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I DEELPLAN LOKALE RECREATIEVE CLUS-
TER MINDERHOUT 

1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

In de woonkern van Minderhout, gelegen binnen het kleinstedelijk gebied Hoogstra-
ten is een recreatieve zone aanwezig ter hoogte van de Heistraat, waar de voetbal-
club Minderhout V.V. speelt. Deze zone werd door middel van een RUP afgeba-
kend. Tussen de zone van het RUP en de woonkern van Minderhout ligt nog een 
zone in landbouwgebied.  

De doelstelling van het RUP is om te onderzoeken of er in de ruimte tussen het 
RUP en het dorpscentrum een uitbreiding mogelijk is in functie van de voetbalvere-
niging en in functie van bijkomende behoeften op het lokaal niveau voor de woon-
kern van Minderhout. Het is daarbij niet de bedoeling om de gedeelten die tot de 
huiskavels horen en in gebruik zijn als tuin erbij te betrekken.  

1.2 Ruimtelijke situering 

De lokale recreatieve cluster Minderhout is gelegen ten westen van de woonkern 
van Minderhout (Hoogstraten). Deze zone is met de auto toegankelijk via de Hei-
straat. Ten zuiden van de zoekzone is een trage verbinding aanwezig tussen de 
Minderhoutsestraat en de Moerstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1  situering zoekzone lokale recreatieve cluster Minderhout - mesoniveau (bron: open 
street map) 

 

Figuur 2: situering zoekzone lokale recreatieve cluster Minderhout - microniveau (bron: open 
street map) 
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1.3 Afbakening zoekzone 

De zoekzone omvat de percelen tussen de grens van het RUP Heistraat en de 
woonkavels die grotendeels in het woongebied langs de Minderhoutsestraat zijn 
gelegen in Minderhout. Dit betreffen grotendeels percelen in agrarisch gebruik.  

In de zoekzone wordt ook een gedeelte van het bestaande RUP sportvelden Hei-
straat meegenomen. Het betreft de bestaande parking aan de Heistraat en de zone 
ten oosten van de toegangsweg naar de voetbalterreinen. Deze zone was in het 
RUP opgenomen als artikel 3 – zone voor parking en openbaar groen (zie Figuur 7 
op pg. 14).  

De zuidelijke grens wordt bepaald door de Molenloop. De zuidoostelijke grens tus-
sen de aanwezig trage verbinding tussen de Minderhoutsestraat en de Moerstraat. 

De oppervlakte van de zoekzone bedraagt ca. 5,07 ha.  

  

Figuur 3: afbakening zoekzone op orthofoto (2019) 
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2 Planologisch-juridisch kader 

2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 
december 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 
2003 (VR 12.12.2003). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door 
het Vlaams Parlement bij decreet van 19.03.2004. Een tweede herziening is ge-
beurd in 2010 (VR 17.12.2010). De bindende bepalingen daarbij werden bekrach-
tigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 16.02.2011 Het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar 
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.  

Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten 
en –plannen die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen 
kunnen vervangen. Intussen blijven deze van kracht. 

Hoogstraten behoort volgens het RSV tot de categorie van de klein stedelijke gebie-
den op provinciaal niveau. Hoogstraten is gelegen in het buitengebied maar delen 
van een aantal gemeenten werden als niet stedelijke kernen aangeduid en beleids-
matig opgewaardeerd naar kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De reden 
hiervoor is dat in grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied een stedelijk 
beleid in enkele geselecteerde gebieden kan zijn om de versnippering en uitzwer-
ming van activiteiten tegen te gaan. 

Het ruimtelijk beleid, voor kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau, is erop 
gericht de bestaande stedelijke morfologische structuren en het stedelijk functione-
ren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is 
slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle 
prioriteiten naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties 
en anderzijds door complementair beleid in de aangrenzende kernen van het bui-
tengebied. Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwalitatieve verbetering 
van het woningpatrimonium, de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economi-
sche structuur veeleer dan aan de ruimtelijke ontwikkeling met alleen maar een 
kwantitatieve uitbreiding die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert. 

Op het vlak van lokale recreatie zijn geen standpunten in het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen geformuleerd. 

2.2 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur 
(AGNAS) 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse over-
heid in overleg met gemeenten, provincies en middenveldorganisaties van 2004 tot 
2009 gewerkt aan een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien 
buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden 
blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuit-
breiding. 

Hoogstraten is gelegen in regio Noorderkempen. De ruimtelijke visie voor de natuur-
lijke en agrarische structuur werd voor deze regio in 2008 opgesteld.  

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde 
ze de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 
31.300 ha agrarisch gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

 

Figuur 4:  kaart gewenste ruimtelijke structuur ‘Open Kempen’ , gebied 2B: centraal westelijk 
deel 

De zoekzone is gelegen in zone 25.1 ‘kleinstedelijk gebied Hoogstraten’.  
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Volgende ontwikkelingsperspectieven zijn hieraan gekoppeld: 

– De stedelijke gebieden worden afgebakend en begrenzen stedelijke ontwikkelin-
gen. 

– Het afbakenen van de kleinstedelijke gebieden is een provinciale planningstaak. 

 

Het agrarisch gebied palend aan de zoekzone is gelegen in zone 10.3 ‘landbouw-
gebied Overbroek – Loenhout, Meer en Sint-Lenaerts’. Dit vormt een ruimtelijk-
functioneel samenhangend gebied dat moet gevrijwaard worden voor land- en tuin-
bouw met grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte. 

Volgende ontwikkelingsperspectieven zijn hieraan gekoppeld: 

– De - mede dankzij diverse ruilverkavelingen - goed gestructureerde agrarische 
gebieden van Open Kempen worden maximaal gevrijwaard voor de beroeps-
landbouw. 

– In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouw een 
garantie voor het open houden van het agrarisch cultuurlandschap. De grondge-
bonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager van het ge-
bied. De niet-grondgebonden landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draag-
kracht. 

– Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkhe-
den en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open 
landschap behouden en versterkt wordt. 

– Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente landbouwont-
ginningen, ruilverkavelingsgebieden met in het bijzonder in de omgeving van ge-
bieden ingericht voor weidevogel en het behoud van de grondgebonden land-
bouw worden als basis gebruikt voor het aanduiden van bouwvrije agrarische 
zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande be-
bouwing. 

– In de grote samenhangende landbouwgebieden van de Noorderkempen kan 
men enkele zones aanduiden die gekenmerkt worden door een ruimtelijke afwis-
seling van grondgebonden landbouw en verspreide glastuinbouw. Behoud van 
de landbouwfunctie staat hier voorop. De provincie werkt hierover een visie uit 
voor de gemeenten Wuustwezel, Brecht, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Merk-
splas en Beerse. 

– Door glastuinbouw in een aantal gebieden te concentreren of te bundelen in 
clusters kan versnippering van het samenhangend agrarisch gebied vermeden 
worden. Positief sturende locatieparameters zijn de op- en afritten van de E19, 
bundeling bij bestaande glastuinbouw, infrastructuur (energie), … . De grensstel-
lende elementen zijn aaneengesloten gave open ruimte, structureel sterke ge-
bieden voor grondgebonden veeteelt, ... . 

– Binnen deze clusters krijgt de glastuinbouw ontwikkelingsmogelijkheden en 
kunnen bedrijvenzones en concentratiegebieden voor glastuinbouw aangeduid 
worden waarin, door een bundeling van activiteiten, gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen (energie, water, afval, opslag) mogelijk wordt. 

– Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit 
gegarandeerd. Vaak is dit uitgewerkt in de ruilverkavelingen. Specifiek binnen de 
bouwvrije zones wordt het beheer van weidevogelwaarden (o.a. kleine land-
schapselementen, sloten en poelen) bevorderd. Vrijwillige stimulerende maatre-
gelen kunnen hiervoor aangewend worden. 

– In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de wa-
terbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.  

Herbevestigd agrarisch gebied 

De zoekzone werd niet herbevestigd als agrarisch gebied. Het agrarisch gebied 
buiten het kleinstedelijk gebied wel. 

 

Figuur 5: herbevestigd agrarisch gebied 
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2.3 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

De Provincie Antwerpen beschikt sinds 28 augustus 2001 over een goedgekeurd 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (R.S.P.A.). Het structuurplan werd een 
eerste maal herzien in 2011 (MB 04.05.2011). 

In het PRSA is Hoogstraten opgenomen binnen de deelruimte van de Open Kem-
pen. De provincie ziet deze deelruimte als een open gebied met grootschalige land-
bouw en verspreide natuurlijke gebieden. 

Hoogstraten is een versterkte pool van 2e orde (naast het regionaalstedelijk gebied 
Turnhout). Het kleinstedelijk gebied fungeert als hoofdplaats voor de open Kempen. 
Hier worden stedelijke functies zoals wonen, bedrijvigheid en voorzieningen gecon-
centreerd. Om deze rol te vervullen zijn uitbreiding, verdichting en opwaardering van 
het kleinstedelijk gebied noodzakelijk. 

Dit kleinstedelijk gebied werd eveneens aangeduid als ‘gebied van primair toeris-
tisch-recreatief belang’. Gebieden van primair toeristisch-recreatief belang zijn de 
stedelijke gebieden en specifiek aangeduide gebieden binnen de netwerken. Hier 
zijn uitbreiding en inplanting van nieuwe hoogdynamische infrastructuur mogelijk. 

Op het vlak van lokale recreatie zijn geen standpunten in het RSPA geformuleerd. 

2.4 Afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten 

De PRUP’s in het kader van de afbakening werden goedgekeurd door de Vlaamse 
minister van Ruimtelijke Ordening op 14 mei 2007 (behalve PRUP Leemstraat-
Withof: dit PRUP werd goedgekeurd op 20 juni 2007). 

Het bestaande RUP sportvelden Heistraat is gelegen binnen de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied Hoogstraten. 

Ook de te onderzoeken uitbreidingszone is gelegen binnen de afbakeningslijn. 

In de memorie van toelichting is de afbakeningslijn ter hoogte van het onderzoeks-
gebied als volgt gemotiveerd: 

“Aan de westelijke kant wordt de grens bepaald door de grens van BPA 
‘Sportvelden Heistraat’. De (geplande) sportvoorzieningen worden als 
woonondersteunende voorzieningen opgenomen in het stedelijk gebied. 

De ontwikkeling van het BPA Sportvelden-Heirstraat houdt een verruiming in van 
het stedelijk gebied t.o.v. het oorspronkelijke bebouwingsweefsel. Het BPA Sport-
velden-Heirstraat vloeit evenwel voort de gedwongen herlokalisatie van het oor-
spronkelijke voetbalveld waar bijkomend (sociaal) woonaanbod wordt gecreëerd. 
Naast een (kwantitatieve) taakstelling inzake wonen is ook het voorzien van vol-
doende en kwalitatieve sport- en recreatiemogelijkheden een belangrijk onderdeel 
van het stedelijkgebiedbeleid. De behoefte aan sport- en recreatie beperkt zich dan 

ook niet alleen tot de herlokalisatie van het voetbalterrein, maar er leeft ook een 
aanzienlijke vraag bij de bewoners voor een bijkomende sportaccommodatie. Bij de 
uitwerking van een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk 
gebied is er voor gekozen om twee recreatieve polen aan het stedelijk gebied uit te 
bouwen: één in het zuiden aansluitend bij het stedelijke centrum die niet alleen voor 
de gemeenschap Hoogstraten maar ook op het niveau van het hele stedelijke ge-
bied functioneert; en een kleinere in Minderhout die vooral de lokale behoeften aan 
basisaccommodatie in Minderhout invult. Het voorzien van o.a. ruimte voor sport in 
de directe nabijheid is een belangrijk element om de woonkwaliteit te garanderen. 

