KMO’s verbeteren

In een RUP voor verspreide bebouwing worden voor de zonevreemde woningen
voorschriften opgesteld die de ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen (maximale bouwvolumes, maximale terreinbezetting, grenzen voor vertuining, maximale bouwdieptes en beperking tot het huidig aantal woongelegenheden).

Sociale vermenging en woonoverleg wenselijk
–

In het woonweefsel moet gezorgd worden voor een sociale mix. Voor alle doelgroepen moeten woningen voorzien worden, zonder een bepaalde doelgroep te
benadelen of te bevoordelen.
– De gemeente kan zorgen voor een regelmatig overleg tussen gemeente,
OCMW, de betrokken huisvestingsmaatschappijen en de particuliere sector (installeren van een ‘woonraad’ conform de Vlaamse wooncode of een soortgelijk
overlegorgaan). Op die manier kunnen de huisvestingsmaatschappijen hun
aankoopbeleid, realisatieperiodes en huisvestingstypes op elkaar afstemmen.

GRS Herenthout

IOK

plangroep

119

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

Naar een geïntegreerde, ruimtebesparende bedrijvigheid

Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente
Om het landelijk karakter van Herenthout te vrijwaren is het noodzakelijk dat de
gemeente in de toekomst een zachte, selectieve groei nastreeft qua handel en
bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat het op grote schaal aantrekken van economische
activiteiten moet worden vermeden. Anderzijds moeten lokale economische activiteiten zich in de gemeente kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke economie en de leefbaarheid van de gemeente. De selectie van Herenthout in
het RSPA als gewoon hoofddorp type III impliceert dat een bijkomend lokaal bedrijventerrein kan worden ontwikkeld voor de herlokalisatie van lokale en historisch
gegroeide bedrijven.
Verweven waar mogelijk
Door het bundelen van wonen, werken en diensten in en aansluitend bij de kernen
wordt de omliggende open ruimte gevrijwaard van bebouwing. Functionele verweving levert nog een aantal bijkomende voordelen op. De leefbaarheid van een
woonkern wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van een basisuitrustingsniveau. Bedrijven ingebed in het kernweefsel genieten sociale controle en zodoende
een grotere veiligheid dan afgelegen bedrijfsvestigingen. Het werkend personeel
van de lokale bedrijven ondersteunt de plaatselijke kleinhandel. Werkgelegenheid in
de onmiddellijke nabijheid van de woning reduceert de woon-werkverplaatsingen tot
een minimum. Bij verweving van wonen, werken en diensten in en aansluitend op
de kernen moet evenwel een goed nabuurschap worden gegarandeerd. Een goede
verstandhouding met omwonenden is daarbij belangrijk aangezien het de tolerantiegraad ten opzichte van verweven bedrijvigheid kan verhogen.

Gezien de toenemende schaarste aan bebouwbare ruimte is een zuinig ruimtegebruik en een efficiënt investeringsbeleid van de handels- en bedrijfssector noodzakelijk. Verdichting en intensivering van het grondgebruik zijn de basisprincipes. Dit wil
echter niet zeggen dat bedrijventerreinen moeten uitgroeien tot volgepropte ‘betonblokken’. Om de leefbaarheid van de werkomgeving (en de aanpalende woonomgeving) te garanderen moet gestreefd worden naar ruimtelijke kwaliteit en harmonieuze
inpassing van activiteiten.
Ruimtelijke informatiedoorstroming naar KMO’s
Bedrijfsleiders blijken nog steeds onvoldoende op de hoogte te zijn van de ruimtelijke
randvoorwaarden die door wetgeving, bestemmings- en/of structuurplannen ten aanzien van hun bedrijfslocatie zijn gesteld. Dit leidt vaak tot situaties waarbij bedrijven
op een gegeven moment geen vergunningen meer kunnen bekomen tot verdere
exploitatie en/of uitbreiding van de bedrijvigheid. Nochtans zou een ruimtelijk bewustzijn tegenwoordig inherent moeten zijn aan het bedrijfsbeheer. Een degelijke informatiecampagne dringt zich dus op waarbij vakorganisaties zoals UNIZO een sleutelrol
kunnen spelen.

Oplossingen voor niet-verweefbare/niet-verenigbare bedrijven
Sommige bedrijven blijken niet verweefbaar te zijn in een woonzone of niet verenigbaar te zijn met de open ruimte. Een herlokalisatie in de gemeente kan plaatsvinden
op een lokaal bedrijventerrein. Deze moeten bij voorkeur aansluiten bij de kern en
goed bereikbaar zijn (ook met openbaar vervoer). Overleg van de gemeente met
31
bedrijven en omwonenden, gekoppeld aan een planologische toetsing , moet de
mogelijkheid tot verweving/verenigbaarheid en zoniet de nood aan herlokalisatie
nagaan.

31

Op basis van ruimtelijke, juridische, socio- en bedrijfseconomische criteria wordt in drie stappen de
verenigbaarheid van een economische activiteit met de omgeving onderzocht.
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5.2

Ruimtelijke
beleidscategorieën
lingsperspectieven

5.2.1

Gewoon hoofddorp type III

en

ontwikke-

Differentiatie van functionele verweving in de woonkern Herenthout
Niet alle deelzones in de kern hebben dezelfde ruimtelijke draagkracht om economische activiteiten 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 functionele verweving te differentiëren in
de kern. We onderscheiden drie deelzones in de kern waaraan specifieke ontwikkelingsperspectieven voor functionele verweving zijn gekoppeld: de handelslocaties,
de economische dragers en de overige woongebieden van de kern.
Bij verwevingsdifferentiatie in de afgelijnde kernen kan een onderscheid gemaakt
worden tussen laag- en matig- en hoogdynamische economische activiteiten. Laagdynamische of zwak dynamiserende economische activiteiten hebben geen of een
eerder beperkte impact op de wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke
en sociaal-economische structuur. Hoogdynamische of sterk dynamiserende economische activiteiten daarentegen brengen een sterke dynamiek en veranderingen
teweeg. De matig dynamische economische activiteiten zitten er tussenin. Het laagmatig- of hoogdynamisch karakter van een economische activiteit kan onderzocht
worden via planologische toetsing.
Algemeen gelden voor de verschillende deelzones in de kern de volgende verwevingsrichtlijnen:
–

Laagdynamische economische activiteiten kunnen in principe overal in de afgelijnde kern.

–

Matig- en hoogdynamische economische activiteiten kunnen enkel op de economische dragers en aan de rand van de handelslocaties verweven worden. Zij
zijn echter niet toelaatbaar in het overige woongebied van de afgelijnde kern.

In Herenthout-centrum kan dit door het behoud en het stimuleren van de verweving
tussen wonen, winkels, horeca en andere ‘ondersteunende’ diensten (gemeentehuis,
postkantoor, bankfilialen,…). Onder ‘winkels’ wordt verstaan: kleinschalige kleinhandel, eventueel aangevuld met supermarkten en ketenwinkels die niet-volumineuze
goederen verkopen. ‘Stimuleren’ veronderstelt voornamelijk het aantrekkelijk en veilig
maken van het dorpscentrum door een herinrichting van het publieke domein. Bovendien wordt gestreefd naar het aanmoedigen van het wonen boven winkels en het
voeren van een pandenbeleid. Om de coherentie van het centrum niet teveel te
doorbreken is het wenselijk geen nieuwe bedrijfsactiviteiten toe te laten in Herenthout-centrum.
Dit alles moet leiden tot een dorpscentrum waar het aangenaam vertoeven is, dat
inspireert tot commercieel ondernemingsschap en dat na sluiting van de aanwezige
winkels niet geheel leegloopt. Te sterk autogerichte functies moeten worden geweerd
in functie van de verkeersleefbaarheid, zonder dat de goede bereikbaarheid van het
centrum evenwel in het gedrang komt. De grote aantrekkingskracht van een supermarkt en ketenwinkels met dagdagelijkse producten moet in de mate van het mogelijke worden gevaloriseerd door ruimte te voorzien voor dergelijke functies in of aan
de rand van het dorpscentrum. Zij kunnen immers in belangrijke mate bijdragen tot
een verhoging van het draagvlak van Herenthout-centrum.
Mogelijkheid tot dynamischere verweving op de economische dragers
Tot de economische dragers in Herenthout behoren delen van de lokale wegen type
I32 die gelegen zijn binnen de contouren van de afgelijnde kern Herenthout en buiten
de handelslocaties. Het gaat hier om lokale en bovenlokale verbindings- of ontsluitingswegen die een hogere verkeers- en vervoersdynamiek kunnen opvangen en
grootschaligere randbebouwing toelaten. Vandaar dat op economische dragers naast
laagdynamische ook matig- en hoogdynamische economische activiteiten kunnen
worden toegelaten. Evenwel zal een planologische toetsing steeds uitsluitsel moeten
bieden omtrent het al dan niet toelaten van een bepaalde economische activiteit. In
een ruimtelijk uitvoeringsplan kan onderzocht worden welke specifieke zones op de
economische dragers voor verwevingsstimulering in aanmerking komen.
Streven naar woonvriendelijke bedrijvigheid in de overige woongebieden

Levendige en leefbare handelslocaties

Het overige gedeelte van de kern Herenthout (buiten de handelslocaties en de economische dragers) bestaat uit bedrijfsluwe woongebieden die ontsloten worden door
lokale wegen type II en III33. Hier primeert het streven naar een rustig en aangenaam
woonklimaat. Vandaar dat in deze woongebieden enkel laagdynamische economi-

In handelslocaties wordt ernaar gestreefd om een levendig en leefbaar handelscentrum te creëren dat aangepast is aan de reikwijdte ervan.

32

Deze algemene richtlijnen worden hieronder meer in detail uitgewerkt per deelzone.

33
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sche activiteiten worden toegelaten. Via planologische toetsing kan dit worden nagegaan.
Sturen van verweving door middel van planologische toetsing
De bovenstaande richtlijnen in verband met spreiding en differentiatie kunnen functionele verweving in de kern sturen tot op een zeker niveau. Geheel sluitende algemene ruimtelijke richtlijnen betreffende deze complexe materie kunnen echter niet
gegeven worden. Steeds is een afweging van een specifieke economische activiteit
tegenover de (onmiddellijke) omgeving noodzakelijk ter verfijning van de algemene
verwevingsrichtlijnen. Het spectrum aan diverse economische activiteiten is immers
enorm en elke woonomgeving heeft specifieke kenmerken.

Hergebruik van leegstaande handels- en bedrijfspanden
De bovenstaande verwevingsrichtlijnen en methodiek tot planologische toetsing kunnen eveneens aangewend worden om leegstaande/vrijkomende handels- en bedrijfspanden in de afgelijnde kern van Herenthout te toetsen op hun verweefbaarheid
met de woonomgeving. Een gemeentelijke inventaris van de vrije handels- en bedrijfsruimten per kern kan dit onderzoek ondersteunen. Op die manier kan de nieuwe
invulling van lege bedrijfspanden met verweefbare economische activiteiten worden
gestimuleerd en gestuurd.

5.2.2

Lokaal bedrijventerrein

Bovendien spelen bij de afweging nog andere dan ruimtelijke argumenten, namelijk
juridische, sociale, socio- en bedrijfseconomische elementen. Zo is bijvoorbeeld de
tolerantiegraad voor hinder vanwege de buurt vaak groter wanneer er een goede
verstandhouding bestaat met de bedrijfsleiding of wanneer er omwonenden zijn
tewerkgesteld in het desbetreffende bedrijf. De ruimtelijke draagkracht van een
woonomgeving wordt dan ook in aanzienlijke mate bepaald door een ‘goed nabuurschap’. Dit wil zeggen dat er een aanvaardbaar evenwicht moet bestaan tussen de
voor- en nadelen die voortvloeien uit de verweving van de economische activiteit in
casu met een welbepaalde woonomgeving.

In de buitengebiedgemeente Herenthout wordt het lokale karakter van de bedrijventerreinen zoveel mogelijk gevrijwaard. Volgende lokale bedrijventerreinen zijn voorzien in de gewenste ruimtelijke structuur voor de gemeente:

Vandaar dat in het begrippenkader de algemene methodiek wordt geschetst van de
zogenaamde planologische toetsing, die toelaat om binnen de contouren van een
algemeen beleidskader functionele verweving te toetsen op maat van een specifieke economische activiteit in een welbepaalde woonomgeving. De planologische
toetsingsmethode wordt uitgevoerd bij het opmaken van een RUP.

draagkracht van de omgeving (richtinggevende norm 3000 à 5000m²/nettobedrijfskavel). Aan de uitbreiding van de bestaande gebouwen en terreinen voor
buitenopslag wordt een bovengrens gesteld binnen de contouren van de bestaande gewestplanzonering. Eventueel kan de bestaande ‘ruwe’ zonering verfijnd worden tot op (kadastraal) perceelsniveau door een herschikking van de juridische voorraad.

De planologische toetsing moet de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar in
staat stellen om van de volgende economische activiteiten in de kern na te gaan of
ze al dan niet verweefbaar zijn en onder welke voorwaarden dit kan/moet gebeuren:
–
–

bestaande economische activiteiten;
economische activiteiten die een milieuvergunningsaanvraag of een aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning indienen;
– economische activiteiten die een aanvraag tot socio-economische machtiging
indienen34.

– Bedrijventerrein Itegemse Steenweg
– Bedrijventerrein Herentalse Steenweg
De onderstaande richtlijnen moeten waken over de lokale invulling van een bedrijventerrein.
1. De maximum toegelaten bedrijfsoppervlakte wordt beperkt in functie van de

2. Zuivere kleinhandel of louter commerciële activiteiten zijn niet toegelaten. Deze

activiteiten kunnen elders verweven worden in de afgelijnde kern.
3. De toegelaten bedrijfsactiviteiten worden beperkt in functie van de draagkracht

van de omgeving. Eveneens kan voor de bedrijventerreinen met slechts één bedrijf het aantal toekomstige bedrijfsvestigingen beperkt worden tot één. Hierbij
wordt rekening gehouden met de volgende criteria:
– Ruimtebeslag: te grootschalige (regionale) bedrijven horen thuis op een regionaal bedrijventerrein buiten de gemeente.
– Verkeers- en vervoersdynamiek: hierbij dient een afweging te gebeuren tussen het mobiliteitsprofiel van de bedrijfsactiviteit en het bereikbaarheidsprofiel
van het bedrijventerrein. Bedrijfsactiviteiten met een mobiliteitsprofiel dat de
verkeersleefbaarheid van de omgeving ondermijnt moeten worden geweerd.

34

Bij de oprichting van grootschalige kleinhandel (netto-oppervlakte > 400m²) dient een socio-economische
machtiging verkregen te worden. Na een advies van een sociaal economisch comité zou de gemeente de
vestiging kunnen weigeren, indien de vestiging in kwestie ruimtelijk gezien niet verweefbaar is met zijn
omgeving. (zie ook verklarende woordenlijst)
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– Milieuhinder: hierbij dient de hindergraad te worden afgewogen ten opzichte
van de tolerantiegraad van de (woon)omgeving. Voor de omgeving hinderlijke bedrijven die teveel lawaai, water, bodem- of luchtvervuiling, of onaangename geuren en stof veroorzaken, worden geweerd. Omwille van brandveiligheid kunnen eveneens een aantal bedrijfstypes worden geweerd.
4. Er wordt een stimuleringsbeleid gevoerd om vrijkomende en vrijliggende/lege
gronden en gebouwen zo snel mogelijk op de markt aan te bieden als realiseerbaar aanbod.
5. Aanvullend worden er vanuit ruimtelijke inpassing en kwaliteitsbewaking normen

opgelegd aan de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfsactiviteit met name:
aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting van de gebouwen, bouwvrije zones,
materiaalkeuze, buffering.
6. Indien er meerdere bedrijfsvestigingen voorkomen op het bedrijventerrein kan

het aantal aansluitpunten op de openbare weg beperkt worden tot één. Bovendien kunnen er om redenen van ruimtebesparing gemeenschappelijke parkeerplaatsen worden voorzien. Ook hier moet over de ruimtelijke kwaliteit gewaakt
worden.
Deze richtlijnen hebben implicaties op de ontwikkelingsperspectieven van de bestaande bedrijventerreinen in Herenthout en het (eventueel) nieuw te ontwikkelen
lokaal bedrijventerrein ter opvang van de herlokalisatiebehoeften. Om te waken
over het lokale (lees: kleinschalige) karakter van de bedrijventerreinen in Herenthout en een grondintensiveringsbeleid door te voeren kunnen voor de verschillende
bestaande bedrijventerreinen RUP’s worden opgemaakt. Een afstemming van de
gewestplanzonering op kadastraal perceelsniveau kan eveneens via zo’n uitvoeringsplan. Bovendien kunnen de uitbreidingsbehoeften van de bestaande bedrijven
planologisch worden getoetst en kan hiermee eventueel rekening worden gehouden
bij de inkleuring in een RUP. De planlogische toetsing zal ondermeer rekening moeten gehouden worden met de randvoorwaarden uit de open ruimten en het fysisch
systeem. Bij de opmaak van een RUP voor het lokaal bedrijventerrein aan de Itegemse Steenweg dient bv. rekening te worden gehouden met de ligging van het
bedrijventerrein aan de rand van een gaaf landschap en de aanwezigheid van de
Maasloop.

5.2.3

Bedrijventerrein behorend tot het ENA

Toetsing met Seveso II-richtlijn
Omwille van veiligheidsredenen moet in het GRS ook rekening gehouden worden
met bestaande Seveso-II bedrijven. In Herenthout zijn de twee ambachtelijke zones
een gemeentelijke bevoegdheid. Op ambachtelijke zones zijn geen Seveso-II bedrijven toegelaten. Op dit vlak zijn geen randvoorwaarden te weerhouden voor de ruimtelijke planning. Regionale bedrijvigheid op het ENA is een gewestelijke bevoegdheid
zodat de Seveso-II richtlijn op dit niveau moet worden toegepast voor de industriezone Klein Gent.

5.2.4

Verspreid liggende handel en bedrijven

Tot de verspreid liggende handel en bedrijven worden de economische activiteiten
gerekend die niet tot één van de vorige beleidscategorieën behoren. Als algemene
richtlijn geldt: géén nieuwe handel en bedrijvigheid buiten de afgelijnde kernen en de
bedrijventerreinen. De problematiek van de (bestaande) zonevreemde handel en
bedrijven is echter te veelzijdig en te complex om hierover algemene richtlijnen in dit
structuurplan te stellen. In een ruimtelijk uitvoeringsplan/sectoraal BPA zonevreemde
bedrijven worden per opgenomen economische activiteit de ontwikkelingsperspectieven weergegeven via planologische toetsing35. De methodiek van deze planologische
toetsing wordt uitvoerig geschetst in DEEL 2VIII3. Op die manier wordt de verenigbaarheid van de desbetreffende economische activiteit afgewogen binnen de visie op
de gewenste ruimtelijke structuur. Indien een zonevreemd lokaal bedrijf voor herlokalisatie in aanmerking komt, kan dit gebeuren op een speciaal hiertoe voorzien lokaal
bedrijventerrein. Er is nog geen speciaal daartoe voorziene zone aangeduid in het
GRS. Indien de behoefte ertoe wordt aangetoond, kan er in een (beperkte) herziening van het GRS ruimte worden voorzien.
Als algemeen kader kan het geldende decreet RO worden weergegeven. Dit vermeldt dat zonevreemde gebouwen (dus ook bedrijven) kunnen her- en verbouwen in
de ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden36 In zonevreemde gebouwen of constructies in

35

Het bedrijventerrein Klein Gent behoort samen met Wolfstee tot het economisch
netwerk Albertkanaal (ENA) waarover het Vlaamse Gewest de ruimtelijke bevoegdheid heeft. In het ruimtelijk beleidskader werden deze bedrijventerreinen reeds
geschetst. Uitbreiding van dit industrieterrein in de gemeente Herenthout is niet
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voorzien omwille van het unimodale ontsluitingspatroon van het gebied in vergelijking
met de zoekzone Heirenbroek waar een trimodale ontsluiting mogelijk is.
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In een RUP kunnen enkel de behoorlijk vergunde activiteiten worden opgenomen. Niet vergunde activiteiten
zijn illegaal en moeten verdwijnen.
36
Ruimtelijk kwetsbare gebieden in deze zin zijn: groengebied, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde, natuurreservaat, natuurontwikkelingsgebied, bosgebied, valleigebied en brongebied, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aanwezen op een
plan van aanleg, evenals in beschermd duingebied en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden.
Niet-kwetsbare gebieden zijn alle andere gebieden.
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37
de ruimtelijk kwetsbare gebieden en in recreatiegebied mag enkel worden verbouwd. Uitbreidingen kunnen worden doorgevoerd op basis van de vereisten inzake
milieuwetgeving of via een positief planologisch attest. Het afleveren van een positief planologisch attest gebeurt eveneens op basis van een planologische toetsing.
Tot zolang het gewestplan van toepassing is geldt het bovenstaande wetgevend
kader waarbij grosso modo de ingekleurde bosgebieden, natuurgebieden en ecologisch waardevolle agrarische gebieden als ruimtelijk kwetsbare gebieden worden
beschouwd.