In Minderhout zijn evenwel geen geschikte inbreidingslocaties voor handen (qua 
oppervlakte, qua configuratie en qua inpassing in de omgeving). Bovendien wordt 
geopteerd om de kwantitatieve taakstelling inzake wonen prioritair door inbreiding 
op te vangen. Daarom is voor de lokale sportaccommodatie gezocht naar een loca-
tie die direct aansluit bij de stedelijke deelkern Minderhout. De best beschikbare 
locatie werd gevonden ter hoogte van de Heistraat. Een locatie aan oostelijke zijde 
(Markvallei) bleek niet haalbaar vanuit de kenmerken van de vallei en de beleidsop-
ties die hiervoor op de verschillende niveaus vooropgesteld worden. De weerhou-
den locatie werkt de kern verder af tussen de bebouwing langs de Minderhout-
sestraat en de Katelijnebeek/Molenbeek. De beekvallei blijft als groene vinger (deels 
landbouw, deels landschapsaanleg omheen de sportterreinen) doorstoten tussen de 
stedelijke lobben. Deze locatie sluit aan op kernverdichting (gefaseerd sociaal 
woonproject) in Minderhout maar geeft ook een relatie naar het openbaar vervoers-
knooppunt ter hoogte van de stelplaats, die als scharnier wordt aangegeven tussen 
de stedelijke lobben Minderhout en Hoogstraten. 

De benodigde oppervlakte voor sportaccommodatie en een kwalitatieve omgevings-
aanleg en inpassing t.o.v. de beek en omgevende open ruimte, noopte tot herbe-
stemming van een oppervlakte agrarisch gebied van ca. 10 ha d.m.v. een BPA.  

Deze herbestemming houdt plaatselijk een aanzienlijke inname van agrarisch ge-
bied, doch bij de locatiekeuze werd ook rekening gehouden met de lokale land-
bouwdynamiek. Ook andere locaties aan Minderhout zouden noodzakelijkerwijze 
een herbestemming van agrarisch gebied inhouden. Op het niveau van het hele 
stedelijke gebied houdt deze inname echter slechts een minimale verschuiving van 
agrarische naar ‘stedelijke’ functies in. Immers tegelijkertijd wordt de taakstelling 
inzake bijkomende woningen op een zo compact mogelijk manier via vnl. inbreiding 
opgevangen, en wordt geopteerd om een oppervlakte van ca. 8 ha te herbestem-
men tot agrarisch gebied of randstedelijk groengebied. Het stedelijke woonbeleid 
(met inbegrip van de woonondersteunende (sport)voorzieningen) wordt gerealiseerd 
terwijl op dit vlak de globale planeconomie inzake landbouw grotendeels gevrijwaard 
blijft.” 
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2.5 Gemeentelijk structuurplan Hoogstraten 

Op 3/03/2005 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten goedge-
keurd door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen. 

In het richtinggevend gedeelte en het bindend gedeelte van het GRS Hoogstraten 
werd de omgeving van de sportvelden Heistraat aangeduid als recreatieve cluster 
op lokaal niveau. 

Volgende werd opgenomen in het richtinggevend gedeelte met betrekking tot deze 
cluster:  

“nieuw te ontwikkelen concentratie recreatieve activiteiten in functie van kleinstede-
lijk gebied Hoogstraten en Minderhout als deel ervan. In functie van o.a. herlokalisa-
tie voetbal Minderhout uit centrum. Het betreft lokale laagdynamische activiteiten.” 

(bron; GRS Hoogstraten, richtinggevend gedeelte, deel II, p. 38) 

Specifiek voor de deelruimte Minderhout is eveneens volgende opgenomen in het 
richtinggevend gedeelte van het GRS: 

“Uitbouw recreatiepool 

Aansluitend bij het woonweefsel van Minderhout, op de overgang naar het open 
agrarisch gebied ten westen van de woonkern wordt een lokale recreatieve cluster 
uitgebouwd aan de Heistraat. Deze recreatieve voorzieningen dienen het open 
ruimte karakter te respecteren. Deze cluster mag het lokale karakter niet overstijgen 
gezien de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. 

(bron; GRS Hoogstraten, richtinggevend gedeelte, deel II, p. 51-52) 

De opmaak van een BPA voor de zone sportvelden Heistraat werd meegenomen 
als mogelijke actie in het richtinggevend gedeelte. 

2.6 Bestemmingen 

Gewestplan 

De zoekzone voor het grootste gedeelte gelegen in landschappelijk waardevol agra-
risch gebied. Ten oosten van de zoekzone is het woongebied van Minderhout gele-
gen, ten westen het RUP sportvelden Heistraat. Het noordelijk deel van de zoekzo-
ne, kreeg een bestemming in het RUP sportvelden Heistraat. 

De bestemmingen zijn weergegeven op kaart 3 uit de kaartenbundel. 

 

Figuur 6: gewestplan Minderhout, met ligging afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Hoogstra-
ten. Groene vlek betreft RUP Sportvelden Heistraat 

RUP sportvelden Heistraat 

Palend aan de zoekzone en deels in de zoekzone, is het RUP Sportvelden Heistraat 
gelegen. Dit gemeentelijk RUP werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie 
van de Provincie op 21/04/2011.  

Een gedeelte van de zoekzone is gelegen in art. 3 van dit RUP, waarvoor de be-
stemming ‘zone voor parking en openbare groene ruimte’ van toepassing is. Deze 
zone strekt zich uit over een groter gedeelte dan enkel binnen de zoekzone. De 
huidige parking van de voetbalvereniging is op het linkse gedeelte van deze zone 
gelegen, maar is niet ingericht cf. de voorziene stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP. 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn van toepassing voor Art. 3: zone 
voor parking en openbare groene ruimte: 

Bestemming 

De zone is bestemd voor de aanleg van maximum 100 parkeerplaatsen voor perso-
nenwagens en voor de aanleg van een openbare groenzone, gelegen tussen de 
sportterreinen en de woningen Heistraat. 

De bestemming heeft betrekking op o.a. het inrichten van parkeervoorzieningen, de 
aanleg van groene ruimten en beplanting, het voorzien van een nutsgebouw, het 
voorzien van speelterreinen, het voorzien van straatmeubilair, het realiseren van de 
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noodzakelijke toegangen en ontsluiting voor niet gemotoriseerd verkeer als het 
aanleggen van de nodige parkeerruimte, nutsvoorzieningen en leidingen. 

Categorie van gebiedsaanduiding: recreatie 

Inrichting van het gebied 

Het oprichten van constructies en verhardingen is toegelaten in functie van de 
noodzakelijke parkeervoorzieningen en in functie van het onthaal en de ontsluiting 
van het gebied. Minimum 1.250m² van de zone dient een functie te hebben van 
buurtgroen en dient uit één aaneengesloten geheel te bestaan. 

Er kan maximaal één toegang met een maximale breedte van 10,00m worden gere-
aliseerd in functie van een georganiseerde toegang tot de parking. Behoudens deze 
toegang dient er een afscherming te worden gerealiseerd ten aanzien van de straat 
Deze afscherming dient zo ontworpen te worden dat sociale controle vanuit de om-
geving mogelijk blijft. Bijkomende openingen zijn toegelaten tot max. 1.50m. 

Bij de inrichting van de parkeervoorzieningen kunnen de ontsluitingswegen worden 
verhard met een monolithische of elementverharding. De parkeerstaanplaatsen zelf 
dienen te worden verhard met een waterdoorlatende verharding, voorzien van een 
olie zuiverende onderlaag. 

Een nutsgebouw kan worden opgericht tot op 2m van de perceelsgrenzen met max. 
30m² vloeroppervlakte met een kroonlijsthoogte van max. 3.00m. De dakvorm van 
het gebouw is plat. 

Naast het realiseren van de noodzakelijke parkeervoorzieningen is het aanleggen 
van verhardingen toegestaan voor de aanleg van zithoeken en speelruimten. In de 
zone voor parkeren dient 1 hoogstamboom per 100m² verharding te worden voor-
zien zodat een groene inkleding van de parking wordt gegarandeerd. 

De zone wordt verder ingericht en beplant met grasvelden, streekeigen laag- en 
hoogstammig groen, levende hagen en heesters. 

Binnen de zone kunnen ondergrondse nutsleidingen zoals elektriciteit, gas, water, 
distributie, telefoon en riolering aangelegd worden. 

Reliëfwijzigingen worden toegestaan, indien te verantwoorden vanuit het ruimtege-
bruik of het esthetisch karakter. 

Werken in functie van de waterhuishouding en het integraal waterbeheer van het 
gebied zijn toegestaan. 

Materiaalgebruik 

Bij het verharden van de parkeervoorzieningen wordt gestreefd naar een kwalitatie-
ve aanleg.” 

 

 

Figuur 7: Grafisch plan RUP Heistraat  
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3 Sectoraal juridisch kader 

Zie kaart 5 “sectoraal-juridische context” in kaartenbundel 

Zie kaart 7 “watertoetskaart” in kaartenbundel 

 

Tabel 1: samenvattende tabel sectoraal kader 

Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor deelplan lokale recreatieve cluster Minderhout 

Natuur en bos   

Gebieden van VEN/IVON Gebiedsgericht beleid cfr. natuurdecreet Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Vogelrichtlijngebied  Europese Richtlijn 79/409/EEG 

Speciale beschermingszone cfr. natuurdecreet  

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Habitatrichtlijngebied Europese Richtlijn 92/43/EEG 

Speciale beschermingszone cfr. natuurdecreet  

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Natuurreservaten Gebiedsgericht beleid natuurreservaten cfr. natuur-
decreet 

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Bosdecreet Bosdecreet 13/06/90, zoals gewijzigd  De zoekzone bevat geen bos, wel een bomenrij. Het bosdecreet is hier niet op van toepassing. 

Landbouw   

Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten 12 juli 
1970 en 11 augustus 1978 

De zoekzone is gelegen in de afgeronde ruilverkaveling Meer. 

Landschap/onroerend erf-
goed 

  

Beschermd monument, land-
schap, dorpsgezicht of stads-
gezicht 

onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Er is geen beschermd erfgoed of landschap in de onmiddellijke omgeving gelegen. 

Erfgoedlandschappen onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Niet van toepassing. 

Inventaris bouwkundig erf-
goed 

onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaan-
deren (VIOE) - vastgestelde lijst (14/03/2019) 

Er is geen waardevol, niet beschermd erfgoed in of in de omgeving van de zoekzone gelegen. 

Archeologisch erfgoed onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
rend erfgoedbesluit van 16/05/2014 - hoofdstuk 5 
(archeologie) 

Geen archeologische vondsten gekend. Ten oosten van de zoekzone, de zone waar een bufferbekken van 
Pidpa gelegen is, werden bij de werken grondsporen uit de Late middeleeuwen gevonden. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor deelplan lokale recreatieve cluster Minderhout 

Fysisch systeem   
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor deelplan lokale recreatieve cluster Minderhout 

Waterloop Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 Ten zuiden van de zoekzone is de Akkerbeek, een waterloop van 2de categorie gelegen.  

Polder of watering  de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen; de 
wet van 3 juni 1957 betreffende de polders; het K.B. 
van 30 januari 1958 houdende algemeen politiere-
glement van de polders en van de wateringen; de 
wet van 28 december 1967 betreffende de onbe-
vaarbare waterlopen. 

De zoekzone is gelegen binnen de watering De Beneden Mark 

Beschermingszone grondwa-
terwinning 

De afbakening van waterwingebieden en bescher-
mingszones valt onder het besluit van 27 maart 
1985. 

Niet van toepassing 

Watertoets Artikel 1.3.1.1 Gecoördineerd decreet integraal 
waterbeleid + uitvoeringsbesluit watertoets (water-
toetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2017) 

Een klein gedeelte van de zoekzone is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Dit hangt samen de 
Akkerbeek. 

Zoneringsplan  
rioleringsinfrastructuur 

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden 
op 18/12/2015 goedgekeurd door de Vlaamse Rege-
ring na een openbaar onderzoek. De definitief her-
ziene zoneringsplannen en GUP’s (gebiedsdekken-
de uitvoeringsplannen) 

Het grootste gedeelte van de zoekzone is niet opgenomen in het zoneringsplan. Een klein gedeelte en de zone 
palend aan de zoekzone is gelegen in centraal gebied (reeds aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. 
De bestaande voetbalkantine is gelegen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil zeggen dat er 
riolering gepland is of er riolering aanwezig is maar nog niet aangesloten op een waterzuivering. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor deelplan lokale recreatieve cluster Minderhout 

Mobiliteit/openbare ruimte   

Buurtwegen Cf. atlas der buurtwegen (decreet gemeentewegen) Er is geen buurtweg aanwezig in of palend aan de zoekzone. De Minderhoutsestraat is gekend als buurtweg 
nr. 1. 

Mobiliteitsplan Visie geldende mobiliteitsplan Hoogstraten 
(28/04/2004, deels geactualiseerd 30/01/214) 

De Heistraat werd gecategoriseerd als een lokale weg type III. De hoofdfunctie van de weg is ‘verblijven’ en 
toegang verlenen tot de aanpalende percelen (bestemmingsverkeer). De inrichting dient te gebeuren in functie 
van fietsers en openbaar vervoer. De ontsluiting van de Heistraat gebeurt via andere lokale wegen type III tot 
de Van Aertselaarlaan, een lokale weg type I.  

In de Heistraat is in het mobiliteitsplan een gewenst snelheidsregime van 50 km/u opgenomen. 

Rooilijnplan Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg 
en een aangrenzende eigendom (aangelanden). 

Voor de Heistraat is geen rooilijnplan van toepassing 

Andere   

Recht van voorkoop Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden zijn 
o.m.: natuurbehoud, ruilverkaveling, ruimtelijke 
ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart,… 

Niet van toepassing 

Ruimtelijke veiligheidsrappor-
tage  

Besluit inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage 
29/6/2007 

Op 24/03/2021 werd de online RVR toets doorlopen met volgend resultaat: 

“Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP dient niet 
verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden 
opgemaakt.” 

De beslissing met betrekking tot de RVR-toets is in bijlage te vinden. 
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4 Bestaande toestand 

4.1 Beschrijving zoekzone en omgeving 

4.1.1 Fysisch systeem 

Zie kaart 6 “fysisch systeem” in kaartenbundel 

Bodemtype De zoekzone wordt in hoofdzaak gekenmerkt door een plaggenbodem op 

(lemig) zand.  Het zuidelijk gedeelte – tegen de waterloop wordt geken-

merkt door een plaggenbodem op (licht) zandleem en een natte plag-

genbodem op (licht) zandleem. 

Bodemkwaliteit Voor het bestaande zoekzone van het RUP sportvelden Heistraat werd 

een oriënterend bodemonderzoek gevoerd (dossiernummer 19007 – 

rapportdatum 2002-07-24) (bron: geoloket OVAM). Er wordt geen mel-

ding gemaakt van een schadegeval. 

Reliëfkenmerken Het reliëf helt af richting de Akkerbeek, waardoor een beperkt reliëfver-

schil tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de zoekzone aanwe-

zig is. De bestaande voetbalvelden werden reeds beperkt genivelleerd 

om een vlak speelveld te krijgen, waardoor een hoogteverschil aanwezig 

is met de aanpalende zoekzone. Deze hoogteverschillen zijn duidelijk 

zichtbaar op de kaart van het digitaal hoogtemodel (Figuur 12). 

Watertoetskaarten De zoekzone is volledig gekarteerd als ‘matig gevoelig voor grond-
waterstroming’ (type 2). In de rechtstreekse omgeving komen er ook 
delen voor die gekarteerd zijn als ‘zeer gevoelig voor grondwaterstro-
ming’ (type1), tegen de Akkerbeek (zie Figuur 8) 

Het gebied wordt, met uitzondering van het meest zuidelijke deel, ge-

kenmerkt door een infiltratiegevoelige bodem (zie Figuur 9).  

In de zoekzone zijn beperkte plaatsen die erosiegevoelig zijn (zie Figuur 

10).  

 

 
Figuur 8: Watertoetskaart: grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 
Figuur 9: Watertoetskaart – infiltratiegevoelige bodems 
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Figuur 10: Watertoetskaart: erosiegevoelige gebieden 

 

 
Figuur 11: Watertoetskaart: hellingenkaart 

  

Figuur 12: digitaal hoogtemodel Vlaanderen II - 5m voor zoekzone en omgeving. 

4.1.2 Natuur 

Globale natuurlijke 
structuur 

De omgeving van de zoekzone wordt voornamelijk gekenmerkt 
door een overwegend open agrarische omgeving, palend aan het 
woongebied van Hoogstraten en Minderhout. Het betreft een agra-
risch gebied met weinig perceelsrandbegroeiing en eerder grote 
regelmatige percelen. Er zijn geen belangrijke, beschermde na-
tuurwaarden in de onmiddellijke omgeving van de zoekzone gele-
gen.  

Natuurwaarden in zoek-
zone 

Tussen het noordelijk en zuidelijk gedeelte van de zoekzone zijn 
een aantal diepe tuinen gelegen. Deze worden op de biologische 
waarderingskaart aangeduid als ‘complex van biologisch minder 
waardevolle en waardevolle elementen’. Deze vegetatie bestaat cf. 
BWK uit ‘soortenarm permanent cultuurgrasland. Er is ook een 
bomenrij met dominantie van al dan niet geknotte wilg aanwezig. 
Door het bestaande gebruik als tuin is het niet duidelijk of deze 
natuurwaarden nog aanwezig zijn. 

Binnen de zoekzone is wel een bomenrij aanwezig ten zuiden van 
de parking van de voetbal (zie Figuur 28) 
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Figuur 13: Biologische waarderingskaart (versie 2018) 

4.1.3 Landschap en erfgoed 

Landschapstype De zoekzone is gelegen in een overwegend open agrarische omgeving, 

aansluitend bij de woonkern van Minderhout. Palend aan de zoekzone is 

de bestaande voetbalinfrastructuur van Minderhout V.V. gelegen. De 

zoekzone vormt op deze manier een tussenliggend open gebied tussen 

de bewoning en de voetbalpercelen. 

Landschapsatlas Geen bijzondere aanduidingen ter hoogte van de zoekzone. 

Provinciale land-

schapskaart 

Op de Provinciale landschapskaart staat de zoekzone weergegeven als 

‘plaggenbodem’. Rondom de Akkerbeek werd een zone als ‘vallei’ inge-

tekend. 

 

 

Figuur 14: Provinciale landschapskaart 

4.1.4 Ruimtegebruik in omgeving 

Landbouw  De zoekzone is gelegen in de afgeronde ruilverkaveling van Meer. Bin-

nen de zoekzone is nog actieve landbouw aanwezig (maïs, voederge-

wassen en grasland). In de Heistraat, ten westen van de zoekzone ko-

men ook nog enkele landbouwbedrijfszetels voor. 

Wonen De zoekzone grenst aan de woonkern van Minderhout. De zoekzone 

bevat niet de delen van tuinen die deel uitmaken van de huiskavels van 

de woningen aan de Minderhoutsestraat. In de Heistraat, ten westen van 

de zoekzone komen ook nog enkele woningen voor.  

Werken Bedrijven en handelszaken komen in de onmiddellijke omgeving niet 

voor. 

Recreëren Er komen geen toeristische fiets- en wandelroutes langs de zoekzone. In 

de omgeving is wel het fietsknooppuntennetwerk gelegen 
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Figuur 15: Landbouwgebruikspercelen (ALV, 2019) 

Landbouw impact studie 

In oktober 2020 werd er door Departement Landbouw en Visserij een landbouwim-
pactstudie opgemaakt. Deze studie geeft indicatief de impact van een gebiedsont-
wikkeling weer op de gekende landbouwpercelen, voor de bijhorende bedrijven en 
op de huidige agrarische bestemmingen.  

De landbouwstructuur en de landbouwwaarde bepalen samen de landbouwimpact 
op de landbouwpercelen.  

In de landbouwimpactstudie werd het meest noordelijke deel van het onderzoeks-
gebied nog niet mee opgenomen. Dit is een gedeelte dat ik gebruik is als parking 
(binnen het RUP Heistraat) en waar geen landbouwactiviteiten aanwezig zijn. De 
studie heeft bovendie ook een deel van de diepere tuinen van de woningen aan de 
Minderhoutsestraat meegenomen die uit de zoekzone van het RUP zijn gelaten. 

 

 

Figuur 16: landbouwimpactkaart (bron: LIS oktober 2020) 
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Figuur 17: aanduiding van tuin binnen de zoekzone (bron: open street map) 

4.1.5 Mobiliteit 

Ontsluitingspunten De zone is toegankelijk via de Heistraat, een zijstraat van de 

Minderhoutsestraat.  

Wegtype De Heistraat is een lokale weg. Het betreft een smalle landelijke 

weg uit asfalt. De Heistraat is een zijweg van de Minderhout-

sestraat, een woonstraat, een 2x1weg. De Heistraat is een dood-

lopende weg met buitend de toegang tot het recreatiegebied, ook 

enkele woningen en landbouwbedrijven. 

Bij heraanleg van de Minderhoutsestraat is het kruispunt met de 

Heistraat/Venhoefweg verhoogd aangelegd. Er staat ook een 

lichtgevend bord aan de zijde van Meer om chauffeurs te waar-

schuwen voor dit kruispunt. Hierdoor houden de meeste chauf-

feurs zich ook aan de toegelaten snelheid. 

 

Parkeren Parkeren t.b.v. de voetbalvereniging Minderhout V.V. gebeurt op 

twee parkings binnen de grenzen van het RUP sportvelden Hei-

straat. De noordelijke parking is gelegen in een ‘zone voor parking 

en openbare groene ruimte’. De zuidelijke parking is gelegen in 

een ‘zone voor openluchtrecreatie’. De noordelijke ‘zone voor 

parking en openbare groene ruimte’ werd niet geheel ingevuld. 

Het meest westelijke deel bestaat uit een grasland. Er is capaciteit 

voor het stallen van ca. 300 wagens. Dit volstaat voor het invullen 

van de behoefte van Minderhout V.V. 

Openbaar vervoer Er is geen openbaar vervoer aanwezig in de onmiddellijke omge-

ving. Op de Van Aertselaarstraat, door het centrum van Minder-

hout komen verschillende buslijnen langs. De bushalte is op ca. 

950m te voet van de zoekzone gelegen (zie Figuur 20) 

Langzaam verkeer De huidige site is enkel toegankelijk via de Heistraat. De zoekzone 

grenst in het westen aan een trage verbinding tussen de Minder-

houtsestraat en Moerstraat (zie Figuur 35).  

Verkeersgeneratie De bestaande verkeersgeneratie in de omgeving wordt voorname-

lijk gevormd door verplaatsingen binnen het woongebied. Er wor-

den ook verplaatsingen gegenereerd in functie van de voetbalver-

eniging. Deze vereniging heeft elke weekavond training tussen 

17.30 en 21.30u. In de weekends zijn er wedstrijden. 
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Figuur 18: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: geoloket provincie Antwerpen) 

 

Figuur 19:  Fietsknooppuntennetwerk en wandelknooppuntennetwerk (bron: geoloket provin-
cie Antwerpen) 

 

Figuur 20: Regioplan Hoogstraten (bron: de Lijn) 

4.2 Beschrijving zoekgebied 

4.2.1 Minderhout V.V. 

De zoekzone is gelegen palend aan de terreinen van Minderhout V.V. De bestem-
ming van de terreinen van deze vereniging is opgenomen in het RUP Heistraat.  