Dit beleidskader dient juridisch te worden vastgelegd en/of verfijnd in een sectoraal
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat via planologische toetsing de kwetsbaarheid van de bedrijfsomgeving, de dynamiek van de bedrijfsactiviteit en de bestaanbaarheid van de bedrijfsvestiging in zijn omgeving nagaat. Gelet op het ontdichtingsbeleid binnen de linten in de open ruimte en de maximale vrijwaring van openruimtegehelen is het immers wenselijk om een tijdslimiet aan de regularisatie van
deze bedrijven op te hangen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Op termijn kan dit
inhouden dat handel en bedrijvigheid in de open ruimte worden uitgedoofd. Anderzijds kan via de planologische toetsing in een RUP de kwetsbaarheid van een bos-,
natuur- of ecologisch waardevol agrarisch gebied in vraag worden gesteld daar
waar de vigerende gewestplanbestemming niet meer overeenstemt met het bodemgebruik.
Als conclusie kan men dus stellen dat het decreet ruimtelijke ordening m.b.t. behoorlijk vergunde zonevreemde gebouwen van kracht blijft tot zolang het gewestplan niet vervangen is door een ruimtelijk uitvoeringsplan dat uitspraken doet over
de bestaanbaarheid van de desbetreffende bedrijfsvestiging. Zo’n ruimtelijk uitvoeringsplan kan door de gemeente worden opgemaakt voor alle behoorlijk vergunde,
zonevreemde lokale economische activiteiten. In afwachting van zo’n ruimtelijk
uitvoeringsplan heeft elk milieuvergunningsplichtig bedrijf van enige omvang met
uitbreidings- of herbouwplannen de mogelijkheid om via een positief planologisch
attest een bouwvergunning te verkrijgen. Nadien zal ook in dit geval een ruimtelijk
uitvoeringsplan moeten worden opgemaakt.
Zowel bij de aanvraag van een planologisch attest als bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan moet een planologische toetsing gebeuren binnen het kader
van het GRS. Een voorstel tot methodiek en de mogelijke resultaten worden verder
in het toetskader zonevreemde infrastructuur beschreven (DEEL 2VIII).

5.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
ruimtelijk economische structuur

Sturen van functionele verweving
– Opmaken van één of meerdere uitvoeringsplannen voor de kernen. Kleinschalige,
verweefbare bedrijven worden toelaatbare functies binnen de afgelijnde kernen
indien ze via de planologische toetsing als verweefbaar worden beschouwd. De
planologische toetsing (zie bijlage) wordt vastgelegd in de stedenbouwkundige
voorschriften. Het bouwvolume wordt beperkt gehouden en past zich in de schaal
van de omgeving.
– De uitvoeringsplannen voorzien een duidelijke begrenzing van de handelslocaties. Binnen deze zones worden de mogelijke handelsfuncties vastgelegd en worden voorschriften opgelegd inzake parkeermogelijkheden. De mogelijke handelsfuncties worden omschreven in functie van het gewenste voorzieningenniveau.
Daarnaast worden de economische dragers aangeduid en stedenbouwkundige
voorschriften opgemaakt in functie van verweving erlangs.
– De bestaande bedrijvenzones worden in de uitvoeringsplannen omgevormd tot
lokale bedrijventerreinen op maat van de (woon-)omgeving. Kleinschalige, laagdynamische bedrijven worden toelaatbare functies binnen deze zones indien ze
via de planologische toetsing als toelaatbaar worden beschouwd. Bovendien kan
de gewestplanzonering worden afgestemd op de kadastrale percelering.
Herstructureren van zonevreemde bedrijvigheid
– Opmaken van een (sectoraal) ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor de hele gemeente
worden de zonevreemde economische activiteiten geordend volgens de visie van
het GRS. Bedrijven kunnen desgevallend herlokaliseren naar een speciaal hiervoor te voorziene zone in de gemeente.
Streven naar een optimaal gebruik van bedrijfsgronden- en panden
– Belasting heffen op leegstand en verkrotting inzake bedrijfsgebouwen. Leegstaande bedrijfsgebouwen worden hierdoor sneller op de markt gebracht.
– De inventaris van leegstand en verkrotting is de basis voor deze belasting en
moet dan ook jaarlijks worden geactualiseerd.
– De gemeente kan een belasting heffen op uitgeruste percelen bestemd voor
bedrijvigheid die niet door de overheid worden ontwikkeld. Men kan daarbij rekening houden met sociale factoren (geen belasting op gronden voor de kinderen
gekocht,…) conform art. 143 § 1, 2 en 3 decreet RO.

37
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Strategisch inspelen op recente ontwikkelingen
–

Opzetten van een regelmatig overleg tussen gemeente, GOM, UNIZO en lokale
ondernemersraden. De basis van dit overleg is de geactualiseerde inventaris
van bedrijfsgronden. Op die manier kunnen er acties worden ondernomen om
de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen.

6

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur

Kaart 24: gewenste verkeers- en vervoersstructuur
Kaart 25: gewenste fiets- en openbaar vervoersstructuur

Bedrijventerrein visueel afschermen van de openruimte
–

Stimuleren dat rond het bedrijventerrein Klein Gent een groene buffer wordt
gerealiseerd om de visuele verstoring van het bedrijventerrein ten opzichte van
de omliggende openruimte te beperken.

6.1

Doelstellingen

Figuur 18: doelstellingen voor de gewenste verkeers- en vervoersstructuur
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Aandacht voor leesbaarheid en compartimentering

Integreren van mobiliteit en ruimtelijke ordening
De mogelijkheid tot vervoer maakt bepaalde locaties bereikbaar, anderzijds creëert
de aanwezigheid van activiteiten op bepaalde locaties een noodzaak tot vervoer.
De integratie van het verkeers- en vervoersbeleid met het ruimtelijk beleid is bijgevolg noodzakelijk om een afstemming tussen lijninfrastructuren en de inplanting van
bepaalde activiteiten te bevorderen. Op die manier kan een doordachte ruimtelijke
ordening bijdragen tot de beheersing van de vervoersvraag en worden toekomstige
verkeersstromen opgevangen via wegen die daarvoor geschikt zijn.
Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid
Door het terugdringen van het groeiend auto- en vrachtverkeer moeten de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid worden bevorderd. De (auto)bereikbaarheid
van de kern moet daarom worden afgestemd op het functioneren van de kern zodat
het fietsen, wonen en winkelen er terug aangenaam kan zijn. Het is uiterst belangrijk dat deze mobiliteitsvisie samenhangt met een parkeerbeleid. De bereikbaarheid
van voorzieningen moet doorwerken in het parkeeraanbod om op die manier de
verkeersstromen te kunnen sturen.
Versterken van alternatieve vervoerswijzen
Om het autogebruik terug te kunnen dringen moeten er voldoende aantrekkelijke
alternatieven worden uitgebouwd. Zowel de fiets als het openbaar vervoer hebben
potenties om als volwaardig alternatief te functioneren. De fiets is het meest aangewezen vervoermiddel voor afstanden kleiner dan vijf kilometer. Indien men meer
de fiets gebruikt voor deze kleinere afstanden, kan de verkeersdrukte in het centrum
verminderen en kan de attractiviteit van de kern toenemen. Ook het aantrekkelijker
en gebruiksvriendelijker maken van het openbaar vervoer draagt bij tot minder autoverplaatsingen.

De wegencategorisering kan alleen een hiërarchie opleggen als elke categorie ook
ruimtelijk wordt vertaald. Twee begrippen zijn hierbij belangrijk: leesbaarheid en
compartimentering. De weggebruiker moet de straatcategorie kunnen ‘lezen’ via de
inrichting van de weg. Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een ruimtelijk
beeld opleveren dat herkenbaar is voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met
de wegcategorie. Dit beeld zal uiteindelijk het verkeersgedrag van de weggebruiker
beïnvloeden.
Compartimentering is noodzakelijk omdat het ruimtelijk beeld van een weg niet zomaar overal kan worden doorgetrokken. Dit beeld zal verschillen naargelang men
zich binnen verkeersgebieden, verblijfsgebieden of zones 30 bevindt. De compartimentering moet er voor zorgen dat binnen een straatcategorie mogelijkheden zijn tot
snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie.
Een evenwichtige mobiliteit
De bereikbaarheid van voorzieningen en de inrichting van de wegen mag niet enkel
worden afgestemd op de auto. Men moet een evenwicht zoeken tussen autogebruik,
fietsgebruik, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier wordt aan iedereen de
mogelijkheid geboden om zich te verplaatsen en kan ook aan de mobiliteitsbehoefte
van zwakkere groepen (gehandicapten, kinderen, ouderen, lage inkomens) worden
voldaan.
Herwaardering trage wegen
Er wordt gestreefd naar een maximale herwaardering van trage wegen (in onbruik
geraakte kerkpaden, voetwegen e.a.). Hierbij zal onder meer rekening gehouden bij
de beoordeling van verkavelingsvergunningen, uitvoering infrastructuurwerken e.a..

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

126

IOK

plangroep

GRS Herenthout

VI Gewenste ruimtelijke deelstructuren
6 Gewenste verkeers- en vervoersstructuur

6.2.2

6.2

Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

De gewenste wegenstructuur wordt weergegeven via een wegencategorisering en
ontwikkelingsperspectieven. De selectie werd gedaan aan de hand van indicaties
van uit de verkeersstudie (zie: DEEL 1II9.2), aangevuld met eigen onderzoek.
Het RSV beoogt, via een categorisering van de wegen, een hiërarchisch wegennet.
Hierbij wordt de functie van de weg als uitgangspunt genomen. De selectie van de
wegenstructuur op Vlaams niveau wordt door de provincie en de gemeente verder
verfijnd. Op het grondgebied van Herenthout worden de volgende wegen geselecteerd:

6.2.1

Verblijfsgebieden

Lokale weg type I: lokale verbindingswegen

Functie
De lokale wegen I verbinden en of verzamelen op lokaal en interlokaal niveau. Ze
verbinden de kernen onderling, met kernen van buurgemeenten, met (klein)stedelijke
gebieden of met het hogere wegennet.
Selectie
– Invalswegen naar het dorpscentrumbuiten de bebouwde kom: Herentalse Steenweg, Bouwelse Steenweg, Nijlense Steenweg, Bevelse Steenweg, Itegemse
Steenweg, Wiekevorstse Steenweg en Doornstraat
– Uilenberg en Boudewijnlaan
– Gelderstraat, Verbistlaan, Langstraat en Punt
Ontwikkelingsperspectieven

Volgens de filosofie van de compartimentering is het noodzakelijk dat de inrichting
van zowel bovenlokale, interlokale als lokale wegen gebeurt in functie van de omgevingsvereisten. In de verblijfsgebieden zijn de omgevingsfuncties wonen, schoolgaan en winkelen dominant aanwezig. Een kwalitatief ingericht openbaar domein
moet er de omgevingsfuncties maximaal ondersteunen en de leefbaarheid verhogen. De grens van het hoofddorp Herenthout en de bebouwingsconcentratie Dekbunders worden als grenzen van de verblijfsgebieden gezien. Binnen de verblijfsgebieden kunnen zones aanduid worden waar het snelheidsregime van maximaal
30 km/h geldt. In Herenthout zullen in de schoolomgevingen verlichte borden aangebracht worden die een zone 30 aanduiden tijdens de schooluren. Buiten de verblijfsgebieden zijn de verblijfsfuncties niet meer dominant aanwezig en wordt de
verkeersfunctie bepalend voor de inrichting van de weg. Poorten begeleiden de
overgang tussen verschillende snelheidszones in de verblijfsgebieden. De poorten
moeten zodanig worden ingericht dat ze de overgang naar een lagere snelheidszone kunnen afdwingen. Twee soorten poorten worden voorzien: verkeerspoorten en
centrumpoorten. De verkeerspoorten dwingen een snelheidsverlaging af naar 70
km/h, de centrumpoorten dwingen een snelheidsverlaging af van 50 km/h naar 30
km/h. De centrumpoorten zijn niet permanent, maar enkel tijdens de schooluren
aangeduid met verlichtte borden.
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– Bij de lokale verbindingswegen ontstaat het gevaar dat ze worden gebruikt als
sluikroute doorheen verschillende gemeenten. De bewegwijzering moet dit oneigenlijk gebruik tegengaan en mag daarom slechts een verwijzing geven van kern
tot kern. Het sluikverkeer wordt op die manier een ‘onzeker zoekpatroon’ opgelegd zodat het sneller geneigd zal zijn om het hogere wegennet te gebruiken. Dit
perspectief moet samen met de buurgemeenten worden uitgewerkt.
– Zoveel mogelijk doorgaand verkeer verwerken, rekening houdend met de veiligheid van alle categorieën weggebruikers die op deze wegen toegelaten zijn.
– Door het aanduiden van lokale wegen type I wordt zoveel mogelijk verkeer weggehouden uit het centrum van de gemeente, de woonwijken met een verblijfsfunctie en wegen die niet ingericht zijn voor het verwerken van grote volumes gemotoriseerd verkeer
– Ook het vrachtverkeer dient de geëigende wegen te gebruiken.
– De voorzieningen voor voetgangers en fietsers wordt zoveel mogelijk van het
gemotoriseerd vervoer gescheiden
– Binnen de linten en bebouwingsconcentraties gelegen langsheen de lokale verbindingswegen wordt gestreefd naar een inritkoppeling. De linten en bebouwingsconcentraties zijn gelegen in verkeersgebieden waar een lokale verbinding moet
worden gegarandeerd. Door te streven naar een lager aandeel erftoegangen
kunnen conflicten tussen de vele afslagbewegingen en het fietsverkeer worden
afgezwakt.
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–

Door aangepaste signalisatie wordt het doorgaand verkeer rond het centrum
geleid.

6.2.4

Lokale weg type III: erftoegangswegen

Functie

6.2.3

Lokale weg type II: lokale ontsluitingswegen

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

Gedeelten van de invalswegen binnen de bebouwde kom: Bouwelse Steenweg,
Itegemse Steenweg en Nijlense Steenweg

–

Molenstraat, Vonckstraat, Jodenstraat, Markt, Zwanenberg, Bergense Steenweg, Albertstraat, Brannekensstraat en Astridlaan

Ontwikkelingsperspectieven
–

Lokale wegen type II dienen de bereikbaarheid te verzekeren van de gebieden
binnen het centrumgebied met al de toegelaten vervoerswijzen op een manier
die maximale veiligheid biedt en de leefomgeving en de omgevingskwaliteit bevordert.
– Alle lokale wegen type II liggen binnen de bebouwde kom; een snelheidsregime
van maximaal 50 km/h wordt gehanteerd.
–

Bepaalde gedeelten van deze wegen worden bijzonder vertragend aangelegd.
Het gaat om gedeelte van:

– Zwanenberg en Albertstraat
– Reeds heringerichte Vonckstraat
– Reeds heringerichte deel van de Jodenstraat en de Molenstraat
– Reeds heringerichte markt
– Voetpaden kunnen worden voorzien aan beide zijden; fietspaden aan beide
zijden, zo mogelijk verhoogd of afgescheiden van het gemotoriseerd vervoer.
Op plaatsen waar bijzondere maatregelen zijn getroffen om het verkeer te vertragen zijn in principe geen fietspaden noodzakelijk.
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De erftoegangswegen verlenen toegang tot de aanpalende percelen en takken hiërarchisch aan op de gebiedsontsluitingswegen. De hoofdfunctie van de wegen is
verblijven. De verblijfsfunctie is afhankelijk van de activiteit rond de wegen. De lokale
wegen III type A zijn woonstraten en eventueel winkelstraten (indien nog niet tot een
hogere categorie behorend) in het verblijfsgebied. De verblijfsfunctie komt er praktisch aaneengesloten voor. De lokale wegen III type B zijn landelijke wegen in het
buitengebied buiten de verblijfsgebieden. De verblijfsfunctie komt er eerder sporadisch voor.
Selectie
– Type A: alle uitgeruste wegen die niet werden geselecteerd bij het hogere wegennet en behoren tot het verblijfsgebied.
– Type B: alle uitgeruste wegen die niet werden geselecteerd bij het hogere wegennet en niet tot het verblijfsgebied behoren
Ontwikkelingsperspectieven
– Erftoegangswegen type A kunnen op een aantal plaatsen een aaneengesloten
verblijfsgebied vormen. De aantakking op de gebiedsontsluitingswegen dient
wenselijk voorzien te zijn van een klein poorteffect zodat de weggebruiker merkt
dat een verblijfsgebied betreden wordt.
– De erftoegangswegen type A mogen geen oneigenlijke verkeersstromen opnemen (bv. doorsteek tussen twee lokale verbindingswegen). De interne verkeerscirculatie moet zodanig worden opgebouwd dat de wegenhiërarchie functioneel
wordt afgedwongen.
– De schoolomgevingen dienen met bijzondere zorg te worden aangelegd. Zowel
de herinrichting van de schoolpoort, de herinrichting van de omgevende straten
als het nemen van circulatiemaatregelen zijn prioritair voor de verkeersveiligheid.
Rond de scholen wordt een zone 30 voorzien tijdens de schooluren.
– Erftoegangswegen type B spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van de
landbouwbedrijven en de uitbouw van recreatieve fietsroutes doorheen de gemeente. In de agrarisch sterkere gebieden mag het fietsgebruik echter niet conflicteren met de noodzakelijke verplaatsingen van de landbouwvoertuigen.
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6.2.5

Doorstroming zwaar verkeer en doorgaand verkeer

tes werden geen extra lokale fietsroutes aangeduid binnen de gemeente Herenthout.

De doorstroming van zwaar verkeer en doorgaand verkeer die niet in het dorpscentrum van Herenthout moet zijn, moet zoveel mogelijk rond het centrum worden
rondgeleid. Voornamelijk de lokale wegen type I worden hiervoor gebruikt, mits
voldoende en duidelijke signalisatie en inrichting van de verkeerswegen.

6.2.6

Fietsroutes

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

Functionele fietsroutes:

De volgende recreatieve fietsroutes werden geselecteerd:
– Karel V route
– Molenroute
– Diamantroute
– Jeugdherbergroute (lange afstandsroute)

6.2.6.3 Ontwikkelingsperspectieven voor fietsroutes
– De selectie van fietsroutes moet een netwerk tot stand brengen dat ervoor zorgt
dat de onderlinge verbinding tussen fietsvoorzieningen vlot, veilig en
ononderbroken verloopt. De fietsinfrastructuur moet een samenhangend geheel
vormen en aansluiten op zoveel mogelijk herkomsten en bestemmingen van fietsers.
– Het fietsroutenetwerk staat in voor de belangrijkste fietsverbindingen binnen de
gemeente en naar de buurkernen. De fietsroutes vragen echter niet overal automatisch om een fietspad. De gepaste fietsvoorzieningen (fietspad, fietssuggestiestrook, menging, …) moeten worden aangelegd rekening houdend met de
functie van de wegen, de auto- en fietsintensiteiten en het behoren tot verblijfs- of
verkeersgebied.

Boudewijnlaan
Zelle
Zwanenberg – Bergense Steenweg - Atealaan
Gillekenshaegen – Heirweg

Deze bovenlokale fietsroutes zijn reeds behoorlijk gebiedsdekkend en worden daardoor door het lokale niveau mee ondersteund. Bovenop deze bovenlokale fietsrou-
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Bij bovenvermelde fietsroutes ligt de nadruk op een snelle en veilige fietsverbinding.
Bij de recreatieve fietsroutes ligt de nadruk op de afwezigheid van autoverkeer, de
rust en de omgevingskwaliteit. De huidige recreatieve fietsroutes worden als een
voldoende ruim aanbod aan recreatieve fietsvoorzieningen geacht. Een gebiedsdekkend netwerk wordt ingevuld. Kleine doorsteken tussen de routes blijven mogelijk als
ze rekening houden met de gewenste deelstructuren. Een grote toename van recreatief fietsverkeer op de kleine landbouwwegen is echter niet aangewezen. De recreatieve fietsroutes zijn geselecteerd in de gewenste toeristisch-recreatieve structuur.

– Fietsknooppuntennetwerk (provincie)

– Herentalse Steenweg – Molenstraat
– Doornstraat
– Wiekevorstse Steenweg
– Uilenberg - Langstraat
– Itegemse Steenweg – Vonckstraat
– Bevelse Steenweg – Punt – Jodenstraat
– Nijlense Steenweg
– Bouwelse Steenweg – Botermarkt
– Zelle
– Alternatieve functionele fietsroutes:
–
–
–
–

6.2.6.2 Recreatieve routes fietsverkeer

IOK

– De inrichting van de fietsinfrastructuur moet samen met de wegencategorisering
worden bekeken om een samenhangend wegbeeld te creëren. Het wegbeeld
moet duidelijk het belang en de functie aangeven van de fietsvoorziening
(verzamelen, verbinden). Dit draagt bij tot de herkenbaarheid van de fietsvoorzieningen zodat de fietser de logica van het netwerk kan begrijpen. Bovendien heeft
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dit ook het voordeel dat automobilisten hun rijgedrag moeten aanpassen omdat
ze het belang van de fietsvoorzieningen duidelijk kunnen inschatten.

– Om afstemming te zoeken is het wenselijk om met de buurgemeenten hierover
een overleg te organiseren.

–

De fietsinfrastructuur moet de fietser steeds een zo direct mogelijke route aanbieden. Fietsers bewegen zich op eigen kracht en zijn dus gevoelig voor
onlogische omwegen.

– In een RUP inzake de linten worden voorschriften opgenomen inzake de inritkoppeling voor linten langs invalswegen.

–

Om de netwerkvorming en het fietsgebruik te ondersteunen moet ook de nodige
aandacht worden besteed aan het stallen van de fietsen. Algemeen kan men
stellen dat in de centrumgebieden en bij belangrijke publiekstrekkende functies
voldoende en comfortabele fietsstallingen moeten worden voorzien.

6.2.7

Openbaar vervoer

Wil het openbaar vervoer in het kader van de mobiliteitsbeheersing een goed alternatief vormen voor het autogebruik, dan moet het in een concurrentiepositie kunnen
treden. Dit is het geval op langere afstanden (vanaf 10 km). In die context moet het
gemeentelijk openbaar vervoersnetwerk kaderen binnen het provinciale en Vlaamse
openbaar vervoersnet. Aansluitend hierop moet het gemeentelijke openbaar vervoersnetwerk een mogelijkheid binnen voor die bevolkingsgroepen die niet over een
volwaardig, gemotoriseerd alternatief beschikken.
Veel scholieren maken in Herenthout gebruik van het openbaar vervoersnet om
naar de scholen in Herentals, Vorselaar, Geel,… te gaan. Verbetering van deze
lijnen, afstemming van deze lijnen op elkaar en afstemming van deze lijnen op het
treinnetwerk zijn mogelijk. De hoofdassen van het openbaar vervoerssysteem dienen behouden te worden.
In het RSPA wordt een nieuwe lijn aangeduid op intergemeentelijk niveau (Cniveau). Deze buslijn van Herentals tot Leuven zal over het grondgebied van Herenthout lopen.

6.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste verkeers- en vervoersstructuur

–

De gemeente voert de verkeersstudie uit.

–

Opmaak van een specifieke, technische verkeersstudie ter realisatie van de
lokale wegen, type 1. Deze verkeersstudie kan eveneens de bestaande doortochten door de kern evalueren en bijkomende maatregelen aangeven om de
verkeersleefbaarheid te verbeteren.

–

De inrichting van de wegen wordt aangepast in functie van de wegencategorisering.
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7

Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht als fundament voor
toeristisch Herenthout

Kaart 26: gewenste toeristisch-recreatieve structuur

7.1

De toeristisch recreatieve infrastructuur in Herenthout is voor een belangrijk deel
ontstaan vanuit en ook in belangrijke mate geënt op natuurlijke en landschappelijke
kwaliteiten. De aantrekkingskracht die de natuur- en landschapswaarden van Herenthout uitoefenen op toerisme en recreatie, wordt erkend als één van de fundamenten van de toeristisch-recreatieve structuur. De verdere ontwikkeling van deze sector
moet met respect voor de draagkracht van natuur- en landschapswaarden gebeuren.
Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het recreatief gebruik is daarom noodzakelijk. Dit vereist een evenwichtsoefening waarbij in minder kwetsbare
gebieden de dynamiek, mits geleiding, wat hoger mag zijn (vb mountainbikeroute)
terwijl in sommige kwetsbare gebieden de randvoorwaarden vanuit natuur de toegankelijkheid tot een minimum kunnen beperken.

Doelstellingen

Figuur 19: doelstellingen voor de toeristisch-recreatieve structuur

Voorzichtig omspringen met hoogdynamische infrastructuur

Geen nieuwe hoogdynamische infrastructuur

Recreatief medegebruik met respect voor
de draagkracht

Centrumgerichte
voorzieningen in
woonweefsels

de

Hoogdynamische infrastructuur moet gebundeld blijven in af te bakenen gebieden. In
een aantal kwetsbare gebieden is de grens van de draagkracht van de omgeving
(inzake natuur, landschap of mobiliteit) bereikt. Uitbreiding van bestaande hoogdynamische infrastructuur die deze waarden verder kan hypothekeren moet met grote
omzichtigheid benaderd worden, waarbij steeds een grondige afweging gebeurt t.o.v.
randvoorwaarden natuur, landschap, landbouw en mobiliteit. Nieuwe infrastructuur
die veel bezoekers aantrekt, is niet gewenst (is enkel mogelijk in stedelijk gebied cfr.
RSPA). Waar de infrastructuur een hypotheek legt op de gewenste ontwikkeling van
het gebied, zal gestreefd worden naar een geleidelijke afbouw – uitdoving (o.m.
weekendverblijven in valleidelen).
Strikte voorwaarden voor horeca in de open ruimte

Speelruimten afstemmen op openruimtestructuren
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Toerisme en recreatie
onderdeel van agrarische verbreding

Geen
permanente
bewoning van weekendverblijven
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Horeca hoort in principe thuis in kernen en nederzettingen. Er zijn slechts beperkte
mogelijkheden voor horeca in de open ruimte met hoofdfunctie natuur en/of landbouw. Er moet een koppeling zijn met laagdynamisch recreatief medegebruik. In
knooppunten langs routes van bovenlokale netwerken kan horeca toegestaan worden in bestaande infrastructuren. De dynamiek die de horeca teweegbrengt moet
echter beperkt blijven. Een aanzuigeffect van autoverkeer moet vermeden worden.
Ongecontroleerde verspreide inplanting in ecologisch waardevolle of agrarisch sterke
gebieden moet eveneens vermeden worden. Bestaande (zonevreemde) infrastructuur wordt individueel aan dit principe getoetst in een RUP.
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Centrumgerichte voorzieningen op maat inbedden in de woonweefsels
In tegenstelling tot recreatief medegebruik van de landelijke ruimte, vertonen jeugden socio-culturele voorzieningen, alsook de meeste sportvoorzieningen geen directe link met de natuurlijke en landschappelijke structuur, maar hangen ze sterker
samen met het woonweefsel. Ze worden daarom maximaal ingebed in of aansluitend op de respectievelijke woonweefsels waarin ze maatschappelijk verankerd zijn.
Zo zijn jeugdverenigingen vaak verankerd in een parochie. De schaal van de voorzieningen moet afgestemd zijn op de grootte van de woonkern, deelkern of nederzetting. De voorzieningen moeten een ondersteuning bieden aan het verenigingsleven als drager van de sociale structuur. Rechtszekerheid, functionaliteit, (veilige)
bereikbaarheid zijn hierbij belangrijke principes. Zonodig moet ruimte voorzien worden om bestaande infrastructuur die niet aan deze voorwaarden voldoet, op termijn
te kunnen herlokaliseren. De sterkst dynamiserende infrastructuren horen bij voorkeur in het hoofddorp; gehuchten in de open ruimte vereisen op dit vlak het laagste
voorzieningenniveau, hoewel ook hier vanuit een sublokale behoefte ruimte moet
kunnen voorzien blijven voor sport en socio-culturele activiteiten.

de woonkernen kunnen ook de gehuchten waar de agrarische functie en residentiële
functie reeds gemengd voorkomen, een hogere dynamiek aan.
Geen permanente bewoning binnen de toeristisch-recreatieve structuur
Infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf moet beantwoorden aan het oorspronkelijk opzet, met name het voorzien van een tijdelijk en recreatief verblijf. Permanente bewoning ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het
buitengebied en is ruimtelijk niet aanvaardbaar.

Speelruimten afstemmen op randvoorwaarden openruimtestructuren
Naast een behoefte aan lokalen bestaat binnen de jeugdwerking tevens een behoefte aan speelruimten in een groene omgeving. Deze sluiten bij voorkeur aan bij
het betrokken woonweefsel. In de mate dat ze deel uitmaken van de open ruimte,
moeten in functie van de specifieke omgevingskenmerken randvoorwaarden van de
openruimtefuncties in acht genomen worden.
Toerisme en recreatie als onderdeel van agrarische verbreding
Toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten kunnen een verruiming vormen voor de
professionele landbouw binnen de agrarische structuur. Bij de ontwikkeling ervan
krijgt de agrarische hoofdactiviteit er een verzorgende functie ten aanzien van toerisme en recreatie bij. Voor aan landbouw gerelateerde bedrijven38 die niet een
agrarische maar een toeristisch-recreatieve hoofdactiviteit kennen, is het uitgangspunt dat vermeden moet worden dat de hoofdfunctie van het gebied in het gedrang
komt. In een RUP moeten de zones afgebakend worden met aangeven van mogelijkheden en grenzen. Deze activiteiten worden geënt op de woonkern en de (agrarische) gehuchten. Het aanduiden van deze gebieden biedt geen vrijgeleide voor
elk initiatief: een bepalend element voor de individuele afweging is de draagkracht
van de omgeving t.o.v. de dynamiek die de inplanting met zich mee brengt. Naast
38

Aan landbouw gerelateerde bedrijven zijn bedrijven die dierlijke of plantaardige producten voorbrengen
die evenwel niet bestemd zijn voor de markt en die dus een hoofdactiviteit kennen in de eerste plaats
verzorgend ten aanzien van toerisme en recreatie. Voorbeelden zijn kinderboerderijen, maneges, plattelandstoerisme, … .
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7.2

Ruimtelijke
beleidscategorieën
lingsperspectieven

en

ontwikke-

Alhoewel weinig bewegwijzerde fiets- en wandelroutes doorheen het gebied lopen,
wordt het toch vaak gebruikt door fietsers en wandelaars.

Een ruimtelijke vertaling van hoger geformuleerde doelstellingen leidt tot een aanduiding van een aantal ruimtelijke beleidscategorieën met specifieke ontwikkelingsperspectieven. De zwaartepunten in de gewenste toeristisch-recreatieve structuur
zijn de recreatieve knooppunten, waarvan de invulling volledig gericht is op toerisme
en recreatie, en waar een hogere dynamiek mogelijk is. Specifieke sportinfrastructuren van bovenlokaal, lokaal of sublokaal niveau worden aangeduid als centrumzones voor sportinfrastructuur. Toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden worden
daar aangeduid waar andere functies zoals natuur en landschap recreatief medegebruik genereren en de omgeving zich daar ook toe leent. Strategische rustgebieden worden aangeduid op plaatsen waar ook een sterke aantrekkingkracht bestaat
voor de recreatieve gebruiker, maar waar de randvoorwaarden van de natuurlijke
structuur slechts een zeer beperkt medegebruik toelaten.

7.2.1

kent dat natuur er de hoofdfunctie is. Bovendien is het gehele gebied als landschap
erkend in 2002 (MB 29/08/2002): Vallei van de Wimp en de Grote Nete.

Binnen de vallei geldt steeds, tenzij specifiek anders vermeld, het principe van recreatief medegebruik. Het recreatief medegebruik wordt afgestemd op een aantal randvoorwaarden die valleibiotopen stellen. De inrichting van de vallei moet aandacht
hebben voor geleiding van het recreatief medegebruik door het aanbrengen van
routemarkering en (natuurlijke) barrières. Op die manier kunnen de meer kwetsbare
delen van de vallei ontzien worden. In gebieden waar de draagkracht het kleinst is,
kunnen strategische rustgebieden aangeduid worden (zie verder).
Minimale verhardingen en andere infrastructurele voorzieningen:
Het vermijden van infrastructuur binnen de winterbedding ondersteunt een integraal
waterbeheer doordat infiltratie- kwel relaties op die manier niet verstoord worden en
doordat conflicten met lokale winteroverstromingen of de herintroductie ervan vermeden worden.

Toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden
Weren van geluidsintensieve activiteiten

Deze gebieden oefenen omwille van hun rust, natuurwaarden, landschappelijke of
cultuurhistorische waarden een belangrijke aantrekkingskracht uit op de recreant. In
toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden kan het recreatief medegebruik aangemoedigd worden op voorwaarde dat de bijzondere waarden van het gebied, die
juist de aantrekkingskracht vormen, niet in het gedrang komen. Kanaliseren van de
recreatie en het vermijden van hoogdynamische recreatie is daarbij het uitgangspunt. Nieuwe infrastructuur moet tot een minimum beperkt worden. Binnen de toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden kunnen strategische rustgebieden aangeduid worden.
Volgende toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden worden aangeduid:

Rust en beperken van verstoringsbronnen zijn essentiële elementen van de Grote
Netevallei als structurerend element van de natuurlijke structuur. Tegelijk ondersteunt
de rust ook de vallei als toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied. Geluidsintensieve
vormen van recreatie worden daarom geweerd.
Geen ruimte voor nieuwe verblijfsrecreatieve infrastructuur
Het streven naar een minimum aan infrastructuur geldt ook voor verblijfsrecreatieve
infrastructuur. Voor bestaande infrastructuur moet een afweging gemaakt worden op
basis van het algemeen toetskader voor zonevreemde infrastructuur (zie verder).

–

Vallei van de Grote Nete / Wimp / Niemandshoek

Beperkte ruimte voor visinfrastructuur gericht op het verenigingsleven

–

Merodese bossen

Anders dan vele andere recreatieve activiteiten vertoont de visrecreatie een sterke
binding met een vallei (hoge grondwaterstand). In functie van de maatschappelijke
behoefte kunnen lokaal mogelijkheden voor de vissport voorzien worden. Uitgangspunt is dat de infrastructuur een maatschappelijk doel moet hebben (vereniging, geen
particuliere vijvers) en enkel gericht zijn op het lokale niveau. De infrastructuur moet
tot een minimum beperkt worden en ook de inrichting (verharding, beplanting) moet
afgestemd worden op het ecologisch functioneren van de vallei met bijzondere aandacht voor kwelzones en overstromingsgebieden (in afstemming met het vernieuwde

7.2.1.1 Toeristisch-recreatief aantrekkingsgebied Vallei Grote Nete / Wimp /
Niemandshoek
Kanaliseren van recreatief medegebruik in de vallei
Een deel van de Grote Nete is aangeduid als Grote Eenheid Natuur (GEN) bij de
eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Dit bete-
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Sigma-plan en in overleg met de bevoegde administratie). Bestaande infrastructuur
wordt individueel (in een RUP) getoetst conform het algemeen afwegingskader.
Verharding Netedijken onderzoeken
De huidige Netedijken zijn onverhard. De mogelijkheid om erop te wandelen bestaat
en daar wordt frequent gebruik van gemaakt. Fietsen op deze onverharde dijken
gaat moeilijk en daarom loont het misschien de moeite om te onderzoeken of de
mogelijkheid tot verharden bestaat. Het natuurlijk evenwicht in de vallei mag daarbij
niet in het gedrang komen en er moet rekening worden gehouden met het herziene
Sigma-plan. Er kan gezocht worden naar een oplossing in samenspraak met de
buurgemeenten en de bevoegde administratie. De visie hieromtrent dient als suggestie naar de bevoegde instantie toe.
7.2.1.2 Merodese bossen
Behoud van een groot aaneengesloten boscomplex
De Merodese bossen vormen het grootste aaneengesloten boscomplex van de
gemeente en van de nabije omgeving en sluit aan bij de woonkern van Herenthout.
Dit gebied maakte tot de 18de eeuw deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied.
Nadat het economische nut van de heide verdween werd dit gebied bebost. Het bos
bestaat hoofdzakelijk uit eik-beukaanplantingen op een niet te vochtige of voedselrijke grond en naaldhoutaanplantingen op vochtigere plaatsen.
Recreatief medegebruik leiden
Tot voor kort waren deze bossen in privé eigendom, maar momenteel is de Vlaamse gemeenschap eigenaar van het grootste gedeelte van de bossen. Het bos, ook
wel het “domeinbos Merodebos” genoemd is opengesteld voor wandelaars. Een
strook in het westen is nog steeds in privé bezit.
Het is mogelijk om in het bos te wandelen op de wandelpaden. Bovendien is een
gedeelte van het bos afgebakend als speelbos. In dit gedeelte mogen jeugdverenigingen en andere jeugdgroepen vrij spelen in het bos. In andere delen van het bos
is de toegankelijkheid tot de bospaden beperkt.
Weren van infrastructuren en verstoring
Het boscomplex heeft een belangrijke natuurwaarde en een grote recreatieve waarde. Rust is een typisch kenmerk van dit boscomplex. Rustverstoring moet worden
vermeden. Het moet worden nagestreefd om dit gebied zo intact mogelijk te houden, zonder bijkomende infrastructuren en verharding. De natuurwaarde en de rust
versterken namelijk de recreatieve aantrekkingskracht van het gebied.
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7.2.2

Knooppunten voor sportinfrastructuur

Recreatieve knooppunten voor sportinfrastructuur zijn zones waarin reeds een concentratie aan sportinfrastructuur voorkomt en/of waarin deze verder kan ontwikkeld
worden. Voorschriften, inrichting, beheer en eventuele nabestemming moeten per
zone geregeld worden in een RUP. In Herenthout worden volgende recreatieve
knooppunten aangeduid:
– Zone sporthal/sportcentrum ’t Kapelleke
Afstemmen van sportinfrastructuur op de lokale behoefte
De sportvoorzieningen in deze knooppunten worden afgestemd op het niveau van de
kern van Herenthout. Nieuwe behoeften op het vlak van sportvoorzieningen moeten
gebundeld worden in deze zones. De grenzen van de respectievelijke zones worden
vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarbij wordt uitgegaan van de lokale
ruimtebehoefte (de bestaande behoefte, de te verwachten behoefte en de herlokalisatiebehoefte). Een uitbreiding t.o.v. de huidige grenzen volgens de plannen van
aanleg is mogelijk in functie van de lokale behoeften. Wel moet rekening gehouden
worden met de randvoorwaarden gesteld vanuit het fysisch systeem en vanuit het
functioneren van de andere sectoren.
Zone sporthal/sportcentrum ’t Kapelleke kan uitbreiden
Deze zone heeft een bovenlokale uitstraling. Deze locatie is ruimtelijk het best geschikt om sportinfrastructuren die wensen te herlokaliseren te bundelen. Het sportcentrum is aan de rand van de dorpskern gelegen en is gemakkelijk te voet en met
de fiets bereikbaar vanuit het dorpscentrum. Een zoekzone voor uitbreiding van de
bestaande zone kan worden gezocht in noordelijke en oostelijke richting (een combinatie van beide) met een harde grens naar het noorden toe om de open ruimte niet te
doorbreken. Hierbij mag geen doorgang naar de Ritsenstraat voorzien worden. Er
moet steeds rekening gehouden worden met de landschappelijke inpassing van de
infrastructuren. De uitbreiding moet rekening houden met de lokale behoefte, waaronder herlokalisatiebehoefte (zie boven) en zal gekwantificeerd worden in een RUP.
Een eerste voorlopige kwantificering is reeds gebeurd in DEEL 1IV3.
De voetbalterreinen van KFC Herenthout zijn gelegen in het woongebied. De infrastructuur van deze voetbalclub is verouderd en dient vervangen. Omwille van de
ligging van de terreinen in woongebied, de nood aan bouwgronden, de slechte staat
van de infrastructuur en de mobiliteits- en parkeerproblemen in de omgeving, dringt
zich op korte en middellange termijn een herlokalisatie van deze voetbalvelden op.
De uitbreiding van het sportcentrum ’t Kapelleke biedt hiervoor een oplossing.
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Bij de uitbreiding van het sportcentrum moet steeds een zuinig ruimtegebruik voorop staan. Hierbij kan het huidige ruimtegebruik eveneens geoptimaliseerd worden.
De uitbreiding mag bovendien geen hinder uitstralen naar de open ruimte.