Voorstelling vereniging 

De voetbalvereniging Minderhout V.V. werd opgericht in 1970 en werd opgericht ter 
hoogte van de Hoge Weg in Minderhout. Omdat dit terrein werd verkaveld, diende 
de vereniging op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Er werd een planningspro-
ces opgestart om ruimte voor deze vereniging te voorzien in Minderhout. Eerst werd 
een BPA opgemaakt voor een zone ter hoogte van de Heistraat. Dit BPA nr. 14 
‘Sportvelden Heistraat’ van 260/04/2004 werd vernietigd door de Raad van State 
d.d. 26/11/2008.  

De vereniging kreeg vergunningen op basis van dit BPA, maar deze werden even-
eens vernietigd door de vernietiging van het BPA. De vereniging is reeds actief op 
de huidige terreinen sinds 2005. 
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Er werd een nieuw planningsproces opgestart, wat resulteerde tot het RUP Sport-
velden Heistraat. Dit gemeentelijk RUP werd goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie van de Provincie op 21/04/2011.  

De vereniging is een actieve vereniging met ca. 300 leden in verschillende leeftijds-
categorieën. Het grootste gedeelte van de leden is afkomstig uit Minderhout en 
beperkt ook uit Hoogstraten of verder weg. 

Ruimtegebruik 

 

Figuur 21: ruimtegebruik binnen bestaande RUP Heistraat  

Binnen de contour van het RUP sportvelden Heistraat, zijn de volgende terrei-
nen/constructies aanwezig: 

– 1 en 2: parkings 

– 3 t.e.m. 7: voetbalvelden 

– 8: kantine en kleedkamers 

– 9: gebouw toegangscontrole 

– 10: in gebruik als grasland (actief landbouwgebruiksperceel) 

 

 

Figuur 22: zicht op hoofdveld (zie nr. 3 op Figuur 21) 

 

 

Figuur 23: zicht op de trainingsvelden en de kantine (zie nrs. 4, 5, 6 en 8 op Figuur 21) 
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Figuur 24:  zicht op Akkerbeek, gelegen achter de voetbalvelen (met nrs. 4, 5 en 6 op Figuur 
21) 

 

Figuur 25: zicht op trainingsvelden (nrs. 5 en 6 op Figuur 21) 

 

 

Figuur 26: zicht op trainingsvelden (nrs. 5 en 6 op Figuur 21) vanaf het toegangsgebouw (zie 
nr. 9 op Figuur 21) 

 

 

Figuur 27: kantine en kleedruimtes Minderhout V.V 

De vereniging heeft twee delen in gebruik in functie van parking. Een gedeelte aan 
de Heistraat en een gedeelte dieper in het gebied. Het gedeelte aan de zijde van de 
Heistraat is aangelegd met kiezelverharding en zonder groenelementen of groenbuf-
fer naar de straat, zoals voorzien in de voorschriften van het RUP. De tweede par-
king verder door is eveneens voorzien van kiezelverharding, binnen de bestem-
mingszone ‘zone voor openlucht sportinfrastructuur’ waar parkeren toegelaten is cf. 
het RUP. 

 

Figuur 28: toegangsweg en parking Minderhout V.V. (nr. 2 op Figuur 21) 
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Figuur 29: parking Minderhout V.V. (nr. 1 op Figuur 21) 

De zone ten oosten van de toegangsweg is in agrarisch gebruik (grasland) en is niet 
ingevuld cf. de voorziene bestemming uit het geldende RUP, waar voorzien was dat 
dit kon ingevuld worden in functie van parking en in functie van buurtgroen. Het 
perceel heeft geen sociale functie. 

 

Figuur 30:  grasland ten oosten van toegangsweg Minderhout V.V (nr. 10 op Figuur 21) – 
opgenomen in RUP Heistraat.(bron: google streetview) 

 

Figuur 31: toegang tot sportzone vanaf de Heistraat met grasland links van de toegangsweg 
(nr. 10 op Figuur 21) en parking rechts van de toegangsweg (nr. 1 op Figuur 21) 
(bron: google streetview) 
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4.2.2 Zoekzone tussen RUP en woongebied 

 

Figuur 32: ruimtegebruik zone tussen RUP sportvelden Heistraat en woongebied Minderhout 

Het grootste gedeelte tussen de terreinen van Minderhout V.V en het woongebied 
van Minderhout wordt ingenomen door landbouwpercelen in actief landbouwgebruik. 
Het betreft akkers in functie van voedergewassen en maïs (bron: landbouwge-
bruikspercelen LV 2019). In het noorden en het zuiden van de zone zijn diepe tui-
nen. In het zuidoosten wordt de zone begrensd door een trage verbinding tussen de 
Minderhoutsestraat en de Moerstraat. 

 

 

Figuur 33:  zicht op zone tussen voetbalvelden en tuinen van woningen in de Minderhout-
sestraat. 

 

Figuur 34: zicht vanaf de trage verbinding richting voetbalvelden. 
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Figuur 35:  Trage verbinding tussen de Minderhoutsestraat en de Moerstraat. Rechts is een 
bufferbekken van Pidpa gelegen – buiten de zoekzone. 

4.2.3 Ruimtelijk-juridische aspecten 

Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en omge-
vingsvergunningen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de stedenbouwkundige 
vergunning die afgeleverd zijn in of in de onmiddellijke omgeving van de zoekzone.  

datum voorwerp 

16/08/2004 Kleine wijziging terreinprofiel en drainage aanleggen voor de aanleg van voet-
balvelden 

17/01/2005 Het aanleggen van toegangsweg, parkeerterreinen en tijdelijke verhardingen, 
het bouwen van clublokaal met uitrustingen, staantribunes, een kassa, een 
nutsgebouw en fietsenstalling en het plaatsen van verlichtingspalen, omheinin-
gen en ballenvangnetten. 

19/03/2007 Het bouwen van staantribunes aan voetbalvelden 

8/04/2013 Het regulariseren van een clublokaal en inrichting van voetbalvelden 

 

De eerste vergunningen werden afgeleverd op basis van het toenmalig BPA dat 
daar van toepassing was. Dit BPA nr. 14 ‘Sportvelden Heistraat’ van 26/04/2004 
werd echter vernietigd door de Raad van State d.d. 26/11/2008. Hierdoor werden de 
bestaande vergunningen ook vernietigd.  

Het RUP Heistraat werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de Provin-
cie op 21/04/2011. Op basis van dit RUP kon de vereniging een regularisatiever-
gunning krijgen voor de bestaande infrastructuur. 

Grenzend aan de zoekzone is het grootste deel van de woningen aan de Minder-
houtsestraat gelegen in een verkaveling. 

Volgende verkavelingen zijn aanwezig in de onmiddellijke omgeving van de zoekzo-
ne:: 

– VK 200236 d.d. 30/05/1964 

– VK 19772 d.d. 3/03/1977 

– VK 200667 d.d. 29/06/1977 

– VK 198817 d.d. 8/08/1988 

– VK 19775 d.d. 12/06/1979 
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5 Programma – behoefteanalyse 

5.1 Bevraging 

In mei-juni 2020 is een bevraging gedaan van een aantal verenigingen met gekende 
ruimtebehoeften (via sportdienst Hoogstraten). De bestaande voetbalvereniging 
Minderhout V.V. werd daarbij bevraagd. Ook andere verenigingen zoals de tafelten-
nisclub van Minderhout en de Hockeyclub van Hoogstraten werd bevraagd. Tot slot 
werden ook nog de verschillende ruiterverenigingen uit Hoogstraten bevraagd. 

Uitbreidingsbehoefte Minderhout V.V.  

Minderhout V.V. is een vereniging die nog steeds groeit. Het ledenaantal stijgt nog 
elk jaar. De vereniging is erg lokaal gebonden en gezien er in de komende jaren 
bijkomende woningen binnen Minderhout gerealiseerd worden, wordt ook verwacht 
dat het ledenaantal nog zal stijgen. 

Met het huidige ledenaantal is er reeds een voetbalveld te kort voor trainingen. De 
club geeft zelf een behoefte aan van 600 m² voor een bijkomend veld. Er zijn geen 
bijkomende gebouwen nodig. De ruimte voorzien voor sportvelden in het RUP 
sportvelden Heistraat is echter opgebruikt. Er kan, met de huidige bestemmingen 
geen bijkomend voetbalveld gerealiseerd worden. 

De vereniging geeft ook aan dat de realisatie van een kunstgrasveld reeds een 
groot deel van de capaciteitsproblemen zou oplossen. In de huidige toestand is er 
soms wateroverlast op de velden, waardoor soms wedstrijden moeten afgelast wor-
den. Het omvormen naar een kunstgrasveld zou dit reeds voor een groot stuk ver-
helpen. 

De uitbreidingsbehoefte gaat niet gepaard met een grotere intensiteit van de activi-
teiten, maar dient om de bestaande capaciteit beter te kunnen benutten en de ter-
reinen speelklaar te houden. 

De vereniging geeft aan dat de infrastructuur eventueel overdag en/of in de vakan-
ties kan gedeeld worden, gezien de terreinen dan vrij zijn. 

Tafeltennisclub Minderhout 

De tafeltennisclub van Minderhout heeft op dit moment een plaats in de noodkerk 
van Minderhout. De vereniging werd opgericht omstreeks 1970, maar is gehuisvest 
in de noodkerk sinds 1995, toen de noodkerk niet meer nodig was. Deze vereniging 
heeft een 80-tal leden en bestuursleden en blijft groeien. De leeftijdsverdeling van 
de leden is zeer gemengd. De vereniging heeft een lokale verankering. Het grootste 
gedeelte van de leden is afkomstig van Minderhout zelf. De vereniging is zeer te-
vreden met de locatie in het centrum van Minderhout. Het grootste gedeelte van de 

leden komt dan ook met de fiets of te voet. De oppervlakte van de huidige locatie 
bedraagt 400 m². 

Er is echter grote onzekerheid omtrent het behoud van deze locatie en de mogelijk-
heid voor de vereniging om hier gehuisvest te blijven. De vereniging huurt de locatie 
van de Kerkfabriek. De toekomst van de noodkerk is op dit moment onzeker. 

De vereniging vraagt om een locatie te hebben, waar ze zekerheid hebben om hun 
activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Het zou een locatie moeten zijn waar de 
tafels kunnen blijven staan. Ook een bar is hierbij noodzakelijk. 

 

Figuur 36:  ligging noodkerk ten opzichte van de zoekzone voor het RUP lokale recreatieve 
cluster Minderhout – bron: open street map 

Hockeyclub Noorderkempen HCNK 

In 2016 werd in Hoogstraten de Hockeyclub Noorderkempen opgericht. Al vanaf het 
eerste jaar waren er veel en enthousiaste leden, waardoor de vereniging zich ook 
vanaf het twee jaar ingeschreven voor de competitie met al snel kampoensploegen. 
Na 3 jaar zat de club al aan 280 leden in alle verschillende leeftijdscategorieën. De 
leden zijn in hoofdzaak afkomstig uit Hoogstraten en Minderhout, maar ook uit de 
andere deelgemeentes en ook van de buurgemeenten. Veel leden komen te voet of 
met de fiets naar de trainingen. 
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De vereniging speelt en traint op het polyvalente kunstgrasveld van VTI Spijker 
langs de Gelmelstraat. Er wordt ook gebruik gemaakt van de douchefaciliteiten van 
de sporthal van VTI Spijker. Verder is er naast het veld een klein clubhuis dat door 
de vereniging zelf werd geplaatst. De vereniging gebruikt ook nog een gedeelte van 
het materiaalhok van de sporthal. In de winter wordt er getraind in de sporthal van 
de school Vito. Het kunstgrasveld en de sporthal worden ook door de school ge-
bruikt en zijn dus niet altijd beschikbaar. Bovendien leent het terrein zich voor hoc-
key, maar is het eigenlijk niet geschikt om mee te draaien op het gewenste niveau 
van ander clubs. Het is bovendien niet gemakkelijk omdat er geen rechtstreekse 
doorgang tussen de douchefaciliteiten en het veld is. De parking is ook onveilig. 