7.2.3

Kernverweving

In de woonkern moet een multifunctionele verweving nagestreefd worden van alle
activiteiten die een rechtstreekse of onrechtstreekse binding hebben met de woonfunctie, op voorwaarde dat deze activiteiten verweefbaar zijn. Activiteiten die in het
kader van recreatie het woonweefsel ondersteunen zijn: speelpleinen, jeugdvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, parken, …. Binnen de
woonkern kan ook ruimte voorzien worden ter ondersteuning van een evenwichtige
groenvoorziening door onder meer het behoud van bosfragmenten en parkelementen.
Ruimte voor verweefbare sportactiviteiten
Sportinfrastructuur die gericht is op het lokale verenigingsleven en inwoners is mogelijk te verweven in de kern, voor zover de schaal en dynamiek die ermee samenhangt verenigbaar is met de woonfunctie. Zulke verweefbare sportinfrastructuren
zijn ruimtelijk aanvaardbaar in de kern en kunnen daar bestendigd worden. Aandachtspunten daarbij zijn echter onder meer hinder, mobiliteitsaspecten (veiligheid,
bereikbaarheid voor verschillende verkeerstypes,…)en de parkeerproblematiek.
Activiteiten en infrastructuren met een grotere dynamiek die niet verzoenbaar blijken
met de woonfunctie worden doorverwezen naar de specifieke zones voor sportinfrastructuur.

Ruimte voor speelpleinen in woonkernen en wijken
Naast lokalen en speelruimten in gebruik door jeugdverenigingen, dienen ook openbare speelruimten verweven te worden in woonkernen, wijken, gehuchten en dergelijke. De afbakening van zulke zones met daaraan gekoppelde gebiedsgerichte voorschriften ter inrichting en beheer kan bijdragen tot een vrijwaring van openbare speelruimten. Dit kan ook onderwerp zijn van een RUP. Belangrijke aandachtspunten
hierbij zijn onder meer autonome bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duidelijkheid
omtrent de toegankelijkheid, interne veiligheid en aangepast materiaalgebruik

7.2.4

Netwerken

Netwerken zijn er in Herenthout onder de vorm van (gemeentegrensoverschrijdende)
bewegwijzerde fietsroutes. Bovendien vormt het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk op het grondgebied Herenthout een spin die Herenthout met de verschillende buurkernen verbindt.
De volgende recreatieve fietsroutes werden geselecteerd:
– Karel V route
– Molenroute
– Diamantroute

Ruimte voor socio-culturele voorzieningen
Socio-culturele voorzieningen zijn functionele voorzieningen die thuishoren binnen
de kern waarvan zij het maatschappelijk functioneren ondersteunen. Vaak zijn deze
voorzieningen zelfs parochiaal verankerd. Zij zijn gericht op specifieke verenigingen
of worden polyvalent beschikbaar gesteld door lokale overheden. Voor zover zij de
schaal van de betreffende kern niet overschrijden zijn zij ruimtelijk verantwoord
verweefbaar binnen de kern.
Ruimte voor jeugdinfrastructuur ingebed in de dorpskernen
Voorzieningen voor de jeugd zijn verweefbaar in de woonkern. Jeugdverenigingen
zijn parochiaal verankerd. De jeugdlokalen liggen meestal ingebed in het betreffende woonweefsel of sluiten er op aan. Het effectief afbakenen van de bestaande
locaties en het voorzien van aangepaste voorschriften kan bijdragen tot meer
rechtszekerheid. Dit belet echter niet dat ook buiten deze afgebakende zones bin-
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nen de woonkern verweefbare nieuwe jeugdinfrastructuur kan worden opgericht. De
uitvoering kan onderwerp zijn van een RUP waarin ook gebiedsgericht de speelmogelijkheden (bijvoorbeeld recreatief medegebruik van bossen aansluitend op de kern)
in functie van specifieke omgevingsvoorwaarden en een eventuele nabestemming
kunnen worden vastgelegd.
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– Jeugdherbergroute (lange afstandsroute)
– Fietsknooppuntennetwerk (provincie)
Er bestaat ook een recreatief wandelnetwerk. Dit kan verder uitgebouwd worden. Het
openstellen van kerkepaden en voetwegen vormt hierbij een mogelijkheid.

7.2.5

Strategische rustgebieden

Waar de omgeving een belangrijke aantrekkingskracht uitoefent op de recreant en
waar anderzijds belangrijke natuur- en landschapswaarden moeten beschermd worden, kunnen strategische rustgebieden afgebakend worden. Binnen de toeristischrecreatieve aantrekkingsgebieden kunnen strategische rustgebieden worden aangeduid, daar waar de kwetsbaarheid het grootst is. De ontwikkelingsperspectieven
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beschreven in het GRS voor strategische rustgebieden, worden als suggestie naar
de hogere overheid beschouwd.
Het RSPA duidt het ‘Grote Netegebied’ aan als strategisch rustgebied. De afbakening ervan in Herenthout is vrij ruim. De gemeente verfijnt dit door:
–

Aanduiding van delen van de vallei van de Grote Nete als strategisch rustgebied
met de contouren van de winterbedding als indicatief voor de grens. De precieze
afbakening moet nader onderzocht worden in een provinciaal RUP.

Afleiden van recreatief medegebruik
Strategische rustgebieden vormen een tegengewicht voor de toeristisch-recreatieve
knooppunten en de toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden. Het recreatief
medegebruik wordt via inrichtingsprincipes om de strategische rustgebieden heen
geleid zodat deze maximaal gevrijwaard worden. In deze gebieden is geen nieuwe
recreatieve infrastructuur mogelijk, wel kwaliteitsverbetering van bestaande.

7.2.6

Multifunctionele landbouwzones

Maneges worden niet beschouwd als een agrarisch noch als een para-agrarisch
bedrijf en ze horen dus niet thuis in het agrarisch gebied. In de gewenste agrarische
structuur werd nagedacht over multifunctionele landbouwzones waar infrastructuren
als maneges wel een plaats zouden kunnen vinden.
Maneges, kinderboerderijen en hondenclubs zijn recreatieve functies die in principe
niet thuishoren binnen de agrarische kerngebieden. Vermeden moet worden dat
vrijkomende bedrijfsgebouwen van uitbollende bedrijven worden ingevuld met deze
recreatievormen en zo de agrarische infrastructuur van een gebied gaat ondermijnen.
In beperkte mate en onder voorwaarden kan hiervoor ruimte gelaten worden waarbij
onder meer volgende elementen van afweging een rol spelen:
–

De dynamiek van de activiteit (omvang, aantal bezoekers,… )

–

De mate dat de activiteit aansluit op bestaande bebouwingsconcentraties

–

De ontsluitingsmogelijkheden

–

De sterkte en potenties van de agrarische structuur

–

De mate dat grondgebonden landbouw domineert

Weekendverblijven

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen illegale weekendverblijven en
weekendverblijven die vergund zijn of geacht worden vergund te zijn.
Bovendien komen er een aantal juridisch dan wel planologisch zonevreemd gelegen
weekendverblijven voor. Weekendverblijven zijn juridisch zonevreemd gelegen indien
zij buiten een bestemmingszone gelegen zijn die op het gewestplan werd aangeduid
als gebied voor verblijfsrecreatie. Weekendverblijven zijn planologisch zonevreemd
gelegen indien zij negatief beoordeeld worden binnen de draagkracht van de omgeving. Om dit te bepalen dient een toetsing te gebeuren op basis van een aantal criteria waaraan een zone voor verblijfsrecreatie theoretisch zou moeten voldoen. Dit
heeft te maken met de kwetsbaarheid van een gebied, zowel op fysisch als biologisch vlak, en met milieutechnische aspecten waarbij bijvoorbeeld de problematiek
rond afvalwaterzuivering een rol kan spelen. Eveneens bepalende factoren zijn de
afstand tot het woongebied owv mobiliteit, nutsvoorzieningen en dergelijke en de
aspecten inzake brandveiligheid.
Op basis van het beleidsplan ‘Problematiek weekendverblijven’ wordt een planningsgerichte aanpak voor clusters van weekendverblijven voorgesteld. Voor na afweging
weerhouden clusters van tenminste 5 weekendverblijven die niet gelegen zijn in
kwetsbaar gebied of dergelijke kan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. In ruimtelijke uitvoeringsplannen zou voor deze positief beoordeelde
clusters een ordening voorzien kunnen worden, ook niet vergunde weekendverblijven
zouden daardoor geregulariseerd worden. Dit is een uitwerking van de visie van het
RSV dat bovendien stelt dat weekendverblijven die planologisch zonevreemd gelegen zijn verwijderd of verplaatst dienen te worden.
De richtlijnen uit de beleidsbrief en het RSV werden opgemaakt op Vlaams niveau. In
de Provincie Antwerpen dient ook gewerkt te worden binnen het kader van het
RSPA, waarin de visie op de weekendverblijven vertaald werd in een aantal categorieën waarvoor een specifiek beleid geldt.
Bovendien speelt de decreetswijziging van 4 juni 2003 een rol. Waar volgens de
beleidsbrief, RSV en typering van het RSPA geen perspectieven geboden konden
worden aan weekendverblijven gelegen in kwetsbare gebieden, moeten een groot
deel van deze verblijven nu zonder tegenbericht als vergund geacht beschouwd
worden.

De multifunctionele landbouwzones komen, naast de recreatiegebieden, eventueel
in aanmerking voor opvang van deze infrastructuren. In de gewenste agrarische
structuur werden gebieden rond Dekbunders, Boudewijnlaan en de Bergen als
zones voor multifunctionele landbouw aangeduid.
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In de gemeente Herenthout komen zo’n zeventigtal weekendverblijven voor. Een
aantal van hen zijn juridisch en/of planologisch zonevreemd. Een visie formuleren op
de verschillende zones van weekendverblijven en individuele weekendverblijven is
een taak binnen het structuurplan.
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Gemeentelijke visie op de weekendverblijven als suggestie aan de provinciale
overheid
Allereerst dient gesteld dat bij het handhavingsbeleid voor de individuele weekendverblijven de huidige vergunningentoestand steeds in rekening gebracht moet worden.
Een gebiedsgerichte visie op de weekendverblijven binnen de gemeente Herenthout wordt in dit document weergegeven als suggestie aan de bevoegde overheid.
Deze gebiedsgerichte visie is gebaseerd op onderstaande algemene visie van de
gemeente Herenthout op deze specifieke vorm van verblijfsrecreatie:
–

gewestplanzones voor verblijfsrecreatie: minstens behoud van de vergunde
verblijven. Afstemming is nodig op de fysische condities en de kwetsbaarheid
van het gebied. Dit met inbegrip met het behoud van de landschappelijke en natuurlijke elementen.

–

niet-ingevulde delen van gewestplanzones verblijfsrecreatie kunnen een nieuwe
bestemming krijgen. Deze delen kunnen eventueel ook gebruikt worden om bijkomende behoefte of herlokalisatie van zonevreemde weekendverblijven, aansluitend op de clusters op te vangen.

–

Weekendverblijven buiten de gebieden voor verblijfsrecreatie: afbouw/uitdoving
op termijn (vergunningentoestand echter in rekening te brengen bij handhavingsbeleid).

Deze visie van de gemeente op de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van de
weekendverblijven geldt als een suggestie aan de hogere overheden en wordt ook
vertaald naar de beleidscategorie zone voor verblijfsrecreatie in verwevingsgebied
in de gewenste toeristisch-recreatieve structuur en de visie op de individuele weekendverblijven (zie hieronder).

De precieze voorschriften, alsook de grenzen van deze zone zullen vastgelegd worden via RUP’s. Voor specifieke ontwikkelingsperspectieven van deze zones wordt
verwezen naar de gewenste natuurlijke structuur.
7.2.7.2 Individuele weekendverblijven
Buiten de aangeduide clusters/zones van weekendverblijven, komen een twintigtal
individuele weekendverblijven voor. De individuele weekendverblijven kunnen juridisch zone-eigen of zonevreemd zijn. De visie op weekendverblijven, is een suggestie naar de desbetreffende bovenlokale overheid toe. De ontwikkelingsperspectieven
voor de individuele weekendverblijven zijn weergegeven in het toetskader voor de
zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur (DEEL 2VIII4)
Individuele weekendverblijven uitdoven buiten de daartoe voorziene zones
Op het gewestplan werden zones voor verblijfsrecreatie ingekleurd. De individuele
weekendverblijven binnen deze zone die echter buiten de clusters van weekendverblijven vallen, kunnen behouden blijven. De randvoorwaarden aan deze weekendverblijven opgelegd zijn dezelfde als deze van de clusters voor weekendverblijven
(zie gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur – verwevingsgebieden).
De individuele weekendverblijven buiten de juridische voorraad moeten op termijn
uitdoven. In een RUP moet de termijn van uitdoving verder bepaald worden, waarbij
rekening kan gehouden worden met socio-economische (historische context) en
juridische aspecten (vergunningstoestand,…).
Geen permanente bewoning in weekendverblijven
Voor de verspreid liggende weekendverblijven in de gemeente (evenals voor de
clusters van weekendverblijven) is er geen permanente bewoning toegestaan.

7.2.7.1 Zone voor verblijfsrecreatie in verwevingsgebied
Verwevingsgebieden liggen in het raakvlak tussen twee of meerdere structuren,
bijvoorbeeld de natuurlijke structuur en de toeristisch-recreatieve structuur. Beide
functies zijn in dit geval nevengeschikt. Het aanduiden van (natuur)verwevingsgebied is een taak van het Vlaamse Gewest. In het GRS worden in
dit verband enkel aannames of suggesties gedaan. Binnen de verwevingsgebieden
wordt een suggestie gedaan om zones voor verblijfsrecreatie te voorzien (zie gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur)
Volgende aanname van verwevingsgebieden in overlap met de toeristischrecreatieve structuur worden aangeduid:
–

De Bergen
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RUP opstellen voor sportcentrum ’t Kapelleke

7.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste toeristisch-recreatieve structuur

De gemeente maakt een RUP op voor de sportterreinen aan ’t Kapelleke waarin
volgende doelstellingen in acht worden genomen:
– Inrichting de bestaande sportterreinen

Setcoraal RUP zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur
In een RUP worden alle zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuren getoetst aan de gewenste ruimtelijke structuur. Ontwikkelingsperspectieven kunnen
voor elk gebied vastgelegd worden.
RUP voor de afbakening van diverse beleidscategorieën

– Ruimte voorzien voor de herlokalisatie van de voetbalvelden van KFC Herenthout
– Koppelen aan de uitbreidingsbehoefte die (eventueel) uit het RUP zonevreemde
toeristisch-recreatieve infrastructuur blijkt. Ruimte voor de uitbreiding kan dan gezocht worden ter hoogte van de terreinen van het sportcentrum ’t Kapelleke
– Indien uitbreiding wordt voorzien, moet een combinatie worden gezocht tussen
een oostelijke en noordelijke uitbreiding

+ vastleggen van bestemming, inrichting en beheer
Afbakeningen en wijzigingen van hoofdfunctie
Het uitvoeren van de ruimtelijke beleidscategorieën gebeurt in RUP ‘s. Voor een
aantal gebieden houdt dit een wijziging van de hoofdfunctie t.o.v. de huidige in. Het
aspect van planschade moet hierbij geëvalueerd worden, waarbij de bevoegde
overheid moet worden nagegaan.
Zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur
–

De gemeente is reeds overgegaan tot de opmaak van een inventaris van weekendverblijven volgens de richtlijnen van de provincie.

–

De provincie kan, na afweging van deze inventaris, snel overgaan tot de opmaak van een RUP m.b.t. weekendverblijven, rekening houdend met de gemeentelijke suggesties.