De vereniging is dringend op zoek naar een ruimte waar een officieel hockeyveld 
kan opgericht worden. De club is op zoek naar een terrein van 20.000 m² in functie 
van de oprichting van één tot 2 officiële hockeyvelden (2x6000 m²), clubhuis met 
douchefaciliteiten (ca. 30x15m), een materiaalhok en een parking die de bezetting 
kan bevatten tijdens een wedstrijdweekend. 

De vereniging is bereid om de infrastructuur met een andere vereniging te delen. De 
hockeyvelden die aan de officiële richtlijnen van de KBHB voldoen, kunnen echter 
niet gedeeld worden met andere sporten. 

Deze vereniging is op zoek naar een locatie in de omgeving van hun huidige locatie 
om in de toekomst de verdere ontplooiing van hun sportvereniging te kunnen. De 
huidige zoekzone voor de lokale recreatieve cluster Minderhout ligt op 2km afstand 
van de huidige locatie. Gezien de grote ruimtebehoefte van deze vereniging wordt 
de ruimtebehoefte ook meegenomen binnen het RUP wereldakker dat in opmaak is. 
Beide zones liggen op ongeveer dezelfde afstand van de terreinen die de hockey-
vereniging gebruikt.  

Figuur 37:  ligging terreinen Hockeyclub Noorderkempen ten opzichte van de n opzichte van 
de zoekzone voor het RUP lokale recreatieve cluster Minderhout – bron: open 
street map 

Ruiterverenigingen 

Bij de bevraging kwam zo goed als geen respons van de ruiterverenigingen. Over 
het grondgebied van Hoogstraten, zijn er een 12-tal ruiterverenigingen actief. 
Meestal betreft dit kleinere, plaatselijke verenigingen. 

Vanuit de bevraging blijkt dat er nood is aan een terrein waar 2x jaar een meeting 
zou kunnen doorgaan. Het betreft een locatie van ca. 15 ha. 

5.2 Andere behoeften 

Vanuit de gemeentelijke sportdienst wordt aangegeven dat er binnen de gemeente 
heel weinig plaatsen zijn in functie van individuele sportbeoefenaars/vrij spel.  
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Er is eveneens vraag naar een multifunctioneel veld/buitenruimte dat vrij kan ge-
bruikt worden, vb. voor outdoor yoga, bootcamp, klein trapveldje, … 

5.3 Programma 

Op basis van de gekende behoeften uit de bevragingen en andere ruimtevragen, 
wordt een programma opgesteld. 

Als programma voor invulling van de zoekzone wordt meegenomen: 

Tabel 2: programma lokale recreatieve cluster Minderhout 

Vereniging Mee te nemen behoeften Oppervlakte 

Minderhout V.V bijkomende voetbalvelden ca. 6000 m² - kunstgras? 

Tafeltennisclub Minder-
hout 

clubgebouw + parkeerplaatsen.  ca. 400 m² + ruimte voor par-
keerplaatsen 

Ruiterverenigingen ruimte voor ruiterverenigingen oppervlakte niet gekend 

 Ruimte voor vrij te gebruiken, 
multifunctioneel sportveld (vb. 
yoga outdoor, bootcamp, klein 
trapveldje) 

ca. 200 m² 

Hockeyclub Noorder-
kempen 

twee hockeyvelden  min. 14.000m² - netto opp. 
officieel veld: 110x70m. 

 ruimte voor kantine en kleed-
ruimtes 

ca. 450 m² 

 materiaalhok oppervlakte niet gekend 

 TOTAAL ca. 2,1 ha. 

  

De beschikbare ruimte binnen de zoekzone bedraagt ca. 5 ha. Dit betekent dat de 
huidige ruimtebehoefte theoretisch gezien zou kunnen ingevuld worden binnen de 
zoekzone, indien alle percelen binnen de zoekzone beschikbaar zouden worden 
gesteld in functie van recreatie. 

5.4 Eigendomsstructuur 

De mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen hangen in belangrijke mate van 
de ‘goede ruimtelijke ordening’ af, maar ook in de mate dat de realiserende partij 
(hetzij een vereniging, hetzij de gemeente, hetzij nog een derde partij) mogelijkhe-
den of eigendomsrechten op de gronden kan leggen. 

De percelen opgenomen in de zoekzone betreffen allen percelen die in privaat ge-
bruik zijn.  

Om in de toekomst mogelijkheden te creëren voor uitbreidingen voor sportinfrastruc-
tuur op lokaal niveau, kan er aan het RUP een recht van voorkoop worden gekop-
peld. Een onteigeningsplan is niet aan de orde. 
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6 Aandachtspunten en randvoorwaarden 

In onderstaand overzicht worden de aandachtspunten en randvoorwaarden be-
schreven die van toepassing zijn voor dit RUP.  

Ruimtelijke en juridisch-planologische afwegingselementen 

– Ten zuiden van het onderzoeksgebied is de Akkerbeek, een waterloop van 2
de

 
categorie gelegen. Een klein gedeelte van mogelijk overstromingsgevoelig ge-
bied hangt samen met deze waterloop binnen het onderzoeksgebied.  

– Het onderzoeksgebied is gelegen tussen een bestaande sportzone en de woon-
kern van Minderhout. Er dient te worden gezocht naar een gepaste buffering 
tussen de woningen en bijkomende recreatieve terreinen. 

– Percelen in het onderzoeksgebied zijn in private eigendom. Om in de toekomst 
mogelijkheden te creëren voor uitbreidingen voor sportinfrastructuur op lokaal 
niveau, kan er aan het RUP een recht van voorkoop worden gekoppeld. Een 
onteigeningsplan is niet aan de orde. 

Verenigbaarheid GRS 

In het richtinggevend gedeelte en het bindend gedeelte van het GRS Hoogstraten 
werd de omgeving van de sportvelden Heistraat aangeduid als recreatieve cluster 
op lokaal niveau. Op het niveau van Minderhout werd opgenomen dat er een re-
creatiepool kan ingericht worden op niveau van Minderhout op de overgang naar het 
open agrarisch gebied ten westen van de woonkern. Deze recreatieve voorzienin-
gen dienen het open ruimte karakter te respecteren. Deze cluster mag het lokale 
karakter niet overstijgen gezien de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. 

Het verder invullen van de zone ten westen van Minderhout in functie van lokale 
recreatieve functies is inpasbaar in het GRS. 

Conclusie milieu-beoordeling 

De effectbeoordeling uitgevoerd in het kader van het RUP (zie DEEL 2, I), houdt 
rekening met volgende elementen die zullen opgenomen worden in de stedenbouw-
kundige voorschriften van het RUP: 

– Reliëfwijzigingen zijn enkel mogelijk in functie van het aanleggen van een sport-
veld waarbij het hellingspercentage beperkt moet blijven. Het natuurlijke reliëf 
wordt hierbij maximaal gevrijwaard.  

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing of aan de Heistraat 
om zo weinig mogelijk impact op de open ruimte. 

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 
afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. De afvoer van hemelwa-

ter via de Akkerbeek kan enkel na buffering en met een vertraagde afvoer, zodat 
het huidige afvoerregime van de waterloop behouden blijft. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 
materialen, vb. voor parkings.  

– Ruimte voorzien voor de Akkerbeek op de grens van de zoekzone:  

– Geen bebouwing en verharding toegelaten in de onmiddellijke omgeving van 

de waterloop.  

– Reliëfwijzigingen in de onmiddellijke omgeving van de waterloop zijn niet 

toegelaten.  

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen in de Min-
derhoutsestraat. Aanleg van deze groenbuffers met streekeigen, standplaatsge-
schikte soorten. 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

– Parkeerbehoeften voor de normale activiteiten dienen volledig binnen de zoek-
zone te worden opgevangen.  

– Parking moet gebundeld worden met parking van de reeds ingerichte zone 

– Er dienen voldoende fietsparkeerplaatsen te worden voorzien.  

– Mogelijkheden om bijkomende trage verbindingen te realiseren naar de recrea-
tieve zone. 

– Voorzien van voorkooprecht binnen de zone in functie van de stad Hoogstraten, 
geen onteigening.  

 

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Reliëfwijzigingen dienen bij de aanleg rekening te houden met potentiële erosie 
en effecten daarvoor beperken. 

– Bestaande bomenrij bij de inrichting maximaal behouden en integreren bij de 
inrichting van het terrein. 

– Enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte verlichting die 
enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

– De parkeerbehoefte zal geval per geval moeten beoordeeld worden, afhankelijk 
van het type recreatieve activiteiten en van het aandeel van ontwikkeling van het 
gebied als recreatiegebied.  

– Indien meerdere verenigingen aanwezig zijn op de site, zullen afspraken moeten 
gemaakt worden in functie van wedstrijden/evenementen om deze te spreiden 
om zo de verkeersdruk van en naar de zone te beperken. 
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Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal hebben. Voor het deelRUP lokale recreatieve cluster Minderhout  moet 
dus geen plan-MER worden gemaakt. 

Watertoets 

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met 
betrekking tot de watertoets op planniveau: 

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of scha-
delijk effect op het watersysteem.  

– Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is 
met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal 
waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd 
uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6.  

Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de rele-
vante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften:  

– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing om zo weinig mo-
gelijk impact op de open ruimte. 

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 
afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. De afvoer van hemelwa-
ter via de Akkerbeek kan enkel na buffering en met een vertraagde afvoer, zodat 
het huidige afvoerregime van de waterloop behouden blijft. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 
materialen, vb. voor parkings.  

– Ruimte voorzien voor de Akkerbeek op de grens van de zoekzone:  

– Geen bebouwing en verharding toegelaten in de onmiddellijke omgeving van 

de waterloop.  

– Reliëfwijzigingen in de onmiddellijke omgeving van de waterloop zijn niet 

toegelaten.  

Op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan met andere woorden gecon-
cludeerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 
en 7 van het decreet integraal waterbeleid, in acht heeft genomen. 

Ligging in HAG 

De zoekzone is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De omzendbrief 
RO/2010/01 dient niet te worden gevolgd. 
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7 Visie en ontwerp 

7.1 Krachtlijnen grafisch plan en stedenbouwkundige 
voorschriften 

– Rekening houden met het open ruimte karakter van de omgeving: invulling toe-
spitsen op openluchtrecreatie met beperkte overdekte infrastructuur. 

– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing of aan de Heistraat 
om zo weinig mogelijk impact op de open ruimte. 

– Invulling in functie van lokale sportbehoeften.  

– Voorzien van groene buffer tussen woongebieden en zone voor recreatieve 
activiteiten. 

– Voorzien van voorkooprecht binnen de zoekzone in functie van de stad Hoog-
straten: op deze manier kan op termijn deze locatie in functie van recreatieve 
terreinen worden ingevuld. 

– Ruimte voorzien voor waterloop 

– Indien ruimte over is waarvoor geen directe behoeften kan worden aangetoond, 
dan kan deze zone te worden aangeduid als een ‘gemengd openruimtegebied’’, 
waar zowel openruimtefuncties (landbouw, natuur) als recreatief medegebruik en 
vb. openluchtrecreatie toegelaten zijn nadat het recreatiegebied volledig is inge-
nomen. 

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk  

– Bijkomende trage verbindingen tot het recreatiegebied zijn mogelijk. 

– Parkeervoorzieningen binnen de volledige zone voor recreatie (incl. bestaande 
voetbalvelden) dient te worden gebundeld. 

7.2 Inrichtingsmogelijkheden zoekzone 

Om na te gaan welke potentiële mogelijkheden voor invulling van de zone er zouden 
kunnen zijn, rekening houdend met de beschikbare ruimte en de ruimtevraag, werd 
bekeken of de gevraagde ruimtebehoefte kan passen binnen de zoekzone. De in-
richtingsmogelijkheden zullen in belangrijke mate afhankelijk zijn van de gronden die 
ter beschikking zijn. Doordat op het moment van de opmaak van het RUP de gron-
den nog allen in private eigendom zijn en er geen onteigeningen zullen gebeuren, 
zal dit via onderhandse verkoopovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten of via 
het inroepen van het voorkooprecht kunnen gebeuren. In functie van de ontwikke-
ling zal geen onteigeningsplan worden opgemaakt. De omvorming en specifieke 
inrichting in functie van de sportbehoeften zal vermoedelijk slechts geleidelijk ge-
beuren. 