Integratie van visie-elementen met betrekking tot toerisme en recreatie in een
RUP over de dorpskern
–

Bv: aandacht voor jeugd- en sportvoorzieningen zoals mogelijkheden jeugdlokalen, voorzien speelmogelijkheden, speelbossen,…

Herbestemmen niet ingevulde recreatiegebieden
Waar de zone voor verblijfsrecreatie van het gewestplan niet volledig is ingevuld
door recreatieve infrastructuren, kunnen gebieden aangeduid worden voor een
nieuwe bestemming. Deze nieuwe bestemming kan als een soort ruil gezien worden
als ruimte voor andere functies die verloren gaat door het voorkomen van zonevreemde recreatieve infrastructuur.
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VII Synthese gewenste ruimtelijke structuur
7 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

VII

SYNTHESE
GEWENSTE
STRUCTUUR

RUIMTELIJKE

Kaart 27: synthese gewenste ruimtelijke structuur

De onderlegger van de gewenste ruimtelijke structuur is het fysisch systeem met de
waterlopen, valleigronden, depressies, verhevenheden,… Langs de meeste grenzen van de gemeente loopt een waterloop met daar rond de valleigebieden. Een
groot aandeel van de gemeente is valleigebied. Het fysisch systeem moet sturend
werken voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Herenthout. De
structurerende werking van de valleien kan gevrijwaard worden door het zoveel
mogelijk bouwvrij te houden van deze valleigebieden en door randvoorwaarden op
te leggen inzake bodemgebruik. Dit laatste resulteert in de aanduiding van natte
corridors en het streven naar graslandgebruik in de valleien. De ecologische infrastructuur die met het watersysteem samenhangen, moeten eveneens gevrijwaard
worden. Een ander element van het fysisch systeem is het reliëf. Een markant reliëfelement in de gemeente is de Diestiaanheuvel ter hoogte van Bergen. Deze heuvel
moet in het landschap gevrijwaard blijven met behoud van het bebost karakter en
de holle wegen.
Herenthout is vandaag nog altijd een gemeente met een sterke agrarische structuur. In het zuidoosten van de gemeente is een gedeelte van de ruilverkaveling van
Wiekevorst gelegen. Dit ruilverkavelingsgebied, samen met de andere meer versnipperde landbouwgebieden moeten de basis blijven voor een duurzame uitbouw
van de landbouw, met een sterke oriëntatie op de grondgebonden landbouw. De
kerngebieden van de agrarische structuur kunnen verder worden gedifferentieerd.
De structureel minder sterke agrarische gebieden aan de rand van de kern of een
gehucht kunnen voor hobbylandbouw of aan landbouw gerelateerde activiteiten
meer mogelijkheden bieden. Op die manier kunnen de overige landbouwgebieden
voor de professionele landbouwers worden vrijwaard. Een structureel sterk agrarisch gebied zonder bebouwing, moet voor de grondgebonden landbouw gevrijwaard worden. Om dit te doen werden bouwvrije zones aangeduid. Deze zones
nemen maar een gedeelte van het agrarisch gebied in, zodat bestaande bedrijven
nog voldoende mogelijkheden hebben om zich aan te passen aan de heersende
wetgeving en de bestaande economische toestand. Landbouwers kunnen als verruimde beheerder van de open ruimte fungeren. Ze kunnen op vrijwillige basis beheercontracten afsluiten voor het onderhoud of de aanleg van kleine landschapselementen. Deze kleine landschapselementen betekenen een meerwaarde voor het
(agrarische) landschap.
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De kleine landschapselementen spelen daarenboven een fundamentele rol in de
migratie en oriëntatie van verschillende soorten tussen verschillende natuurlijke
zwaartepunten en valleigebieden. In droge corridors staan kleine landschapselementen centraal. Hun functie in de ecologische infrastructuur moet behouden en versterkt
worden. In Herenthout zijn kleine landschapselementen sterk aanwezig in de vallei
van de Zelse Beek en in het valleigebied van de Grote Nete en de Wimp. Ook nabij
Uilenberg zijn kleine landschapselementen in het landschap bewaard. In het ruilverkavelingsgebied is een open, vrij uniform landschap ontstaan. Deze barrière kan
makkelijker overbrugbaar worden door het voorzien van natuurlijke perceelsrandafsluitingen, zonder dat het openruimtegebied verloren gaat.
De natuurlijke zwaartepunten van de gemeente zijn de Merodese bossen, de bossen
van Zelle, de bos- en natuurgebieden in de vallei van de Grote Nete en de Wimp en
de bossen van Kruiskensberg. Kleinere bos- en natuurgebieden kunnen net als de
kleine landschapselementen als stapsteen voor verschillende soorten dienen. In
Herenthout zijn natuureilanden te vinden ter hoogte van Kapellekensboom, de Bergen en Schambraken. Een zone ter hoogte van de verblijfsrecreatiegebieden van
Bergen is afgebakend als verwevingsgebied tussen natuur en recreatie. In deze zone
kunnen natuur en recreatie samengaan. Binnen dit verwevingsgebied worden zones
afgebakend voor verblijfsrecreatie, met randvoorwaarden voor natuur en landschap.
Buiten deze zones kunnen geen nieuwe weekendverblijven bijkomen. Bestaande
kunnen behouden worden mits inachtneming van de randvoorwaarden. Alle weekendverblijven buiten de zones voor verblijfsrecreatie moeten op termijn uitdoven.
Het oorspronkelijke nederzettingspatroon is in Herenthout nog herkenbaar. De kern
van de gemeente is op de hogere gronden tussen de riviervalleien in gelegen. De
oorspronkelijke gehuchten zijn veelal met de kern versmolten, maar in de openruimte
zijn nog enkele gehuchten relatief gaaf bewaard. In de kern van de gemeente zal
gestreefd worden naar kernversterking ten opzichte van de verder gelegen linten en
gehuchten. In de kern wordt gestreefd naar verweving van functies en een verdichtingsbeleid. Er wordt gestreefd naar een minimale woningdichtheid van 15 woningen/ha, met centraal in de kern dichtheden tot ongeveer 30 woningen/ha. De open
binnengebieden en vrije kavels dienen aan deze dichtheden te worden ingevuld. Op
die manier wordt het reeds zuinige ruimtegebruik in de gemeente bestendigd. In de
linten en bebouwingsconcentratie zal gestreefd worden naar een lagere woningdichtheid en een afbouw van verweving. De overige zonevreemde woningen en linten
krijgen woonrechten toebedeeld.
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De recreatiemogelijkheden van Herenthout komen aan de rand van de kern voor
met een goede bereikbaarheid vanuit de kern. Het sportcentrum ’t Kapelleke is het
knooppunt voor sportinfrastructuur. Dit knooppunt kan verder worden uitgebreid om
de lokale behoefte aan sportinfrastructuur op te vangen of slecht gelegen sportvelden ter herlokaliseren. De eventuele uitbreiding kan gezocht worden in noordelijke
en oostelijke richting. Binnen de dorpskern kunnen minder ruimtebehoevende sporten verweven met de andere functies blijven voorkomen. Ook ruimte voor de jeugdbewegingen moet in de kern behouden blijven. Voor zonevreemde sportvelden
moet een oplossing worden gezocht in een RUP.
De handel en bedrijvigheid van Herenthout is gedeeltelijk op het industrieterrein
Klein Gent gelegen. Dit is een regionaal bedrijventerrein en valt niet onder de gemeentelijke bevoegdheid. De twee kleine ambachtelijke zones van Herenthout zijn
volledig ingenomen met telkens één bedrijf. Een RUP moet opgesteld worden om
de gedeeltelijke zonevreemdheid van deze bedrijven op te lossen. Ook voor andere
zonevreemde bedrijven moet een RUP opgesteld worden. De toetsing zal gebeuren
door middel van een planologische toetsing. De bedrijven die verweven in het centrum van de gemeente voorkomen, kunnen blijven zolang ze aan de voorwaarden
voor verweving voldoen. In het centrum van de gemeente kan een levendige en
leefbare handelslocatie verder worden uitgebouwd. Sterk autogerichte functies
moeten gesitueerd worden langsheen een invalsweg. De overige woongebieden
moeten bedrijfsluw gehouden worden.
De inrichting van het dorpscentrum moet zo gebeuren dat het doorgaand verkeer
en het zwaar verkeer dat niet in het centrum van Herenthout moeten zijn, omgeleid
wordt rond de dorpskern. Bij het binnenkomen van de dorpskern wordt overal een
verkeerspoort voorzien om de snelheid af te remmen. De delen van de invalswegen
binnen de bebouwde kom zijn lokale wegen type II, buiten de bebouwde kom zijn ze
lokale weg type I. Alle andere wegen in de gemeente zijn lokale wegen type III. De
ontsluiting van de gemeente gebeurt via de autosnelweg E313.
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VIII Toetskader zonevreemde infrastructuur
1 Algemene methodiek

VIII

TOETSKADER
STRUCTUUR

ZONEVREEMDE

INFRA-

Kaart 28: kwetsbaarheidskaart als toetskader voor zonevreemde infrastructuur

1

Algemene methodiek

Bij de planologische toets is het al dan niet (volledig) vergund zijn, geen uitsluitend
criterium. Hierbij mag niet louter gehandeld worden uit voldongen feiten, doch vanuit
een volwaardige ruimtelijke afweging39. De juridische toestand behelst de bestemming volgens plan van aanleg van de zone waarin de infrastructuur gelegen is en de
vergunningtoestand. De juridische toets kan wel teruggekoppeld worden voor het
bijsturen van de ontwikkelingsperspectieven die volgen uit de eerste stap. Een eventuele bijkomende laatste stap in een beleidsmatige afweging naast de strikt ruimtelijke afweging is de evaluatie t.o.v. sociale en/of economische aspecten. Hierin komen
onder meer (cultuur)historische en sociaal maatschappelijke binding aan bod.

Hieronder wordt de algemene methodiek geschetst bij het maken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan in verband met zonevreemde infrastructuur.

Gewenste ruimtelijke structuur als referentiekader voor de toetsing

Juridisch is sprake van zonevreemdheid als in een bestemmingszone functies en
activiteiten plaatsvinden die niet verenigbaar zijn met de voorschriften van deze
bestemmingszone. Infrastructuur gekoppeld aan deze activiteiten is zonevreemde
infrastructuur.

Zolang de gewenste structuur via functies en bestemmingen niet hard vastgelegd is
via RUP’s, is de verenigbaarheidstoets mogelijk maar kan de dubbele toetsing aanleiding geven tot dubbelzinnigheid als huidige bestemming en gewenste structuur niet
overeenkomen. De visie uit het structuurplan en uit dit toetskader voor zonevreemde
infrastructuur vormt de basis voor het maken van deze (thematische) RUP’s.

Een ruimtelijk structuurplan schept via een gewenste ruimtelijke structuur een kader
voor de opmaak van nieuwe bestemmings- en inrichtingsplannen. Dit nieuwe kader
zal aanleiding geven tot wijzigingen of verfijningen van de huidige voorschriften. In
die zin is het mogelijk dat infrastructuur die op dit moment juridisch zonevreemd is,
niet langer onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, of omgekeerd. In
dit verband zou men kunnen spreken van “planologische zonevreemdheid” als
tegenhanger van de juridische zonevreemdheid.
De afweging van zonevreemde infrastructuur zal daarom niet enkel onderhevig zijn
aan een juridische toetsing maar zal ook moeten getoetst worden aan de gewenste
ruimtelijke structuur. In een aantal gevallen kan het ook aangewezen zijn om bestaande infrastructuur die niet juridisch zonevreemd is maar mogelijk wel onverenigbaar is met de gewenste ruimtelijke structuur, aan een verenigbaarheidstoetsing
te onderwerpen.

De thematische aanpak verdient de voorkeur omdat dan “gelijkaardige” infrastructuur
gelijktijdig wordt aangepakt. Volgende deelsectoren kunnen daarbij onderscheiden
worden:
– Zonevreemde woningen
– Zonevreemde handel en bedrijvigheid
– Zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur
Voor elk van deze deelsectoren zal een afweging gemaakt worden. Voor zonevreemde woningen ligt het afwegingskader grotendeels vast via decretale bepalingen.

Draagkracht van omgeving versus dynamiek van de activiteit
De verenigbaarheidstoets moet leiden tot specifieke ontwikkelingsperspectieven per
infrastructuur. De basis voor de verenigbaarheidstoets van zonevreemde infrastructuur is de planologische toets. Dit is de confrontatie van de dynamiek van de infrastructuur en de eraan verbonden activiteiten versus de ruimtelijke draagkracht van
de omgeving (gewenste structuur). Beide aspecten moeten samen bekeken worden
omdat een activiteit in functie van de aard van de omgeving in het ene gebied als
hoogdynamisch en in het andere als laagdynamisch moet beschouwd worden. Een
individuele afweging in een diepgaand onderzoek is hiervoor aangewezen.
39

Enkel onder deze voorwaarde kan een volledig niet-vergunde constructie opgenomen worden in een
uitvoeringsplan. Dit verwijst naar een rechtspraak van de Raad van State
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leidraad gelden (gebaseerd op de IOK - methodiek van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven).

Figuur 20: verenigbaarheidstoets zonevreemde infrastructuur, schematisch

Klasse 0: Verdwijnen
Confrontatie - afweging

ACTIVITEIT

Een dergelijk verregaand ontwikkelingsperspectief impliceert dat de toetsing negatief
is over de ganse lijn:

OMGEVING

aard

draagkracht

– De planologische toets is negatief. de infrastructuur en gerelateerde activiteiten
zijn onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan
legt een hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het
betreft meestal kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht (cfr. de definitie
van kwetsbaar gebied: zie verder)

KLASSEN

hoogdynamisch

– De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in
deze klasse evenwel nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde van
een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting
of schadeloosstelling.
– In de afweging brengt de socio-economische toets onvoldoende argumentatie om
tot een minder strenge klasse over te gaan.

laagdynamisch

0

2

…

specifieke ontwikkelingsperspectieven
per klasse
uit te werken in thematische RUP’s

RSV- RSPA - GRS
Gewenste ruimtelijke
structuur

In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisatieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is.
Klasse 1: uitdoving met nabestemming
Deze categorie heeft betrekking op infrastructuur die:

juridische toets (vergunningen…)

Evt. juridische procedure

socio – economische toets

– Hetzij onverenigbaar is met de hoofdfunctie(s) maar waar enerzijds de socioeconomische afweging een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun acht (bijvoorbeeld vanuit de historische context) en waar anderzijds het opleggen van beperkende voorschriften niet kan leiden tot verenigbaarheid;
– Hetzij activiteiten die samenhangen met een specifieke locale en eventueel tijdsgebonden behoefte en die precies om die reden op die plaats aanvaardbaar zijn.
Wanneer de maatschappelijke behoefte verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van
de infrastructuur en verdient een nieuwe bestemming de voorkeur.

Specifieke ontwikkelingsperspectieven per klasse

Klasse 2: bevriezing

De verenigbaarheidstoets resulteert in een aantal klassen waarvoor specifieke
ontwikkelingsperspectieven gelden. Deze ontwikkelingsperspectieven worden aan
bepaalde zones gekoppeld in een RUP en moeten als basis dienen bij het beoordelen van vergunningsaanvragen.

Tot deze categorie behoren de infrastructuur en activiteiten waarbij de grens van
verenigbaarheid bereikt of (licht) overschreden is.

Hoewel het aantal klassen en de ontwikkelingsperspectieven per klasse sectoraal
verruimd of verfijnd kunnen worden, kan volgende onderverdeling als algemene

De grens van verenigbaarheid is licht overschreden maar mits bijsturing van de activiteiten in functie van een aantal beperkende voorschriften, kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare grenzen gehouden worden.
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–

Klasse 2b: bevriezing conform de bestaande toestand

De grens van verenigbaarheid is bereikt of licht overschreden, maar de socioeconomische afweging maakt een strenger ontwikkelingsperspectief weinig aanvaardbaar. Dit is van toepassing in gevallen waar het opleggen van beperkende
voorschriften cfr. klasse 2a geen reële toekomstperspectieven kan garanderen en
dus de facto tot verdwijning zou lijden.
Klasse 3: behoud met beperkte mogelijkheid tot uitbreiding
Dit is de categorie waarbij zich een gunstige evaluatie van de verenigbaarheidstoets
voordoet. De infrastructuur en gerelateerde activiteit brengen geen belangrijke dynamiek teweeg gelet op de specifieke kenmerken van de omgeving. De draagkracht
van de omgeving is nog niet bereikt zodat een (beperkte) uitbreiding nog mogelijk
is.
Klasse 4: behoud met mogelijkheid tot ruime uitbreiding
Tot deze categorie behoort de infrastructuur waarvan de activiteiten de draagkracht
van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen gaat het om
een gebied waar reeds een sterke dynamiek aanwezig is. De mogelijkheid tot uitbreiden van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdragen tot een goede ruimtelijke ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare gebieden kan verlaagd worden.

– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van natuurlijke structuur.
– Gebieden met hoofdfunctie natuur. In afwachting van definitieve afbakeningen
in RUP ’s werden de natuurconcentratiegebieden weerhouden (aannames
GEN-GENO). Deze komen grotendeels overeen met de groen- en bosgebieden van het gewestplan: natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke
waarde of reservaatgebied, bosgebied, bosgebied met wetenschappelijke
waarde.
– GEN of GENO (VEN, hoofdfunctie natuur cfr. gewestelijk RUP)
– Natuureiland (hoofdfunctie natuur cfr. gemeentelijk RUP)
– Speciale beschermingszone volgens de habitatrichtlijn of volgens de vogelrichtlijn.
– Kwetsbaar op grond van fysisch systeem
– winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen (NOG) en
brondepressies (voor zover de watertoets negatief is)
– risicozones voor overstromingen
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van agrarische structuur
– bouwvrije zones van de agrarische structuur
Randvoorwaarden in landschappelijk waardevolle gebieden

Kwetsbare gebieden
Gebieden die vanuit hun intrinsieke aard een beperkte draagkracht vertonen ten
opzichte van de meeste infrastructuur en activiteiten, zouden kunnen aangeduid
worden als kwetsbare gebieden. Dit betekent echter niet dat voor kwetsbare gebieden algemeen geldende ontwikkelingsperspectieven kunnen gegeven worden voor
elke vorm van zonevreemdheid. Voor infrastructuur die vrij homogeen is in haar
dynamiek ongeacht het individuele geval (bijvoorbeeld ééngezinswoningen) kan dit
wel en is een a priori gebiedsgerichte koppeling van de klassen in principe mogelijk.
De kwetsbaarheid van een gebied heeft zowel betrekking op fysisch, biologisch
vlak, als milieutechnisch vlak (waarbij bijvoorbeeld de problematiek rond afvalwaterzuivering een rol kan spelen). Eveneens bepalende factoren zijn de afstand tot het
woongebied o.w.v. mobiliteit, nutsvoorzieningen en dergelijke en de aspecten inzake brandveiligheid. Weekendverblijven gelegen in kwetsbare gebieden moeten in
die zin beschouwd worden als hoogdynamische infrastructuur.
Verder bouwend op de definitie zoals decretaal bepaald, worden kwetsbare gebieden als volgt gedefinieerd:
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In landschappelijk waardevolle gebieden kunnen randvoorwaarden gesteld worden
aan de infrastructuren. Het gaat hierbij over de zones die nog niet als kwetsbaar
gebied werden aangeduid.
De aanduiding van een gaaf landschap en een beschermd landschap is een erkenning van de landschappelijke kwaliteiten van een gebied. Deze landschappelijke
kwaliteiten, meer bepaald de structurerende elementen en componenten dienen
behouden te worden. Dit betekent echter niet dat voor deze gebieden algemeen
geldende ontwikkelingsperspectieven kunnen gegeven worden voor elke vorm van
zonevreemdheid.
Gebieden met randvoorwaarden op grond van ligging in waardevolle onderdelen van
de landschappelijke structuur zijn:
– gave landschappen of gebieden met elementen van gaaf landschap, waarbij het
homogene onbebouwde karakter een structuurbepalende component is.
– beschermde landschappen
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Randvoorwaarden die in deze gebieden gelden hebben te maken met de landschappelijke inpasbaarheid van de infrastructuur binnen de omgeving. Specifieke
randvoorwaarden moeten in een RUP worden vastgelegd.

2

Sectorale uitwerking: zonevreemde woningen

2.1

Toepassingsgebied

De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke
ordening wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering kan indien nodig gebeuren in een RUP. In een gemeentelijke RUP
kunnen ook de niet (volledig) vergunde woningen aan een verenigbaarheidstoets
onderworpen worden. De verenigbaarheidstoets kan analoog uitgevoerd worden.
Deze toets doet echter geen afbreuk van een eventuele rechtsgang die onafhankelijk
zijn weg moet vinden.

2.2

Ontwikkelingsperspectieven

Geen nieuwe, bijkomende woningen in de open ruimte
Een verdere toename van de bebouwing in de open ruimte moet niet worden gestimuleerd. Nieuwe woningen kunnen er dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij ze in
overeenstemming zijn met de (gewenste) hoofdfunctie van het gebied (b.v. een woning gekoppeld aan een landbouwbedrijf in een gebied met een agrarische hoofdfunctie). Dit wil echter ook zeggen dat het aantal woongelegenheden binnen de bestaande woningen steeds wordt beperkt tot één.
Woningen die aansluiten op de kern = omvorming tot woonzone
Behoorlijk vergunde woningen die direct aansluiten op de kernbebouwing kunnen
worden omgevormd tot woonzone voor zover ze geen nadelige beperkingen inzake
afstands- en andere milieuwetgevingregels met zich meebrengen ten aanzien van de
structuurbepalende hoofdfuncties (b.v. landbouw) van de omgeving. Het betreft hier
gewestplanverfijningen. Tijdens de opmaak van de gewestplannen werden deze
woningen als het ware ‘over het hoofd gezien’. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid of herbouwd worden conform de plaatselijke toestand of de stedenbouwkundige voorschriften die geldig zijn op het ruimtelijk geheel waar deze woningen deel
van uitmaken. Aangezien de woningen tot het woongebied zullen behoren, is omvorming tot meergezinswoning in principe mogelijk.
Woningen die aan de kern gelegen zijn maar een structurele begrenzing van de kern
tegenwerken worden niet meegenomen in de woonzone (b.v. één geïsoleerde wo-
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ning aan de overkant van een weg waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet
tussen de kern en de open ruimte).
Het is echter geen bedoeling om bijkomende woonkavels bij te creëren, enkel om
de gewestplanzonering verder te verfijnen.
Woningen in open ruimte of bedrijventerreinen, niet in kwetsbaar gebied =
woonfunctie toelaten, hoofdfunctie behouden
Ten tijde van het gewestplan werden heel wat woningen (hoewel ze vergund waren
en nog steeds vergund zijn) ingekleurd bij de agrarische gebieden en KMO gebieden. Binnen deze gebieden wordt gestreefd naar een versterking van de betreffende functies, maar de bestaande woningen hebben niet echt een storende impact op
deze gebieden. Vanuit planologisch standpunt is het echter niet onzinnig om de
hoofdfunctie (landbouw, bedrijvigheid) te laten bestaan voor deze woningen. Momenteel zal deze hoofdfunctie niet worden gekoppeld aan de woningen (het mestdecreet voorziet b.v. geen toename van bijkomende agrarische bedrijven met mestproductie in gemeenten met een hoge mestdruk) maar het is mogelijk dat dit in de
toekomst wel zo kan zijn (schaalverkleining landbouw, woningen op bedrijvenzones
invullen met bedrijfs- of conciërgefunctie).
Voor deze behoorlijk vergunde woningen kan de woonfunctie worden toegelaten, de
hoofdfunctie van het gebied blijft echter behouden zodat de eigenheid van de gebieden niet wordt gehypothekeerd. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid en/of
herbouwd worden conform de bepalingen van het decreet op de ruimtelijke ordening. De volumes voor uitbreiding en herbouwen, die beschreven staan in artikel
145 bis van het decreet RO (1000 m³), zijn maximaal40 en mogen in principe niet
verhoogd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is immers niet aangewezen
om de open ruimte in te vullen met grote residentiële villa’s. Bovendien moet er op
worden toegezien dat landbouwgronden niet ‘vertuinen’, ook een verdere inname
van landbouwgronden kan de eigenheid van de gebieden hypothekeren. Er moeten
dus niet alleen maximale bouwvolumes worden opgelegd, ook op de inname van
tuinen moet een grens worden vastgesteld.
Woningen in kwetsbare gebieden = instandhouding, verbouwen binnen bestaand volume
In zogenaamde kwetsbare gebieden gelden de strengste (meest beperkende) ontwikkelingsmogelijkheden. De kwetsbaarheid van een gebied is afhankelijk van de
ligging in de gewenste ruimtelijke structuur van Herenthout (en niet op basis van
gewestplanzonering). Waar woningen voorkomen in kwetsbaar gebied van boven-

lokaal niveau, dan is een bovenlokale afweging vereist. Gebieden kunnen als kwetsbaar gebied worden aangeduid op basis van de criteria die hiervoor werden beschreven.
Voor behoorlijk vergunde woningen in deze kwetsbare gebieden kunnen onderhoudsof instandhoudingswerken worden toegelaten inclusief de vervanging van dragende
elementen. Ook verbouwingen binnen het bestaande volume zijn toegestaan. In
geval deze woningen volledig vernield worden door overmacht (blikseminslag, brand,
etc.), kan geen heropbouw worden toegestaan. De eigenaar kan in dit geval aanspraak maken op een schadevergoeding (conform artikel 145 §2 DRO). In geval de
woningen gelegen zijn in kwetsbaar gebied van bovenlokaal belang zal de hogere
overheid nadere regels en randvoorwaarden vastleggen.
Randvoorwaarden voor landschappelijk waardevolle gebieden
In gebieden met randvoorwaarden omwille van de landschappelijke waarde, gelden
niet de strengste ontwikkelingsmogelijkheden zoals in de kwetsbare gebieden. Wat
hier precies wel en niet mogelijk is, moet verder worden bepaald in een RUP. De
randvoorwaarden vastgelegd in een RUP moeten zorgen voor een landschappelijke
inpasbaarheid van de woningen in de omgeving.
Aandacht voor merkwaardige gebouwen
Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, beschermde monumenten en bouwkundig erfgoed uit de inventarissen van Monumenten en
Landschappen worden aangeduid in een RUP. De gebouwen kunnen verbouwd,
uitgebreid of herbouwd worden ongeacht hun ligging. Een functiewijziging van deze
gebouwen is mogelijk indien de verderzetting van de oorspronkelijke functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen.
Bovendien moet de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving (goede ruimtelijke ordening) en mag het de draagkracht van het ruimtelijk geheel niet overschreden
worden. De verbouwingen en de functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het
architectonische karakter van het gebouw ongeschonden laten of versterken en de
regels van het decreet RO (artikel 195 bis) moeten gevolgd worden. Hiervoor moet
steeds een advies worden verleend door de dienst Monumenten en Landschappen
van AMINAL.
In Herenthout komt hiervoor zeker één woning in aanmerking, namelijk het kasteel
van Herlaar.

40

Een ruime ééngezinswoning met drie slaapkamers en ingebouwde garage heeft een volume van 650 à
700 m³, de huidige volumenormen volgens artikel 145 bis DRO zijn dan ook voldoende.
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Verfijning op basis van een individuele juridische en socio-economische toetsing
Na de ruimtelijk toets kan een individuele toetsing gebeuren op basis van een gedetailleerde juridische en socio-economische analyse, wat – mits grondige motivering kan leiden tot een versoepeling (of verstrenging) van de ontwikkelingsperspectieven. Elementen die hierbij onder meer aan bod kunnen komen zijn: vergunningentoestand, administratieve handelingen van de gemeente in het verleden, vonnissen,
historiek van het gebouw, ... De toetsing dient individueel te gebeuren in een RUP;
omwille van de specificiteit worden in het GRS hierover geen veralgemenende
uitspraken opgenomen.

2.2.1

Gebiedsgerichte vertaling

Voor Herenthout werden de zonevreemde woningen voorlopig geteld aan de hand
van de kadscan kaarten. De ontwikkelingsperspectieven werden indicatief weergegeven. De aanduiding van de kwetsbare gebieden in RUP’s zal hiervoor meer duidelijkheid vormen.
Tabel 35: voorlopige weergave van zonevreemde woningen naar aantal en
ontwikkelingsperspectief
Ontwikkelingsperspectief

Aantal zonevreemde
woningen

Procentuele
ling

Kwetsbaar op basis van de natuurlijke structuur en het fysisch systeem
Kwetsbaar op basis van de agrarische structuur
Randvoorwaarden voor landschappelijk waardevolle gebieden
Minder kwetsbare gebieden
Totaal

14

5,1 %

0

0%

24

8,8 %

236
274

86,1 %
100 %

verde-

Sectorale uitwerking: zonevreemde handel en
bedrijvigheid

3.1

Toepassingsgebied

In een RUP kunnen alle bedrijven aan bod komen; het toepassingsgebied is dus
ruimer dan wat op dit moment conform omzendbrief 97/01 gekend is als zonevreemde bedrijvigheid. Het betreft hier een ganse waaier aan bedrijfsactiviteiten, dus inclusief handel, para-agrarische activiteiten,… die mogelijk niet verenigbaar zijn met de
omgeving. Naast economische activiteiten in de open ruimte komen dus ook handelsen bedrijfsactiviteiten in aanmerking die niet of moeilijk verweefbaar zijn in de woonzone. Ook de niet (behoorlijk) vergunde bedrijven worden mee getoetst. Deze toets
doet echter geen afbreuk aan de eventuele rechtsgang die onafhankelijk zijn weg
moet vinden.
De oplossing die de decreetgever heeft voorzien in het decreet op de ruimtelijke
ordening wordt door het gemeentebestuur als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren in een RUP. In een gemeentelijk RUP kunnen ook de niet
(volledig) vergunde handel en bedrijvigheid aan een verenigbaarheidstoets onderworpen worden, in dit geval de planologische toets in vier stappen genoemd. Deze
toetsing kan analoog uitgevoerd worden.

3.2

Ontwikkelingsperspectieven

Aan de hoofdzakelijk vergunde, niet verkrotte zonevreemde gebouwen (waaronder
bedrijven) in niet-kwetsbare gebieden mogen onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Er mag ook verbouwd worden binnen het bestaande bouwvolume en op sommige plaatsen zelfs herbouwd en beperkt uitgebreid worden. Om
dit toe te laten, moet het gebouw echter voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook in
de kwetsbare gebieden kunnen onderhouds- en instandhoudingswerken worden
uitgevoerd. Verbouwen is ook mogelijk, maar enkel onder bepaalde voorwaarden.
Uitbreiden en herbouwen kunnen enkel op basis van een positief planologisch attest
of op basis van een goedgekeurd BPA/RUP zonevreemde bedrijven.

Bron: kadscan, lijst met verkavelingen, weekendverblijven en landbouwbedrijven
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3.3

Gebiedsgerichte vertaling

Tabel 36: voorlopige weergave van de zonevreemde bedrijven naar aantal en
ontwikkelingsperspectief
Ontwikkelingsperspectief

Kwetsbaar op basis van de natuurlijke structuur en
het fysisch systeem
Kwetsbaar op basis van de agrarische structuur
Randvoorwaarden voor landschappelijk waardevolle
gebieden
Minder kwetsbare gebieden
Totaal

Aantal
zonevreemde bedrijven

Procentuele
verdeling

3

17,6 %

0
0

0%
0%

14
17

82,4 %
100 %

Bron: kadscan, gemeentelijke gegevens

Het grootste gedeelte van de zonevreemde bedrijven ligt in minder kwetsbaar gebied. Vier bedrijven komen echter voor in risicogebied voor overstromingen. Dit is
niet meteen een voorwaarde om te herlokaliseren. In een RUP voor zonevreemde
bedrijven kan de mogelijkheid tot eventuele herlokalisatie verder worden onderzocht. In dit RUP kan eveneens de herlokalisatiebehoefte van de planologisch zonevreemde bedrijven in de kern worden onderzocht, net als de implicaties van de
watertoets.

3.4

Planologische toetsing in vier stappen

De methodiek die gehanteerd wordt bij de opmaak van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven kan algemeen aangewend worden voor de evaluatie van de
verenigbaarheid van economische activiteiten met de omgeving. Dit kan de open
ruimte zijn of een woonomgeving. In het laatste geval spreken we in plaats van
‘verenigbaarheid’ meer specifiek over ‘verweefbaarheid’ van economische activiteiten met de woonomgeving.
Bij de gehanteerde methodiek wordt achtereenvolgens uitgegaan van de visie op de
deelruimte en de ruimtelijke impact van de economische activiteit. Deze wordt afgewogen ten opzichte van de directe omgeving. Tenslotte worden juridische, socioen bedrijfseconomische elementen in rekening gebracht.
De hierboven geschetste evaluatieprocedure wordt de ‘planologische toetsing’ in
vier stappen genoemd. De methodiek wordt kort geschetst in de volgende tabel.
In bijlage is deze planologische toetsing verder uitgewerkt volgens de methode voor
het opstellen van een sectoraal RUP of BPA.
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Figuur 21: Vierstappenmethode voor de planologische toetsing en classificatie van economische activiteiten
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De aangegeven klasse is een bovengrens die kan worden verstrengd
Laagdynamische economische activiteit
Matig dynamische economische activiteit
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3.4.1

Vierstappenmethode

–

land- en natuurinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen

–

biologische waarderingskaart

De stappen kunnen visueel gevolgd worden via Figuur 21

De eerste stap resulteert in een typering van de omgeving waarin de economische
activiteit zich bevindt als zwart, grijs of wit:

In de eerste stap is de omgeving zélf het uitgangspunt: hiervoor zoomen we vooral in
op de gebiedsgerichte visie op de omgeving waarin de desbetreffende economische
activiteit gesitueerd is en bepalen we de kwetsbaarheid van het gebied of de ruimtelijke draagkracht.

Tabel 37: typering van de economische activiteit

In de tweede stap wordt de economische activiteit zelf geanalyseerd, met haar impact op de omgeving: dit resulteert in een opdeling in hoog-, matig- of laag- dynamische economische activiteiten.
In de derde stap worden bedrijf en visie met elkaar geconfronteerd: via de zogenaamde ‘classificatiematrix’ wordt een toekomstperspectief bepaald voor de economische activiteit.
In de vierde stap worden de niet-ruimtelijke argumenten aangehaald die de voorgestelde toekomstige ontwikkeling enigszins kunnen bijsturen mits uitvoerige argumentatie.
3.4.1.1 Stap I: visie op de omgeving van de economische activiteit
De omgeving waarin de economische activiteit gesitueerd is en de visie die over dat
gebied geformuleerd wordt door verschillende beleidsniveaus, vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van deze economische activiteit. Per economische activiteit
wordt in de beoordelingsfiche een uitgebreid overzicht gegeven van de visie op de
deelstructuren op de verschillende planniveaus. De nadruk hierbij ligt weliswaar op
de gemeentelijke visie op de deelruimte en de deelstructuren, zoals die geformuleerd
worden in het GRS Herenthout.
Concreet worden volgende elementen onderzocht:
–

visie van het R.S.V.

–

visie van het R.S.P.A.

–

visie van het G.R.S. - deelruimte en wensstructuren

–

monumenten en landschappen

–

Europese richtlijnen

–

plannen van aanleg - uitvoeringsplannen

–

G.N.O.P.

–

mobiliteitsplan

GRS Herenthout - ontwerp

kwetsbare openruimtegebieden:

zwart

minder kwetsbare openruimtegebieden:

donkergrijs

woonzones in de open ruimte:

lichtgrijs

hoofddorp

wit

3.4.1.2 Stap II: dynamiserend effect van de economische activiteit
Uitgangspunt bij de beoordeling of specifieke economische activiteiten gecombineerd
kunnen worden met de andere functies van het buitengebied, is de ruimtelijke impact
van een economische activiteit, die voortvloeit uit de aard, het type en de omvang
van de activiteiten zelf: er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-, matig en
laagdynamische activiteiten.
Hoogdynamische economische activiteiten worden gekenmerkt door activiteiten die
door hun eigenheid een sterke dynamiek en veranderingen teweeg brengen in de
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur. In een omgeving met een specifieke bestemming, wordt het ruimtegebruik dus
in belangrijke mate door de economische activiteit beïnvloed of gewijzigd. Voor deze
economische activiteiten dienen strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden aangehouden te worden, om de essentiële kwaliteiten van het buitengebied te garanderen.
De versnippering van de niet-bebouwde ruimte door bebouwing en economische
activiteiten wordt zo voorkomen.
Laagdynamische economische activiteiten daarentegen betreffen activiteiten die door
hun eigenheid geen of een eerder beperkte verandering teweeg brengen in de wijze
van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur.
Aan de basis voor deze opdeling liggen de gegevens uit de enquête, opmetingsplannen en databanken. Via vier criteria wordt de impact van de activiteit op de omgeving
nagegaan: ze verwijzen naar ruimtelijke en/of milieuhygiënische componenten van
verschillende orde. Per deelaspect wordt nagegaan of de bewuste economische
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activiteit een eerder grote of kleine ruimtelijke impact heeft. Uiteindelijk resulteren de
vier subtotaalscores samen in een totaalscore, die toelaat een opdeling te maken in
hoog-, matig- of laagdynamische activiteit.

Inplanting hoofdgebouw

Ruimtegebruik van de economische activiteit

Fysische toestand en materiaalgebruik gebouwen

Ruimtebehoefte van de economische activiteit

Degelijk onderhoud en een aangepaste materiaalkeuze van de gebouwen dragen bij
tot een meer aanvaardbare inpassing in de omgeving.

Hoe meer ruimte een economische activiteit nodig heeft voor de activiteit (gebouwen
en terreinen), des te groter de impact op de omgeving. Hierbij worden zowel de bestaande toestand als de gewenste uitbreiding bekeken en beoordeeld volgens een
voorgestelde categorisering. Wat de economische activiteitsgebouwen betreft, wordt
er vergeleken met andere bebouwing in de directe omgeving. Ook voor de terreinen
worden bekeken: het uitzwermen van de economische activiteit over de ruimte wordt
nagegaan a.d.h.v. de totale door de bedrijvigheid benutte terreinoppervlakte (excl.
braakliggende gronden, woningen, …) en a.d.h.v. een toetsing aan de gemiddelde
perceelsgrootte in de directe omgeving.

Groene buffers
Hagen, bomen, struiken, aarden wallen onttrekken een groot deel van het gebouw
aan het zicht en worden goed onderhouden, ze dragen bij tot een goede inpassing
van de economische activiteitsbebouwing in de omgeving. Bedrijven die hieraan zorg
besteden dienen beloond te worden voor hun inspanningen.
Generatie van verkeers- en vervoersstromen
Grootte en aard eigen wagenpark van de economische activiteit

Aard van het ruimtegebruik
Bepaalde types van activiteiten hebben een grotere impact op de omgeving dan
andere, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types: opslag, verwerking
en productie. Opslag is veel minder dynamiserend dan verwerking, terwijl productie
meestal juist zeer dynamiserend werkt. Verder wordt nagegaan of er een verweving
van functies is binnen de economische activiteit: indien de economische activiteitsfunctie met een woonfunctie verweven is (vb. directiewoning), wordt dit als positief
beoordeeld cf. doelstelling R.S.V. Bovendien kan deze vermenging een meer aanvaardbare ruimtelijke inpassing in de sociaal-ruimtelijke context bevorderen.
Omkeerbaarheid van het ruimtegebruik
Is de bestaande infrastructuur van de economische activiteit bij eventuele stopzetting
van de activiteit nog bruikbaar voor een andere (niet-) activiteit of niet? Wat zijn de
toekomstverwachtingen voor het gebouw en het perceel? De mate van polyvalentie/
herbruikbaarheid van de aanwezige gebouwen. Is er concreet gevaar voor reeds
aanwezige bodemverontreiniging?
Uiterlijke verschijningsvorm van de economische activiteit

Een belangrijk deel van de bewegingen rond de economische activiteit worden gegenereerd vanuit de economische activiteit zelf; de impact ervan weegt door op de
leefbaarheid t.o.v. de omgeving.
Mobiliteit van de werknemers
Een tweede type bewegingen rond de economische activiteit wordt gegenereerd
door de woon-werkpendel van de werknemers van de economische activiteit. Individueel vervoer met de auto wordt hierbij als sterkst dynamiserend beschouwd en krijgt
de meest negatieve beoordeling. Personeel dat met het openbaar vervoer, te voet of
met de fiets komt, wordt gewaardeerd.
Mobiliteit van de leveranciers
Ten derde hebben de aard en de frequentie van de leveringen een impact op de
directe omgeving: hierbij wordt de frequentie van de bewegingen bekeken, maar ook
de manier waarop. Leveringen met grote vrachtwagens hebben vaak een grotere
impact dan leveringen met kleine bestelwagens.
Mobiliteit van de klanten

Schaal en compactheid
De ruimtelijke impact van het gebouw kan afgeleid worden door het volume, het
aantal bouwlagen en de totale bouwhoogte te gaan vergelijken met de directe omgeving (straal +/- 250m).
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De plaats van het gebouw op het terrein en de afstand t.o.v. de perceelsgrens van de
dichtstbijgelegen buren wordt onderzocht.
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Parkeercapaciteit
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het terrein voorzien; zijn deze voldoende om
plaats te bieden aan 1) eigen wagenpark, 2) werknemers, 3) leveranciers,
4) klanten/bezoekers? De resultaten van de bovenliggende onderzoekspunten worden vergeleken met de effectief beschikbare parkeerplaatsen op het terrein: er wordt
gecheckt – bij een tekort - of er nog uitbreiding van deze parkeerplaatsen mogelijk is
op het terrein.