Dit voorstel tot inrichting van het gebied vormt op geen enkel ogenblik een beslist 
beleid en dient enkel om te onderzoeken of de ruimtebehoeften inpasbaar zijn in het 
gebied en ook als input naar het opmaken van een grafisch plan in een latere fase. 

 

Figuur 38: mogelijk inrichting lokale recreatieve cluster Minderhout 

Op bovenstaande figuur werd rekening gehouden met de realisatie van 3 openlucht 
sportvelden (voetbal/hockey) en een gebouw in functie van de tafeltennisclub Min-
derhout en een mogelijkheid tot een bijkomend gebouw aan de sportvelden. 

Er blijft voldoende ruimte aanwezig in functie van de realisatie van een multifunctio-
neel sportveld en buffering naar de aanpalende woningen. Indien er minder sport-
velden nodig zijn, kan deze ruimte ook in aanmerking komen in functie van de rui-
terverenigingen.  

P 
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7.3 Ruimtelijke visie voor het gebied 

In de zone tussen het woongebied van Minderhout en de terreinen in gebruik voor 
Minderhout V.V. liggen ingesloten gronden die voor het grootste gedeelte in agra-
risch gebruik zijn. Deze zone komt in aanmerking tot omvormen naar een gemeng-
de zone met hoofdaccent op openluchtrecreatie in antwoord op de opvang van 
lokale sportbehoeften. Binnen de zoekzone worden geen woningen en huiskavels 
opgenomen. Tussen het woongebied en de recreatieve activiteiten dient een groene 
buffer te worden voorzien. 

Om de invulling van het gebied in functie van recreatie te kunnen realiseren, zal een 
voorkooprecht opgelegd worden voor de stad Hoogstraten binnen de zoekzone. Er 
zal geen onteigeningsplan aan het RUP gekoppeld worden. De (bestaande) land-
bouwactiviteiten en inrichting in functie van open ruimte, moeten ook te allen tijde 
mogelijk blijven in deze zone. 

Het accent ligt in deze zone op het behoud van de openheid door het slechts be-
perkt toelaten van bijkomende bebouwing. Bijkomende bebouwing dient daarenbo-
ven gekoppeld zijn aan de bestaande bebouwing in de omgeving of aan de Hei-
straat gelegen zijn. Indicatief werd op volgende voorstel voor grafisch plan een zone 
aan de Heistraat afgebakend en een zone palend aan het bestaande gebouw van 
de voetbal.  

Een deel van het bestaande RUP Heistraat wordt mee opgenomen binnen de zoek-
zone. Deze ruimte komt in aanmerking voor bijkomende bebouwing voor de invulling 
van lokale behoeften en in functie van de realisatie van sportvelden. De parkeerbe-
hoeften van de hele sportcluster, incl. de terreinen van Minderhout V.V. dienen 
gebundeld te worden binnen de recreatiezone. Er wordt hiervoor geen strikte zone 
afgebakend. Doelstelling van het RUP is dat binnen het recreatiegebied een maxi-
male flexibiliteit is naar invulling van het recreatiegebied, met focus op openluchtre-
creatie. Een trage verbinding is mogelijk vanaf de bestaande trage verbinding tus-
sen de Minderhoutsestraat en de Moerstraat en ook centraal in het gebeid vanaf de 
Minderhoutsestraat.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 39: aanzet tot grafisch plan lokale recreatieve cluster Minderhout- 

Zone voor open ruimte en openluchtrecreatie 

Zone voor recreatieve voorzieningen 

Groene buffer 

Ruimte voor waterloop 

Indicatieve weergave trage verbinding 
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8 Bijlagen 

Kaartenbundel 

Onderstaande kaarten geven een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
van de zoekzone: 

– Kaart 1: situering topokaart met plancontour 

– Kaart 2: orthofoto met plancontour 

– Kaart 3: planologische context: bestemmingen 

– Kaart 4: ruimtelijk-juridische context 

– Kaart 5: sectoraal-juridische context 

– Kaart 6: fysisch systeem 

– Kaart 7: watertoetskaart 

Beslissing RVR toets 

Beslissing online RVR toets 
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II DEELPLAN LOKALE RECREATIEPOOL 
LANGENBERG 

1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

In de deelgemeente Wortel is de bestaande tennisvereniging Langenberg zone-
vreemd gelegen in agrarisch gebied. Deze vereniging is daar reeds gehuisvest 
sinds 1989 en huurt sindsdien de terreinen en het gebouw. Het betreft een actieve 
tennisvereniging binnen Hoogstraten met het grootste aantal leden binnen de ge-
meentegrenzen.  

De zonevreemde ligging + het feit dat er nooit vergunningen bekomen zijn voor de 
infrastructuur zorg dat deze locatie geen rechtszekerheid heeft om hun activiteiten 
te kunnen verderzetten. 

In het RUP dient te worden onderzocht wat de mogelijkheden ter plaatse zijn in 
functie van het behoud van de locatie in functie van de tennisvereniging. Bovendien 
wordt bekeken of er binnen de locatie beperkte uitbreidingsmogelijkheden kunnen 
geboden worden voor infrastructuur.  

1.2 Ruimtelijke situering 

De lokale recreatiepool Langenberg is gelegen ten oosten van de kern van Wortel, 
langs de invalsweg ‘Langenberg’. De recreatiepool is gelegen in de omgeving van 
landbouwgebouwen en (zonevreemde) woningen.  

  

Figuur 40:  situering zoekzone lokale recreatiepool Langenberg  - mesoniveau (bron: open 
street map) 

 

Figuur 41:  situering zoekzone lokale recreatiepool Langenberg - microniveau (bron: open 
street map) 
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1.3 Afbakening zoekzone 

De zoekzone omvat alle percelen die in de huidige toestand in gebruik zijn door de 
tennisvereniging Langenberg.  

De oppervlakte van de zoekzone bedraagt ca. 1,1 ha 

 

 

Figuur 42: afbakening zoekzone op orthofoto (2019) 

  



 II Deelplan lokale recreatiepool Langenberg 

 2 Planologisch-juridisch kader 

Hoogstraten – RUP sportzones - startnota IOK plangroep 35 

2 Planologisch-juridisch kader 

2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 23 september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 
december 1997 bekrachtigd. Het structuurplan werd een eerste maal herzien in 
2003 (VR 12.12.2003). De bindende bepalingen daarbij werden bekrachtigd door 
het Vlaams Parlement bij decreet van 19.03.2004. Een tweede herziening is ge-
beurd in 2010 (VR 17.12.2010). De bindende bepalingen daarbij werden bekrach-
tigd door het Vlaams Parlement bij decreet van 16.02.2011 Het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend karakter, met weliswaar 
de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevend gedeelte.  

Het RSV vormt de inhoudelijke basis voor de verordenende uitvoeringsinstrumenten 
en –plannen die op termijn de gewestplannen en de gemeentelijke aanlegplannen 
kunnen vervangen. Intussen blijven deze van kracht. 

Hoogstraten behoort volgens het RSV tot de categorie van de klein stedelijke gebie-
den op provinciaal niveau. Hoogstraten is gelegen in het buitengebied maar delen 
van een aantal gemeenten werden als niet stedelijke kernen aangeduid en beleids-
matig opgewaardeerd naar kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. De reden 
hiervoor is dat in grote aaneengesloten gebieden van het buitengebied een stedelijk 
beleid in enkele geselecteerde gebieden kan zijn om de versnippering en uitzwer-
ming van activiteiten tegen te gaan. 

Het ruimtelijk beleid, voor kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau, is erop 
gericht de bestaande stedelijke morfologische structuren en het stedelijk functione-
ren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is 
slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle 
prioriteiten naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties 
en anderzijds door complementair beleid in de aangrenzende kernen van het bui-
tengebied. Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwalitatieve verbetering 
van het woningpatrimonium, de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economi-
sche structuur veeleer dan aan de ruimtelijke ontwikkeling met alleen maar een 
kwantitatieve uitbreiding die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert. 

Voor het gebied in kwestie zijn in het RSV geen specifieke uitspraken gebeurd. 

2.2 Afbakening natuurlijke en agrarische structuur 
(AGNAS) 

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos. 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft de Vlaamse over-
heid in overleg met gemeenten, provincies en middenveldorganisaties van 2004 tot 
2009 gewerkt aan een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien 
buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden 
blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuit-
breiding. 

Hoogstraten is gelegen in regio Noorderkempen. De ruimtelijke visie voor de natuur-
lijke en agrarische structuur werd voor deze regio in 2008 opgesteld.  

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de 
beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha agrarisch 
gebied én een operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

  

Figuur 43:  kaart gewenste ruimtelijke structuur ‘Open Kempen’ , gebied 2C: centraal oostelijk 
deel 
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De zoekzone is gelegen in zone 10.8 ‘landbouwgebied Poeleind-Langenberg’. Dit 
vormt een ruimtelijk-functioneel samenhangend gebied dat moet gevrijwaard wor-
den voor land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de open 
ruimte. 

Volgende ontwikkelingsperspectieven zijn hieraan gekoppeld: 

– De - mede dankzij diverse ruilverkavelingen - goed gestructureerde agrarische 
gebieden van Open Kempen worden maximaal gevrijwaard voor de beroeps-
landbouw. 

– In deze landbouwgebieden vormt een sterke grondgebonden landbouw een 
garantie voor het open houden van het agrarisch cultuurlandschap. De grondge-
bonden landbouw functioneert hier als belangrijke ruimtelijke drager van het ge-
bied. De niet-grondgebonden landbouw is in evenwicht met de ruimtelijke draag-
kracht. 

– Het ruimtelijk beleid is gericht op het garanderen van ontwikkelingsmogelijkhe-
den en rechtszekerheid voor de grondgebonden landbouw, waarbij het open 
landschap behouden en versterkt wordt. 

– Het aaneengesloten, open en grootschalige karakter van recente landbouwont-
ginningen, ruilverkavelingsgebieden met in het bijzonder in de omgeving van ge-
bieden ingericht voor weidevogel en het behoud van de grondgebonden land-
bouw worden als basis gebruikt voor het aanduiden van bouwvrije agrarische 
zones. Nieuwe agrarische bebouwing sluit maximaal aan bij de bestaande be-
bouwing. 

– In de grote samenhangende landbouwgebieden van de Noorderkempen kan 
men enkele zones aanduiden die gekenmerkt worden door een ruimtelijke afwis-
seling van grondgebonden landbouw en verspreide glastuinbouw. Behoud van 
de landbouwfunctie staat hier voorop. De provincie werkt hierover een visie uit 
voor de gemeenten Wuustwezel, Brecht, Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Merk-
splas en Beerse. 

– Door glastuinbouw in een aantal gebieden te concentreren of te bundelen in 
clusters kan versnippering van het samenhangend agrarisch gebied vermeden 
worden. Positief sturende locatieparameters zijn de op- en afritten van de E19, 
bundeling bij bestaande glastuinbouw, infrastructuur (energie), … . De grensstel-
lende elementen zijn aaneengesloten gave open ruimte, structureel sterke ge-
bieden voor grondgebonden veeteelt, ... . 

– Binnen deze clusters krijgt de glastuinbouw ontwikkelingsmogelijkheden en 
kunnen bedrijvenzones en concentratiegebieden voor glastuinbouw aangeduid 
worden waarin, door een bundeling van activiteiten, gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen (energie, water, afval, opslag) mogelijk wordt. 

– Binnen het landbouwgebied wordt een landschapsecologische basiskwaliteit 
gegarandeerd. Vaak is dit uitgewerkt in de ruilverkavelingen. Specifiek binnen de 
bouwvrije zones wordt het beheer van weidevogelwaarden (o.a. kleine land-

schapselementen, sloten en poelen) bevorderd. Vrijwillige stimulerende maatre-
gelen kunnen hiervoor aangewend worden. 

– In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de wa-
terbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk wa-
terbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden. 

Herbevestigd agrarisch gebied 

De zoekzone werd niet herbevestigd als agrarisch gebied. Het agrarisch gebied aan 
de overzijde van de weg tot aan de Kolonie van Wortel wel. 

 

Figuur 44: herbevestigd agrarisch gebied 
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2.3 Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

2.4 Afbakening kleinstedelijk gebied Hoogstraten 

De PRUP’s in het kader van de afbakening werden goedgekeurd door de Vlaamse 
minister van Ruimtelijke Ordening op 14 mei 2007 (behalve PRUP Leemstraat-
Withof: dit PRUP werd goedgekeurd op 20 juni 2007). 

Binnen de deelstudies en deelPRUP’s zijn geen delen van de zoekzone opgeno-
men. 

2.5 Gemeentelijk structuurplan Hoogstraten 

Op 3/03/2005 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten goedge-
keurd door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen. 

In het richtinggevend gedeelte van het GRS Hoogstraten werd de tennisclub Lan-
genberg aangeduid als lokale recreatieve recreatiepool. 

Volgende motivatie werd hiervoor opgenomen in het richtinggevend gedeelte met 
betrekking tot deze recreatiepool:  

“Gezien op middellange termijn het mobiliteitsprofiel wordt verbeterd door de aanleg 
van een vrijliggend fietspad langs de N124, komt dit terrein in aanmerking om gese-
lecteerd te worden als lokale recreatiepool. Het betreft een regularisatie en er is 
reeds een vonnis. De club heeft een zeer grote maatschappelijke waarde. “ 

(bron; GRS Hoogstraten, richtinggevend gedeelte, deel II, p. 37) 

2.6 Bestemmingen 

De zoekzone is volledig gelegen in agrarisch gebied (zie kaart 3 uit de kaartenbun-
del). 
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3 Sectoraal juridisch kader 

Zie kaart 5 “sectoraal-juridische context” in kaartenbundel 

Zie kaart 7 “watertoetskaart” in kaartenbundel 

 

Tabel 3: samenvattende tabel sectoraal kader 

Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor deelplan lokale recreatiepool Langenberg 

Natuur en bos   

Gebieden van VEN/IVON Gebiedsgericht beleid cfr. natuurdecreet Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Vogelrichtlijngebied  Europese Richtlijn 79/409/EEG 

Speciale beschermingszone cfr. natuurdecreet  

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Habitatrichtlijngebied Europese Richtlijn 92/43/EEG 

Speciale beschermingszone cfr. natuurdecreet  

Op ca. 400m ten zuiden van de zoekzone is het habitatrichtlijngebied BE2100020 – Heesbossen, Vallei van 
Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop gelegen. 

Natuurreservaten Gebiedsgericht beleid natuurreservaten cfr. natuur-
decreet 

Niet in of in de onmiddellijke omgeving hiervan gelegen. 

Bosdecreet Bosdecreet 13/06/90, zoals gewijzigd  Geen bebossing aanwezig binnen zoekzone.  

Landbouw   

Ruilverkaveling Afgebakend cf. de ruilverkavelingswetten 12 juli 
1970 en 11 augustus 1978 

Gelegen in de Ruilverkaveling in uitvoering Rijkevorsel-Wortel 

Landschap/onroerend erf-
goed 

  

Beschermd monument, land-
schap, dorpsgezicht of stads-
gezicht 

onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Er is geen beschermd erfgoed of landschap in de onmiddellijke omgeving gelegen. 

Ten noordoosten van de weg Langenberg,  is het ‘beschermd cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheids-
kolonie Wortel’ gelegen.  

Erfgoedlandschappen onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Niet van toepassing. 

Inventaris bouwkundig erf-
goed 

onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
renderfgoedbesluit van 16/05/2014 

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaan-
deren (VIOE) - vastgestelde lijst (14/03/2019) 

Er is geen waardevol, niet beschermd erfgoed in of in de omgeving van de zoekzone gelegen. 

Ten noordoosten van de zoekzone is de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel aangeduid als vastgesteld 
bouwkundig erfgoed. Ook enkele specifieke gebouwen hierbinnen kregen nog een aanduiding als vastgesteld 
bouwkundig erfgoed. 

Archeologisch erfgoed onroerend erfgoeddecreet van 12/04/2013 en onroe-
rend erfgoedbesluit van 16/05/2014 - hoofdstuk 5 
(archeologie) 

Geen archeologische vondsten gekend. Ten zuiden van de zoekzone is een zone aanwezig waar sporen van 
bewoning tijdens de Steentijd zijn gevonden. 
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Sectoraal kader Regelgeving Relevante elementen voor deelplan lokale recreatiepool Langenberg 

Fysisch systeem   

Waterloop Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28/12/1967 De Mark, een waterloop van 2
de

 categorie is ca. 500m ten zuidwesten van de zoekzone gelegen. 

Polder of watering  De wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen; de 
wet van 3 juni 1957 betreffende de polders; het K.B. 
van 30 januari 1958 houdende algemeen politiere-
glement van de polders en van de wateringen; de 
wet van 28 december 1967 betreffende de onbe-
vaarbare waterlopen. 

De zoekzone is gelegen binnen de watering De Beneden Mark 

Beschermingszone grondwa-
terwinning 

De afbakening van waterwingebieden en bescher-
mingszones valt onder het besluit van 27 maart 
1985. 

Niet van toepassing 

Watertoets Artikel 1.3.1.1 Gecoördineerd decreet integraal 
waterbeleid + uitvoeringsbesluit watertoets (water-
toetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2017) 

Niet van toepassing 

Zoneringsplan  
rioleringsinfrastructuur 

De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden 
op 18/12/2015 goedgekeurd door de Vlaamse Rege-
ring na een openbaar onderzoek. De definitief her-
ziene zoneringsplannen en GUP’s (gebiedsdekken-
de uitvoeringsplannen) 

De zoekzone is gelegen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil zeggen dat er riolering gepland 
is of er riolering aanwezig is maar nog niet aangesloten op een waterzuivering. 

Mobiliteit/openbare ruimte   

Buurtwegen Cf. atlas der buurtwegen (decreet gemeentewegen) Langeberg is gekend als buurtweg nr. 1. Neerven is gekend als buurtweg nr. 7 

Mobiliteitsplan Visie geldende mobiliteitsplan Hoogstraten 
(28/04/2004, deels geactualiseerd 30/01/214) 

De weg Langenberg (N124) werd gecategoriseerd als een lokale weg type I. Dit type van wegen hebben als 
hoofdfunctie verbinden op (inter)lokaal niveau en in tweede instantie ontsluiten en toegang geven. .Neerven is 
gecategoriseerd als lokale weg type III. De hoofdfunctie van deze weg is ‘verblijven’ en toegang verlenen tot de 
aanpalende percelen (bestemmingsverkeer). De inrichting dient te gebeuren in functie van fietsers en open-
baar vervoer. In de Langenberg is een gewenst snelheidsregime van 70 km/u in het mobiliteitsplan opgeno-
men. Langenberg maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  

Rooilijnplan Een rooilijn is de grens tussen de openbare weg 
en een aangrenzende eigendom (aangelanden). 

Langenberg betreft een gewestweg. Daar is een rooilijnplan van toepassing. 

Andere   

Recht van voorkoop Domeinen waarop rechten van voorkoop gelden zijn 
o.m.: natuurbehoud, ruilverkaveling, ruimtelijke 
ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart,… 

In de zoekzone is een recht van voorkoop van toepassing voor de VLM in het kader van de ruilverkaveling. 

Ruimtelijke veiligheidsrappor-
tage  

Besluit inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage 
29/6/2007 

Op 1/12/2020 werd de online RVR toets doorlopen met volgend resultaat: 

“Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP dient niet 
verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden 
opgemaakt.” 

De beslissing met betrekking tot de RVR-toets is in bijlage te vinden. 
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4 Bestaande toestand 

4.1 Beschrijving zoekzone en omgeving 

4.1.1 Fysisch systeem 

Zie kaart 6 “fysisch systeem” in kaartenbundel 

Bodemtype De zoekzone wordt in gekenmerkt door een plaggenbodem op 

(lemig) zand. 

Bodemkwaliteit Geen bodemonderzoeken, schadegevallen of meldingen gekend 

(bron: geoloket OVAM) 

Reliëfkenmerken De zoekzone heeft een vlak reliëf.  

Watertoetskaarten De zoekzone is volledig gekarteerd als ‘matig gevoelig voor 
grond-waterstroming’ (type 2). In de omgeving komen er ook 
delen voor die gekarteerd zijn als ‘zeer gevoelig voor grondwater-
stroming’ (type1), in de omgeving van de Mark (zie Figuur 45) 

Het gebied wordt gekenmerkt door een infiltratiegevoelige bodem 

(zie Figuur 46). De zoekzone is niet erosiegevoelig. 

 

 
Figuur 45: Watertoetskaart: grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

 
Figuur 46: Watertoetskaart – infiltratiegevoelige bodems 

 

 
Figuur 47: Watertoetskaart: hellingenkaart 
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4.1.2 Natuur 

Globale natuurlijke 
structuur 

De omgeving van de zoekzone wordt voornamelijk gekenmerkt 
door een overwegend agrarische omgeving met weinig natuurele-
menten. In de ruimere omgeving van de zoekzone zijn twee zones 
gelegen met belangrijke natuurwaarden. 

Ten noorden en noordoosten van de zoekzone is de Kolonie van 
Wortel gelegen. Deze bevat belangrijke bosgebieden en dreven. 
Dit gebied wordt als faunistisch belangrijk beschouwd. 

Ten zuiden van de zoekzone is het habitatrichtlijngebied 
BE2100020 – Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ring-
ven met valleigronden langs de Heerlese Loop gelegen.  

Natuurwaarden in zoek-
zone 

De zuidoostelijke rand van de zoekzone wordt op de biologische 
waarderingskaart weergegeven als biologisch waardevol. Het 
betreft een bomenrij met dominantie van Els. De toegangsweg 
naar de kantine wordt omzoomd door twee bomenrijen. Op de site 
zelf staan ook een aantal bomen. Verder zijn er binnen de zoekzo-
ne geen bijzondere natuurwaarden aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 48: Biologische waarderingskaart (versie 2018) 

 

Figuur 49: ligging natuurwaarden in omgeving zoekzone 

Habitatrichtlijngebied 

Beschrijving 

Habitatrichtlijngebied Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met 
valleigronden langs de Heerlese Loop (BE2100020) strekt zich uit over Hoogstraten, 
Rijkevorsel en Merksplas.  

De Vallei van de Mark ligt in de Noorderkempen, tegen de Nederlandse grens aan. 
Het gebied situeert zich in het noorden van de provincie Antwerpen en bestaat uit 
vijf deelgebieden. Vier van de vijf deelgebieden staan met elkaar in verbinding via 
de rivier de Mark en de Heerlese en Strijbeekse Loop. 

Het gebied wordt gekenmerkt door droge loofbossen, heide met vennen en over-
gangsveen en valleinatuur. De Strijbeekse Loop en het deel van de Mark voor de 
samenvloeiing met het Merkske volgen nog altijd hun oorspronkelijke, kronkelende 

Wortel Kolonie 
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loop. In de vallei vind je verschillende kleine broekbossen, populierenbosjes en 
graslanden. 