Tabel 38: typering van de economische activiteiten als hoog-, matig- of laagdynamisch
hoogdynamisch economische activiteit:
scoort op de 4 criteria vooral hoog(en/of matig)
matig dynamische activiteit:
scoort op de 4 criteria vooral matig

Bereikbaarheidsprofiel
De afstanden tot haltes van openbaar vervoer: de mogelijkheid om de economische
activiteit via ‘zachte’ vervoersvormen te kunnen bereiken is zeker positief te waarderen. Anderzijds wordt de afstand tot de dichtstbijgelegen gewestweg nagegaan, wat
mee bepaalt of gemotoriseerd verkeer (belang voor vrachtverkeer) via hoofdwegen
de economische activiteit kan bereiken, of via kleinere (woon)straten moet manoeuvreren.
Fysische hinder en afval
Een activiteit die lawaai, stank, reuk of stof veroorzaakt, zal als hoog dynamiserend
beschouwd worden: voor de omgeving brengt de activiteit immers hinder voort. De
waarden zoals in Vlarem 1 en 2 opgesteld, zijn hierbij richtinggevend. Ook de indeling in klassen kan hierbij gehanteerd worden: klasse 1 en 2 zijn eerder hoog dynamiserend, terwijl klasse 3 als eerder laag dynamiserend beschouwd kan worden.

laag dynamisch economische activiteit:
scoort op de 4 criteria vooral laag (en/of matig)

3.4.1.3 Stap III: de classificatiematrix
In de derde stap worden de conclusies uit de twee vorige stappen met elkaar geconfronteerd. Onderstaand schema geeft de relatie aan tussen de planologische context
en de dynamiek van de economische activiteit. Voor een verdere invulling en omschrijving van de klassen: zie verder. De aangegeven klasse per confrontatie is een
bovengrens die kan worden verstrengd. In de open ruimte geldt een beleid dat uiteindelijk gericht is op uitdoving van de activiteiten. Enkel in het hoofddorp kunnen
nieuwe economische activiteiten worden toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

De mate waarin een activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen genereert en de mate
waarin dit afval als gevaarlijk wordt beschouwd (cf. Vlarem), zal het als hoog-, matigdan wel laagdynamisch gecategoriseerd worden. Indien er binnen de economische
activiteit echter, een actief afvalzuiverings- of recyclagebeleid gevoerd wordt, heeft
dit een duidelijk positief effect, vermits zo kleinere hoeveelheden en/of minder afvalstoffen door het omliggende gebied vervoerd moeten worden.
De tweede stap resulteert in een typering van de economische activiteiten in hoog-,
matig- of laagdynamisch (Tabel 38)
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Tabel 39: Confrontatie tussen. planologische context en dynamiek van de economische activiteit
LAAG

MATIG

gesteld met economische activiteiten die later werden opgestart: hoe recenter de
vestiging, hoe meer dynamiek verondersteld wordt, cf. economische activiteit in volle
expansie,… Bovendien wisten deze economische activiteiten dat ze niet thuishoorden op de vestigingsplaats.

HOOG

Ontstaan van de economische activiteit
kwetsbare openruimtegebieden
ZWART

uitdoven binnen
bepaalde termijn

uitdoven binnen
bepaalde termijn

herlokaliseren

minder kwetsbare openruimtegebieden
DONKERGRIJS

beperkt uitbreiden

bevriezen

uitdoven

Ook wordt de ouderdom van de verschillende delen van het gebouwenpatrimonium
van de economische activiteit geanalyseerd: een oud economische activiteit met
vooral nieuwe gebouwen zal op die manier ook nog als zeer dynamisch beoordeeld
worden.
Juridische aspecten

woonzones in de open
ruimte
LICHTGRIJS

ruim uitbreiden

beperkt uitbreiden

bevriezen

Hoofddorp
WIT

ruim uitbreiden

ruim uitbreiden

beperkt uitbreiden

Een ander belangrijk facet is de juridische context waarbinnen de economische activiteit zich bevindt: voldoet de economische activiteit in kwestie aan alle wettelijke
verplichtingen? Welke elementen moeten nog in overeenstemming gebracht worden
met de van toepassing zijnde regelgeving?
Graad zonevreemdheid
Ligt de volledige economische activiteit in een gewestplanzone waar de economische activiteitsfunctie niet thuishoort, of slechts een deel?

3.4.1.4 Stap IV: niet-ruimtelijke afwegingsfactoren

Goedgekeurde verkavelingen – BPA ‘s

De eerste drie stappen van de beoordeling van de economische activiteiten betreffen
duidelijk ruimtelijke aspecten: zowel de manier waarop de economische activiteit met
de ruimte omspringt als de directe impact op de omgeving (= zgn. verenigbaarheidsvereiste). In deze vierde stap worden een aantal andere dan strikt ruimtelijke aspecten in de beoordeling betrokken, die de link leggen tussen de maatschappelijke realiteit en de ruimte: zij toetsen de bestaanbaarheidsvereiste. Deze elementen zijn belangrijk maar kunnen echter niet doorslaggevend zijn: enkel wanneer eerder gebleken is dat een economische activiteit geen al te grote problemen schept, kunnen
deze aspecten een rol gaan spelen in de beslissing rond de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de economische activiteit. Ze blijven m.a.w. ondergeschikt aan de
conclusies uit de vorige stappen.

Ligt de economische activiteit binnen een goedgekeurde verkaveling of BPA?
Milieuvergunningen
Beschikt de economische activiteit over alle milieuvergunningen, die van toepassing
zijn op het type activiteit(en) van de economische activiteit? Zo neen, welke ontbreken?
Bouwvergunningen
Bezit de economische activiteit alle bouwvergunningen voor haar gebouwen? Welke
delen zijn niet vergund?
Bouwmisdrijven

Historiek van de economische activiteit

Werden er bouwmisdrijven geregistreerd? Zo ja, welke?

Leeftijd van de vestiging
Hierbij worden enerzijds economische activiteiten bekeken die reeds bestonden op
dezelfde plaats voor de goedkeuring van het gewestplan: vermits ze toen in feite
zonevreemd gemaakt werden, kunnen ze nu niet bestraft worden. Anders is het
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hoogtechnologische apparatuur,… de effectieve verhuis van een economische activiteit beïnvloeden.

Socio-economische aspecten
Economische activiteitsstructuur en familiebanden
Een familie-economische activiteit dat reeds lang aanwezig is en waarvoor een opvolging in het gezin gegarandeerd is, zal moeilijker te verplaatsen zijn dan een andere economische activiteit.

De vierde stap laat toe de voorlopige classificatie aan het einde van de derde stap bij
te sturen: een versoepeling of verstrenging is mogelijk.

3.4.2

De toekomstperspectieven van de economische activiteit
Recente investeringen in machines, gebouwen en technologie, een groeiend klantenbestand, tewerkstellingsgroei, stijgende omzet,… zijn elementen die erop wijzen
dat het om een gezonde economische activiteit gaat, dat naar alle waarschijnlijkheid
nog zal blijven groeien. Eventuele opvolging (bv. binnen de familie) kan ook hierbij
weer een indicator van continuïteit van bedrijvigheid zijn. Al deze elementen wijzen
erop dat de bedrijvigheid op deze plaats naar alle waarschijnlijkheid nog voor een
(zeer) lange periode aanwezig zal zijn.
Lokale binding met toeleverings- en afzetmarkt

Classificatie van de economische activiteiten volgens
ontwikkelingsperspectieven

Vijf klassen
Uiteindelijk dienen de voorgaande stappen te leiden naar een beleidsuitspraak over
de ontwikkelingsmogelijkheden van economische activiteiten. Hierbij dient de gemeente de toekomstperspectieven voor de economische activiteiten uit te werken,
zowel rekening houdend met de randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling
als met de draagkracht van de ruimte en het functioneren van het aansluitende buitengebied.

Een economische activiteit die afhankelijk is van de directe omgeving is moeilijker te
herlokaliseren dan een economische activiteit die een eerder regionaal karakter
heeft, en niet zo sterk verweven is met de directe omgeving. De sociaal-economische
link met de gemeente moet onderzocht worden.

Om tot specifieke ontwikkelingsperspectieven te komen voor elke economische activiteit afzonderlijk, werden de vier vorige stappen doorlopen. Als sluitstuk hiervan
worden de individuele ontwikkelingsperspectieven voor elke economische activiteit in
een classificatie vastgelegd. Hiertoe dienen alle factoren, zowel kwantificeerbare als
niet-kwantificeerbare gegevens tot een duidelijke visie te worden gecombineerd.

Economische activiteitseconomische aspecten

Klasse 0: Herlokalisatie

Aard van de sector van de bedrijvigheid

De planologische toets is negatief. De infrastructuur en gerelateerde activiteiten zijn
onverenigbaar met de hoofdfunctie en ook een tijdelijke bestendiging ervan legt een
hypotheek op de ontwikkeling van de hoofdfuncties in het gebied. Het betreft meestal
kwetsbaar gebied met een beperkte draagkracht.

Met eigen plannen en een eigen dynamiek bevindt elke economische activiteit zich
tevens binnen een bepaald deel van de markt, die op hoger niveau een verdere groei
kan beïnvloeden. Een groeikanssector geeft hierbij meer impulsen inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde dan een verouderde sector.
Investeringen
Een economische activiteit die de laatste jaren nog veel geïnvesteerd heeft op de
huidige plek, zal moeilijker kunnen verhuizen dan een economische activiteit die
deze kosten nog moet doorvoeren.
Praktische problemen en sunk-costs bij een eventuele herlocatie
Het begrip ‘sunk costs’ slaat op wat de economische activiteit aan investeringen
verliest indien het niet op dezelfde locatie kan verder groeien. Verder kunnen het al
dan niet aanwezig zijn van elementen als o.a. beschikbare uitwijkmogelijkheden
binnen de gemeente om de bedrijvigheid voort te zetten, verplaatsbaarheid van evt.
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De juridische toets is negatief. Indien dit niet het geval is, behoort een indeling in
deze klasse evenwel ook nog tot de mogelijkheden (omwille van de grote waarde
van een gebied bijvoorbeeld), maar impliceert dit eveneens een aankoopverplichting
of schadeloosstelling.
In de afweging brengt de niet-ruimtelijke afweging onvoldoende argumenten aan om
tot een minder strenge klasse over te gaan.
Deze activiteit kan niet blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele
wijze een uitbreiding mogelijk. Er kunnen geen nieuwe activiteiten toegelaten worden. In een aantal gevallen kan het aangewezen zijn voor deze klasse elders herlokalisatieruimte te voorzien, waar het planologisch wel verantwoord is.
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Klasse 1: Uitdoving binnen bepaalde termijn
De economische activiteit is onverenigbaar met de hoofdfunctie(s) van het gebied.
Toch wordt een onmiddellijk verdwijnen niet opportuun geacht uit de niet-ruimtelijke
afweging, zoals bijvoorbeeld het historisch gegroeid karakter van de bedrijvigheid;
toch kan het opleggen van beperkende voorschriften niet leiden tot verenigbaarheid.
Deze klasse kan tevens economische activiteiten omvatten met activiteiten die samenhangen met een specifieke lokale en/of tijdsgebonden behoefte: precies om die
reden zijn ze op die plaats aanvaardbaar. Wanneer de maatschappelijke behoefte
verdwijnt, verdwijnt ook de relevantie van de infrastructuur en verdient een nieuwe
bestemming de voorkeur.
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Er is op geen enkele wijze een
uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen enkel instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Er wordt een termijn vastgelegd binnen de
welke de activiteit moet verdwijnen (bijvoorbeeld 10 jaar).

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het
hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden.
Klasse 4: Bestendiging met mogelijkheid tot ruime uitbreiding
Tot deze categorie behoren economische activiteiten waarvan de activiteiten de
draagkracht van de omgeving nog lang niet overschreden hebben. In veel gevallen
gaat het om een gebied waar reeds een zekere dynamiek aanwezig is. Meestal zijn
deze economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg).
De mogelijkheid tot uitbreiden van de activiteiten kan in een aantal gevallen bijdragen
tot een goede ruimtelijke ordening als op die manier de druk op meer kwetsbare
gebieden kan verlaagd worden.

Klasse 2: Bevriezing

De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een ruime uitbreiding van de
bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk, afhankelijk van de specifieke situatie
op het terrein.

Tot deze categorie behoren activiteiten waarbij de grens van verenigbaarheid bereikt
is of zelfs (licht) overschreden is. Mits bijsturing van de activiteiten d.m.v. een aantal
beperkende voorschriften kan de onverenigbaarheid binnen aanvaardbare grenzen
gehouden worden.

Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het
hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden.

De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie binnen strikte randvoorwaarden. Er is op geen enkele wijze een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen instandhoudingswerken en beperkte verbouwingen zonder
volume-uitbreiding worden uitgevoerd.
Bij stopzetting van de huidige activiteiten in de open ruimte (einde exploitatievergunning, faillissement,…) kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegelaten. In het
hoofddorp, de nederzettingen en de kleinhandelslinten kunnen wel nieuwe activiteiten worden toegelaten onder bepaalde randvoorwaarden.
Klasse 3: Bestendiging met mogelijkheid tot beperkte uitbreiding
Het gaat hierbij om economische activiteiten die ruimtelijk gezien verenigbaar zijn
met de omgeving mits ze optimaal worden ingepast d.m.v. de aanleg van de noodzakelijke bufferstroken en een goede invulling van het terrein. Meestal zijn deze economische activiteiten goed ontsloten (nabij autosnelweg, nabij gewestweg).
De draagkracht van de omgeving is nog niet bereikt zodat een beperkte uitbreiding
mogelijk is.
De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding van
maximum 50% van de bestaande bebouwing op de locatie is mogelijk.
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4

Sectorale uitwerking: zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur

4.1

Toepassingsgebied

Zonevreemde toeristisch – recreatieve infrastructuur dekt een brede waaier van
infrastructuur en bijhorende activiteiten:
–

Sportinfrastructuur: sporthallen, open lucht sportterreinen, visvijvers met openbaar karakter of voor visclubs in functie van de sportvisserij, crossterreinen…

–

Infrastructuur voor jeugdwerking: jeugdlokalen, speelterreinen, speeltuinen niet
gekoppeld aan horeca…

–

Horeca – inrichtingen: café‘s, dancings, taveernes (al dan niet met speeltuin)…

–

Verblijfsrecreatieve infrastructuur: weekendverblijven al dan niet met visvijver,
campings…
– aan de landbouw gerelateerde recreatieve inrichtingen: maneges, kinderboerderijen, kleine dierentuinen, …
– Pretparken / dierentuinen …
De verenigbaarheidstoets (zie algemene methodiek) kan analoog uitgevoerd worden
voor zowel vergunde als niet vergunde infrastructuur. Deze toets doet echter geen
afbreuk van een eventuele rechtsgang die onafhankelijk zijn weg moet vinden.

4.1.1

Methodologie weekendverblijven

De richtlijnen uit de beleidsbrief en het RSV werden opgemaakt op Vlaams niveau. In
de Provincie Antwerpen dient ook gewerkt te worden binnen het kader van het
RSPA, waarin de visie op de weekendverblijven vertaald werd in een aantal categorieën waarvoor een specifiek beleid geldt (zie planningscontext).
De vraag stelt zich in hoeverre de decreetswijziging van 3 juni 2003 deze clustergerichte aanpak hypothekeert. Waar volgens de beleidsbrief, RSV en typering van het
RSPA geen perspectieven geboden konden worden aan weekendverblijven gelegen
in kwetsbare42 gebieden, kunnen een groot deel van deze verblijven nu als vergund
geacht beschouwd worden (mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden), waardoor dit ontwikkelingsperspectief juridisch moeilijker haalbaar lijkt.
Via individuele afweging
De tweede methode vormt niet enkel voor weekendverblijven een kader, maar ook
voor andere toeristisch-recreatieve infrastructuur. Hier wordt de algemene methodiek
(zie 1 Algemene methodiek) gebruikt.
Deze methodiek wordt eveneens toegepast bij de opmaak van het sectoraal BPA
zonevreemde recreatie

4.2

Methodologie
Methodologisch zijn er twee mogelijkheden voor weekendverblijven:

Ontwikkelingsperspectieven

Gelet op het feit dat de aard en de dynamiek en dus ook de relatie met de draagkracht van de omgeving sterk verschilt naargelang het type, is een te sterk veralgemenend afwegingskader hier niet aangewezen.

via clustering (cf. methodiek beleidsbrief Vlaanderen)
Door de Vlaamse administratie werd aan de gemeenten gevraagd tegen eind december 2003 een inventaris van de weekendverblijven op te maken en te bezorgen.
Het zou dan de bedoeling zijn volgens de principes van de beleidsbrief (2002) van de
minister van Ruimtelijke Ordening (zie planningscontext) de problematiek planologisch te gaan aanpakken. Volgens dit beleidsdocument is het de bedoeling op basis
van deze inventaris clusters te gaan onderscheiden en deze aan een toetsing te
onderwerpen. Voor clusters die positief beoordeeld zouden worden en niet gelegen
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zijn in kwetsbare gebieden, zou een planologische oplossing mogelijk zijn. Dit is een
uitwerking van de visie van het RSV dat bovendien stelt dat weekendverblijven die
planologisch zonevreemd gelegen zijn verwijderd of verplaatst dienen te worden41. In
ruimtelijke uitvoeringsplannen zou voor deze positief beoordeelde clusters een ordening voorzien kunnen worden, ook niet vergunde weekendverblijven zouden daardoor geregulariseerd worden. Volgens de beleidsbrief ligt coördinerende rol inzake
de opmaak van inventarissen voor clusters bij de provincie. De provincie zal voor
deze clusters een ontwikkelingsperspectief opstellen. Op welk niveau uiteindelijk
RUP’s worden opgemaakt, is nog niet beslist.

IOK

41

Het juridisch zone-eigen of zonevreemde karakter is daarbij slechts een aspect in de afweging. Alle terreinen met weekendverblijven, ongeacht de bestemming op het gewestplan, moeten in principe geëvalueerd
worden i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied (RSV ,p. 417).
42
Kwetsbare gebieden: natuurgebieden, bosgebieden, landschappelijk en ecologisch waardevolle landbouwgebieden, overstromingsgebieden, valleigebieden

plangroep

155

DEEL 2 RICHTINGGEVEND GEDEELTE

In analogie met de regelgeving voor zonevreemde woningen en bedrijven zou opnieuw een indeling kunnen gemaakt worden tussen kwetsbare gebieden en minder
kwetsbare gebieden als basis voor een gebiedsgerichte uitwerking. Deze opdeling is
hier echter minder voor de hand liggend, omdat de kwetsbaarheid van een gebied
wel eens sterk kan verschillen naargelang de aard van de activiteit, die erg divers
kan zijn. Of een activiteit als hoog- of laagdynamisch moet beschouwd worden is
immers onmogelijk af te leiden uit de activiteit alleen, maar blijkt pas uit de confrontatie tussen de activiteit en de omgeving (RSV p 550, 553).
Omgekeerd is het dan ook niet mogelijk om gebieden te definiëren waar elke vorm
van toeristisch-recreatieve structuur hoogdynamisch is. Een individuele toetsing,
waarbij de specifieke dynamiek van de activiteiten getoetst wordt aan verschillende
ruimtelijke omgevingsaspecten; zal daarom steeds nodig zijn om een evenwichtige
afweging te kunnen maken.
Toch blijft de definitie van kwetsbare gebieden zoals hoger gedefinieerd zinvol: binnen kwetsbare gebieden is de draagkracht t.o.v. de meeste activiteiten beperkt, zodat bij de afweging hier grote omzichtigheid aan de dag moet worden gelegd. Verder
zal in een niet limitatieve lijst hieronder aangegeven worden in welke gevallen een
strengere of soepelere houding aangewezen kan zijn.
De hieronder geformuleerde ontwikkelingsperspectieven moeten, in zoverre ze betrekking hebben op de ruimtelijke beleidscategorieën van bovenlokaal niveau (GEN,
GENO, natuurverbinding,…) beschouwd worden als suggestie aan het desbetreffende bovenlokale niveau. Alle uitspraken over weekendverblijven, moeten eveneens
als suggestie naar het desbetreffende bovenlokale niveau worden beschouwd.
In kwetsbare gebieden geldt in principe steeds een uitdovingsscenario
Zonevreemde toeristisch recreatieve infrastructuur in kwetsbare gebieden moet daar
in principe op termijn verdwijnen, tenzij ze de hoofdfunctie van het gebied ondersteunt. Voor infrastructuur die cruciaal is voor de jeugdwerking kan echter instandhouding toegelaten worden, zolang geen alternatieve locatiemogelijkheden voorhanden zijn. Indien wel herlokalisatiemogelijkheden voorhanden zijn wordt een individueel uitdovingsscenario opgelegd, rekening houdend met eventuele socio – economische aspecten. In afwachting kunnen instandhoudingswerken uitgevoerd worden,
voor zover de bestaande infrastructuur vergund is. Uitbreiding van de infrastructuur
of een toename van de dynamiek van de activiteiten is niet mogelijk.
Buiten de kwetsbare gebieden zal op basis van een individuele afweging een indeling gebeuren in klassen met de daaraan gekoppelde ontwikkelingsperspectieven,
conform 1, algemene methodiek.
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Individuele weekendverblijven uitdoven buiten de daartoe voorziene zones
Op het gewestplan werden zones voor verblijfsrecreatie ingekleurd. De individuele
weekendverblijven binnen deze zone die echter buiten de clusters van weekendverblijven vallen, kunnen behouden blijven. De randvoorwaarden aan deze weekendverblijven opgelegd zijn dezelfde als deze van de clusters voor weekendverblijven
(zie gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur – verwevingsgebieden).
De individuele weekendverblijven buiten de juridische voorraad moeten op termijn
uitdoven. In een RUP moet het uitdovingsscenario verder bepaald worden, waarbij
rekening kan gehouden worden met socio-economische (historische context) en
juridische aspecten (vergunningstoestand,…).
Geen permanente bewoning in weekendverblijven
Voor de verspreid liggende weekendverblijven in de gemeente (evenals voor de
clusters van weekendverblijven) is er geen permanente bewoning toegestaan.
Geen horeca in de open ruimte, tenzij ze laagdynamische toeristischrecreatieve infrastructuur ondersteunt
Horeca hoort in principe niet thuis in de open ruimte. Bestaande horeca in de open
ruimte moet in principe uitdoven. Een uitzondering kan echter gemaakt worden voor
horeca die laagdynamisch recreatief medegebruik ondersteunt, zoals horeca die
geënt is op een fiets- of wandelroutenetwerk. Voorwaarde hierbij is dat er een werkelijke functionele relatie is tussen het recreatief medegebruik en de horeca en dat de
schaal en de dynamiek afgestemd is op de omgeving. Te sterke gerichtheid op gemotoriseerd verkeer kan niet toegelaten worden. Feest- en danszalen zijn in principe
niet toegelaten in de open ruimte.
In de toetsing zal afgewogen worden welke specifieke voorschriften opgelegd kunnen worden om de verenigbaarheid te kunnen blijven garanderen: vb beperking van
de aard van de activiteiten, grenzen van infrastructuur, afstemming op niet gemotoriseerd vervoer, e.d.
Ruimere mogelijkheden voor infrastructuur met een sterke maatschappelijke
binding
In de afweging kan het openbare karakter van infrastructuur, of het feit dat infrastructuur ter beschikking staat van (lokale) verenigingen leiden tot een verschuiving in de
classificatie (versoepeling als gevolg van socio-economische toets). Voor dergelijke
infrastructuur kan de nabijheid tot de kern, nederzetting of gehucht waarin de maatschappelijke binding verankerd is, een essentiële rol spelen.
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Voor dergelijke infrastructuur gelegen in de open ruimte en/of in kwetsbaar gebied
kan een bestendiging (onder voorwaarden) toch verantwoord zijn. Dit enkel op voorwaarde dat het functioneren van de natuurlijke, landschappelijke of agrarische structuur er niet door gehypothekeerd wordt. De ruimtelijke en maatschappelijke binding
met het gehucht of met de kern vormt dan de basis voor de argumentatie en een
bindende voorwaarde voor de bestendiging van de infrastructuur. Een uitbreiding van
de infrastructuur of een toename van de dynamiek is echter niet mogelijk.
Een voorbeeld is een sportterrein van een lokale wijkvereniging of gehucht, gelegen
in de open ruimte nabij een kleine nederzetting. Voor dergelijke sportterreinen kan dit
betekenen dat de activiteiten bestendigd worden in de mate dat het (sub) lokale
niveau niet overstegen wordt en zolang er een behoefte voor bestaat. Wanneer de
behoefte vervalt, moet de infrastructuur verdwijnen en wordt de “achtergrondkleur”
weer van kracht.
Specifieke ontwikkelingsperspectieven voor infrastructuur die een functionele
relatie vertonen met het fysisch systeem
Sommige activiteiten vertonen onlosmakelijk een verband met de plaatselijke kenmerken van het fysisch systeem. Een voorbeeld is de link die een visvijver vertoont
met gronden die van nature een hoge waterstand hebben. Meestal komen deze natte
gronden voor in valleien of depressies. Het zijn precies die gebieden die vaak ook
het label “kwetsbaar gebied” meedragen, en die een beperkte draagkracht ten opzichte van diverse harde functies en infrastructuur vertonen. Toch kan in bepaalde
gevallen een bestendiging van dergelijke infrastructuur onder voorwaarde verantwoord zijn gelet op de onlosmakelijke relatie. Het opleggen van voorschriften vanuit
de landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarde is dan meestal noodzakelijk voor
de verenigbaarheid. Binnen de kwetsbare gebieden is echter uitdoving steeds het
ontwikkelingsperspectief, gekoppeld aan een eventuele herlokalisatie in functie van
de maatschappelijke behoefte.

Alleszins wordt bij de aanduiding van deze knooppunten in de eerste plaats uitgegaan van de bestaande voorzieningen.
In deze zones is ruimte voor sportvoorzieningen, geënt op het sublokale niveau. De
voorzieningen dienen beperkt te blijven en afgestemd op de schaal van de omgeving. Sportcomplexen met veel infrastructuur zijn uitgesloten.
Van zodra de lokale behoefte verdwijnt, verdwijnt ook de functie van de zone en
wordt een nabestemming (= “achtergrondkleur”) van kracht.

4.4

Gebiedsgerichte vertaling

4.4.1

Clusters van weekendverblijven

Herenthout heeft inmiddels een inventaris weekendverblijven opgemaakt (zie hiervoor) en aan de provincie bezorgd. De gemeente heeft drie clusters van weekendverblijven afgebakend volgens voorgaande methode. Twee van deze clusters zijn in
het verblijfsrecreatiegebied De Bergen gelegen en één in verblijfsrecreatiegebied
Binnenheide. De clusters zijn te zien op de kaart van de gewenste toeristischrecreatieve structuur (Kaart 11)
De volgende clusters worden onderscheiden:
Tabel 40: clusters van weekendverblijven
Gebied

Aantal weekendverblijven

De Bergen oost
De Bergen west
Binnenheide
Totaal

12
14
20
46

Bron: gemeentelijke inventaris 2004

4.3

Sublokaal knooppunt voor sportinfrastructuur

In een RUP voor zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur kunnen sublokale knooppunten voor sportinfrastructuur worden aangeduid.
Deze zones kunnen invulling geven aan behoeften aan sportinfrastructuur vanuit het
sublokale niveau (gehucht, wijk,…). Deze zones kunnen op die manier een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Vaak zijn de voorzieningen vandaag zonevreemd.
De precieze aanduiding gebeurt in een latere fase (individuele toetsing bestaande
voorzieningen). Bij de individuele toetsing wordt gebruik gemaakt van de methode
zoals beschreven in het hoofdstuk “toetskader voor zonevreemde infrastructuur”.
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De weekendverblijven in de clusters zijn echter allemaal in verblijfsrecreatiegebied
gelegen en dus juridisch zone-eigen. De planologische toetsing voor deze weekendverblijven is echter nog niet gebeurd.

4.4.2

Individuele weekendverblijven

Door de methode van clustering (zie hiervoor) kunnen niet altijd alle weekendverblijven tot een cluster behoren. De weekendverblijven die buiten de clusters vallen worden als individuele weekendverblijven beschouwd, zowel zonevreemde als zoneeigen.
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Tabel 41: voorlopige aanduiding van individuele weekendverblijven naar aantal
en ontwikkelingsperspectief

Tabel 43: voorlopige weergave van de zonevreemde horeca naar aantal en
kwetsbaarheid

Ontwikkelingsperspectief

Aantal
individuele
weekendverblijven

Procentuele verdeling

Ontwikkelingsperspectief

Aantal
horeca

Juridisch zone-eigen
Minder kwetsbaar gebied
Kwetsbaar op grond van natuurlijke
structuur
Kwetsbaar op grond van fysisch
systeem
Kwetsbaar op grond van agrarische
structuur
Totaal

5
8
10

18,5 %
29,6 %
37,1 %

Kwetsbaar gebied
Minder kwetsbaar gebied
Gebied met randvoorwaarden
Totaal

0
2
1

4

14,8 %

Bron: afgeleid van gemeentelijke inventaris

0

0%

27

100 %

zonevreemde

Procentuele verdeling

0%
66,7 %
33,3 %
100 %

Bron: gemeentelijke inventaris 2004

4.4.3

Zonevreemde sportinfrastructuur

In de gemeente komen een aantal zonevreemde sportinfrastructuren voor.
Tabel 42: voorlopige weergave van zonevreemde sportinfrastructuur naar aantal en kwetsbaarheid
Kwetsbaarheid

Aantal
zonevreemde
sportinfrastructuren

Procentuele verdeling

Kwetsbaar gebied
Minder kwetsbaar gebied
Gebied met randvoorwaarden
Totaal

4
6
0
10

40 %
60 %
0%
100 %

Bron: afgeleid van gemeentelijke inventaris

4.4.4

Zonevreemde horeca

Op enkele plaatsen in de gemeente komt zonevreemde horeca voor.
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1 Inleiding

1

Inleiding

De bindende bepalingen bevatten de beleidsbeslissingen die een bindend karakter
krijgen. Ze zijn de spil tussen de visie in het richtinggevende delen en de effectieve
realisatie van deze visie binnen de gemeente.
De bindende bepalingen in dit structuurplan zijn bindend voor de gemeentelijke overheid. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren moeten met andere
woorden de bindende bepalingen nakomen en kunnen er niet van afwijken.

2

Doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

2.1

Maatschappelijk draagvlak en integraliteit

1. Met een zekere regelmaat wordt via verschillende kanalen bericht over de uitvoe-

ring van het structuurplan en de vorderingen die worden gemaakt bij het oplossen
van ruimtelijke problemen.

De bindende bepalingen omvatten:
–
–

beslissingen inzake de doorwerking van het structuurplan
de selectie van beleidscategorieën van lokaal niveau

–

acties en maatregelen

2. Een loketfunctie betreffende ruimtelijke ordening zorgt voor een verduidelijking

van de ruimtelijke standpunten en de juridische verplichtingen die betrekking
hebben op concrete dossiers die door de bevolking worden voorgelegd.

De bindende bepalingen van dit structuurplan mogen niet afwijken van de bindende
bepalingen van de hogere structuurplannen (RSV, RSPA). Indien een nieuw gewestelijk of provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt goedgekeurd, zullen hierin de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die afwijken van de
nieuwe bindende bepalingen van het hogere plan worden opgesomd en van rechtswege opgeheven zijn.

3. Het ambtelijke overleg wordt voortgezet op regelmatige basis waarin het voeren

van een integraal ruimtelijk beleid centraal staat evenals de afstemming van adviezen vanuit verschillende gemeentelijke diensten.

3

Selectie van beleidscategorieën43

3.1

Natuurlijke structuur

4. Selectie van natuureilanden

– Kapellekensboom west
– Kapellekensboom oost
– Bergen
– Schambraken oost
– Schambraken west
5. Selectie van corridors
Natte corridors:
– Otterloop
– Maasloop

43
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–
–
–
–
–
–
–

Hakenloop
Stapkensloop
Oosterhovenloop
Doornstraatloop
Wimp
Zelse beek
Leibeek

– Hoeve Wimpschrans
– Hoeve Prinsenhof
– Hoeve 't Schipke
– Blikse Hoeve
– Zelse Hoeve
– Kerkehoeve
– Gemeentehuis
– Oorlogsmonument
– Kapellekensboom
8. Selectie van gave landschappen

Droge corridor:
– Kapellekensboom – Vallei van de Zelse Beek
– Bergen – Vallei van de Zelse Beek

Valleilandschappen:

3.2

Landschappelijke structuur

– Vallei van de Grote Nete en de Wimp
– Vallei van de Zelse Beek

6. Selectie van structurerende hydrografische elementen:

– Grote Nete
– Wimp
– Maasloop
– Stapkensloop
– Leibeek
– Otterloop
– Hakenloop
– Doornstraatloop
– Oosterhovenloop
– Zelse beek
7. Selectie van structurerende puntbakens (merkwaardige gebouwen, monumenten
en infrastructuren):
–
–
–
–
–
–
–
–

162

Sint Pieter- en Pauluskerk
Sint-Gummaruskapel
Kapel Onze-Lieve-Vrouwe van de 7 smarten
Kasteel van Herlaar
Watermolen van Herlaar
Kapel van Herlaar
Villa Hooghuis
Villa Coensborg

Ontginningslandschappen:
– Merodese bossen
Heuvellandschap:
– De Bergen
Gave gehuchten:
– Bergen
– Oosterhoven
– Heikant
– Blokt
– Zelle
9. Selectie van nieuwe landschappen
– Ruilverkavelingsgebied Wiekevorst
– Industrielandschap Klein Gent
10. Selectie van openruimteverbindingen
– Bergense Steenweg tussen het sportcentrum ’t Kapelleke en het gehucht
Bergen
– Itegemse Steenweg ter hoogte van de kruising met de Wimp
– Bouwelse Steenweg te hoogte van de Zelse Beek
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4 Acties en maatregelen

3.3

Agrarische structuur

4

Acties en maatregelen

4.1

Algemeen

11. Selectie streefzones voor dominant graslandgebruik

– Vallei van de Zelse beek
– Vallei van de Hakenloop
– Vallei van de Stapkensloop
– Vallei van de Otterloop
– Vallei van de Maasloop
– Vallei van de Wimp
12. Selectie van bouwvrije zones op gemeentelijk niveau

17. Bij de opmaak van RUP’s wordt een systematische toetsing aan de gewenste

landschappelijke structuur ingebouwd met volgende aandachtspunten:
– Vrijwaren van openruimtecorridors
– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave landschappen en markante terreinovergangen
– Maximale landschappelijke integratie van infrastructuur
– Merkwaardige gebouwen en monumenten
18. Bij de opmaak van RUP’s wordt een systematische toetsing van de bestaande
ecologische processen ingebouwd met volgende aandachtspunten (cf. watertoets):

– Brede valleidepressie Zelse beek (2 gebieden)
– Vallei Grote Nete
– Oosterhoven-Heikant
13. Selectie van multifunctionele landbouwzones
– Zone Dekbunders
– Gehucht de Bergen
– Eenheid Boudewijnlaan

3.4

– Vermijden van bijkomende verharding in aandachtsgebieden infiltratie en kwel
– Vermijden van snelle ontwatering in aandachtsgebieden veenvorming

4.2

Nederzettingsstructuur

Gebiedsgerichte RUP’s

19. De gemeente maakt een RUP op voor de lokale bedrijventerreinen waarin vol14. Selectie van woongebieden met te behouden (centrum)functie

gende doelstellingen in acht worden genomen:

– Astridlaan
– Bouwelse Steenweg – Ristenstraat Noord

3.5

– Verfijnen van de ruwe gewestplanzonering om op basis van planologische
toetsing een afstemming te vinden tussen de huidige kadastrale indeling en
de bestemming.
– Waken over het lokale profiel van de bedrijventerreinen door een maximale
perceelsgrootte vast te leggen bij nieuwe invulling, een samenvoegingsverbod
voor kavels op te leggen en een lijst van toegelaten activiteiten op te stellen.
– Inrichtingsprincipes vastleggen in functie van duurzame ontsluiting en invulling, landschappelijke inpassing en hinderbeperking. De ruimtelijke samenhang van de hele zone moet bekeken worden.
– De gemeente legt de ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein het voorzien
van een terugkoopclausule in de verkoopsakte op. Dit kan eventueel in combinatie met een recht van opstal. In de verkoopsakte moet zodoende een termijn worden vastgelegd waarbinnen het terrein in gebruik moet worden genomen. Bij overschrijding van deze termijn kan de verkoper het perceel terug
aankopen en op de markt brengen.

Ruimtelijk-economische structuur

15. Selectie van lokale bedrijventerreinen

– Itegemse Steenweg
– Herentalse Steenweg

3.6

Toeristisch-recreatieve structuur

16. Selectie van knooppunt voor sportinfrastructuur

– Zone sporthal/sportcentrum ’t Kapelleke
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20. De gemeente maakt een RUP op voor de sportterreinen aan ’t Kapelleke waarin

volgende doelstellingen in acht worden genomen:
– Inrichting de bestaande sportterreinen
– Ruimte voorzien voor de herlokalisatie van de voetbalvelden van KFC Herenthout
– Koppelen aan de uitbreidingsbehoefte die (eventueel) uit het RUP zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur blijkt. Ruimte voor de uitbreiding
kan dan gezocht worden ter hoogte van de terreinen van het sportcentrum ’t
Kapelleke
– Indien uitbreiding wordt voorzien, moet een combinatie worden gezocht tussen een oostelijke en noordelijke uitbreiding

4.3

4.6

Overige maatregelen

26. De gemeente zet een regelmatig overleg op tussen gemeente, OCMW, sociale

huisvestingsmaatschappijen en eventueel particuliere sector aangaande:
– De realisatie van de woningprogrammatie.
– Het aankoopbeleid, de realisatieperiodes en de keuze van huisvestingstypes
27. Het register van onbebouwde percelen dient zeer nauwlettend te worden bijgehouden (wonen, bedrijvigheid)
28. De inventaris van leegstand en verkrotting wordt jaarlijks bijgewerkt (zowel voor

wonen als voor bedrijven).
29. De gemeente stelt een bekenbeheerplan op voor waterlopen die niet opgenomen

zijn in een hoger bekkenbeheerniveau

Sectorale RUP’s

21. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde toeristisch-

recreatieve infrastructuur. De volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt:
– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing.

4.4

Strategische projecten

22. De gemeente start op vraag vanuit de landbouwsector strategische projecten op

m.b.t. verwevingsgebieden en streefzones voor graslandgebruik:
– Er wordt in overleg met de betrokken actoren een prioriteitenlijst opgemaakt
– In overleg met de betrokken actoren wordt nagegaan in hoeverre bijkomende
stedenbouwkundige voorschriften worden voorzien in vermelde RUP’s in functie van inrichting en beheer (beheerovereenkomsten, voorschriften, RUP,…)

4.5

Financieel regulerende maatregelen

23. Er worden subsidies voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een

hemelwaterput bij een bestaande woning.
24. Er worden subsidies voorzien voor het installeren van een individuele waterzuive-

ringsinstallatie bij particuliere woningen die niet aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk.
25. Bij het afsluiten van de beheerovereenkomsten i.v.m. het aanplanten van kleine

landschapselementen, zal de gemeente een extra subsidie voorzien.
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