Te beschermen habitats en soorten 

De gebieden worden als speciale beschermingszone (SBZ) aangewezen voor de 
onderstaande habitats van bijlage I van het Natuurdecreet met hun Natura-2000 
code, waarbij het teken “*” aangeeft dat het een prioritaire habitat betreft in de zin 
van de Habitatrichtlijn: 

 Habitattypes bijlage I 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 
fluitans en het Callitrico-Batrachion 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeru-
leae) 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,  Sanguisorba officinalis) 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion) 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met //ex en soms dok Taxus in 

de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 

De gebieden worden als SBZ aangewezen voor de onderstaande soorten van 
bijlage II van het Natuurdecreet : 

Soorten van bijlage II 

Kamsalamander (Triturus cristatus) 

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) 

 

In het rapport wordt specifiek ingegaan op elk van deze habitats en soorten. Voor 
elk van deze habitats en soorten worden doelstellingen geformuleerd. Hierbij zijn de 
volgende algemene principes gehanteerd: 

– Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) worden in eerste instantie gerealiseerd 
door kwaliteitsverbetering. Effectieve uitbreiding en/of omvorming, waarbij Euro-
pese natuurtypen worden gerealiseerd op plaatsen die momenteel geen of nau-
welijks natuurwaarden kennen, worden toegepast indien de doelen niet bereikt 
kunnen worden door kwaliteitsverbetering; 

– Versterking van natuurwaarden vindt in eerste instantie plaats aansluitend aan 
bestaande kernen met natuurwaarden en op de geëigende locaties met poten-
ties. Hierdoor wordt op de meest efficiënte manier een bepaald minimumareaal 
bereikt en wordt het natuurbeheer het meest kostenefficiënt georganiseerd. 

– Het realiseren van doelen voor de Europees te beschermen habitats en soorten 
wordt zoveel als mogelijk ruimtelijk gecombineerd en gerealiseerd op locaties 
waarbij er het kleinste ruimtebeslag nodig is (= principe van zuinig ruimtegebruik 
en optimale ruimtelijke allocatie). 

– Er wordt actief gezocht naar samenwerking met alle partners voor het realiseren 
van de doelen. 

De habitats en soorten binnen het habitatrichtlijngebied kunnen worden gegroe-
peerd in de volgende drie natuurclusters: droge loofbossen, beekdallandschap en 
Heide met vennen en (overlangs) venen.  

In het habitatrichtlijngebied in de omgeving van de zoekzone is de ecotoopcluster 
‘beekdallandschap’ aanwezig.  

De valleien van de Mark en de zijbeken van de Heerlese Loop en de Strijbeekse 
loop vormen een belangrijke ecologische verbinding tussen verschillende deelge-
bieden van het habitatrichtlijngebied. De bovenloop van de Mark tot de samenvloei-
ing van de Merkske en de Strijbeekse Loop hebben hun oorspronkelijke meande-
rende structuur behouden. De doelstelling is om binnen habitatrichtlijngebied, de 
waterlopen van 1

ste
 en 2

de
 categorie een hoge natuurwaarde te geven door het ver-

beteren van de waterkwaliteit, het instellen van een natuurlijk overstromingsregime 
en het verder verbeteren van de structuurkwaliteit door het stopzetten van ruimen 
en maaien. Verbetering van de waterkwaliteit en een natuurlijk overstromingsregime 
is ook noodzakelijk voor de beekbegeleidende valleibiotopen.  

De vallei van de Boven-Mark (deelgebied 7) is het enige deelgebied met voldoende 
ruimte voor herstel van een natuurlijk beekdallandschap met voldoende halfnatuur-
lijke graslanden en elzenbroekbossen, waarin natuurlijke processen zorgen voor 
een grote variatie van valleibeiotopen en daaraan geboden soorten. Hierdoor zal 
ook de waterkwaliteit in stroomafwaarts gelegen deelgebieden van de markvallei 
verbeteren. Daarom wordt in de ovenloop gestreefd naar ontwikkeling van een na-
tuurlijk beekdallandschap van 120 ha, bestaande uit een mozaïek van ca. 1/3

e
 el-

zenbroekbos (40ha 91E0), 1/3
e
 halfnatuurlijke graslanden (40 ha waarvan 7a10 

6510_hysn 6410_ve, rbbhc) en voor de rest poelen, sloten, natte ruigtes (habitatty-
pe 6430), wilgenstruwelen, rietmoeras. Bijlagesoorten als Kamsalamander, Rosse 
vleermuis, Watervleermuis en Ruige dwergvleermuis, maar ook habitattypische 
soorten zoals Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer, Moerassprinkhaan en Zompsprink-
haan zullen positief reageren op de ontwikkeling en verstrenging van het beoogde 
beekdallandschap. 
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Managementplan Natura 2000 1.0 voor BE2100020 d.d. 19/12/2014 

Voor de betrokken speciale beschermingszone BE2100020 is managementplan 1.0 
beschikbaar.  

In het managementplan van de speciale beschermingszones (SBZ) zijn prioritaire 
inspanningen omschreven in fuctie van het realiseren van de doelstelligen. Voor de 
omgeving van de zoekzone zijn volgende prioritaire inspanningen van toepassing: 

– Herstel van natuurlijk beekdallandschap 

– Verbetering van de waterkwaliteit in de waterlopen 

– Herstelmaatregelen voor Poelkikker, Gevlekte witsnuitlibel en Kamsalamender 

Informatief worden in het managementplan de natuurdoelen kwantitatief voorge-
steld, alsook de wenselijke prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren 
van deze instandhoudingsdoelstellingen.  

Voor de omgeving van de zoekzone ziet dit er als volgt uit: 

 

  

 

Omdat bovenstaande kaart op grote schaal is gemaakt wordt even ingezoomd naar 
de habitats in de omgeving ervan de zoekzone van het RUP. 

 

Figuur 50:  aanwezige habitats in en in de omgeving van de zoekzone (habitatkaart toestand 
2018) 

 

Figuur 51:  voorlopige zoekzone instandhoudingsdoelstellingen natura 2000 versie 2 (grijze 
gebieden)  
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Volgende habitats werden gekarteerd in de ruime omgeving van de zoekzone: 

– 9190: oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten 

 

De omgeving errond werd aangeduid als voorlopige zoekzone voor het habitattype 
91E0. 

De zoekzone is niet gelegen binnen de contour ‘voorlopige zoekzones instandhou-
dingsdoelstellingen natura 2000 versie 2’ in functie van het creëren van bijkomend 
habitat binnen habitatrichtlijngebieden. Ten zuiden van de zoekzone, binnen het 
habitatrichtlijngebied zelf, zijn wel zones aangeduid als zoekzone. 

Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) 

In functie van specifieke soorten van belang voor het gebied wordt het volgende 
gemeld in het aanmeldingsbesluit: 

Soort Populatiedoelstelling Kwaliteitseisen aan de leefgebieden 

Kamsa-
lamander 

Behoud van de soort op 
de actuele locaties. 

Ontwikkeling van een 
populatie van meer dan 
50 adulte dieren in Wortel 
(deelgebieden 6 en 7) 

Waterbiotoop: 

 niet beschaduwde visvrije waterpartij, rijk aan 
waterplanten 

 creatie van minstens twee, voor Kamsalaman-
der geschikte poelcomplexen in Wortel 

Landbiotoop: 

 instandhouding en toename van het kleinscha-
lig landschap (ruigten, struwelen, houtwal-
len,…). Dit moet zo goed mogelijk aansluiten 
bij de voortplantingsbiotopen. 

 instandhouding en versterking van rbbsf (wil-
genstruweel) 

Vleermui-
zen 

Behoud van de bestaande 
populaties. 

Doelstelling voor deze 
bijlagesoorten overlappen 
met de doelstellingen voor 
habitattypes 91E0, 6510 
en kamsalamander.  

 behoud oude bomen, open plekken en gelijke 
bosranden, vooral nabij open waterpartijen. 

 verbetering kwaliteit waterpartijen 

 verhoging van het aantal oude en dode bomen 
in de bossen zoals geformuleerd bij habitattype 
91E0 en 9190. 

Bron: aanwijzingsbesluit Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de 

Heerlese Loop 

Op Figuur 50 is de habitatkaart (versie 2018), indicatieve situering van de natu-
ra2000-habitats en de regionaal belangrijke biotopen weergegeven. Op Figuur 51 is 
de kaart met zoekzones voor habitattypes aangeduid. Deze kaart geeft aan dat 
volgende habitattypes voorkomen in deelgebied BE2100020-7 in de omgeving van 
de zoekzone met bijhorende instandhoudingsdoelstellingen cf. aanwijzingsbesluit.  

Tabelcode Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

91E0 Actueel 16 ha + toename tot 61 ha met 
als richtwaarde voor bosuitbreiding 27 
ha. Ongeveer ¾ van deze toename zal 
gerealiseerd worden in de vallei van de 
Boven Mark (deelgebied 7) 

Globaal wordt een goede staat van 
instandhouding nagestreefd. Be-
langrijkste doelen zijn: 

 verhogen van het aandeel dood 
hout en het aandeel sleutelsoor-
ten. 

 herstellen of in stand houden van 
de lokale kwel 

 natuurlijk overstromingsregime 
met niet vervuild water. 

 tegengaan van eutrofiëring 

Bron: aanwijzingsbesluit Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de 

Heerlese Loop 

4.1.3 Landschap en erfgoed 

Landschapstype De zoekzone is gelegen in een agrarisch landschap met veel 

landbouwbedrijfsgebouwen en constructies. Het is gelegen langs 

de doorgaande weg tussen Merksplas en Rijkevorsel. De zoek-

zone is weinig zichtbaar vanuit de omgeving omdat het rondom 

rond omgeven is door een hoge groene haag.  

Landschapsatlas De voorliggende weg (Langenberg) wordt als lijnrelict ‘oude weg 

Hoogstraten – Turnhout’ gezien. Ten zuiden is de bovenloop van 

de Mark als relictzone aanwezig. Ook de ‘Kolonie van Wortel en 

bos- en akkercomplex Heikant’ ten noorden van de zoekzone 

werden in de landschapsatlas aangeduid als relictzone. 

Provinciale landschaps-

kaart 

Op de Provinciale landschapskaart staat de zoekzone weerge-

geven als ‘plaggenbodem’ 
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Figuur 52: Provinciale landschapskaart 

4.1.4 Ruimtegebruik in omgeving 

Landbouw  De zoekzone is gelegen in agrarisch gebied. Het grootste gedeelte van de 

percelen in de omgeving zijn in gebruik in functie van de professionele 

landbouw. Ten zuiden grenst de zoekzone aan een varkensbedrijf. Aan de 

overzijde van de weg Neerven is een mestverwerkend bedrijf aanwezig. In 

functie van de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn heel wat agrarische be-

drijfsgebouwen in de omgeving gelegen. 

Wonen Langs de weg Langenberg komen enkele bestaande (zonevreemde) wo-

ningen voor. Op de hoek van Langenberg en Neerven is een woning aan-

wezig waarvan het perceel langs 2 kanten grenst aan de zoekzone. De 

woning is niet met de zoekzone gerelateerd. 

Werken Bedrijven komen in de onmiddellijke omgeving niet voor. In de noordelijk 

aanpalende woning is een fietshandelaar aanwezig.  

Recreëren Er is een bestaande tennisvereniging aanwezig binnen de zoekzone. Bui-

ten dit zijn er geen andere vormen van recreatie in de onmiddellijke omge-

ving van de zoekzone aanwezig. Wortel Kolonie, een recreatief aantrekke-

lijk gebied is in de omgeving van de zoekzone gelegen. 

Figuur 53: Landbouwgebruikspercelen (ALV, 2019) 

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel 

Op 16 augustus 2019 werd de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard en 
werd het kavelplan vastgesteld. De uitvoeringsfase van de ruilverkaveling Rijkevor-
sel-Wortel moet nog worden opgestart. 
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Figuur 54: fragment uit ruilverkavelingsplan Rijkevorsel-Wortel 

Op het ruilverkavelingsplan worden, in de omgeving van de zoekzone, volgende 
opties en maatregelen genomen: 

– A13, D2: in cultuur brengen van ontsluitingsweg 

– A24: aanleggen van een nieuw tracé van de hoofdafwatering op de grens met de 
natuurbouwzone (de voorstelling is indicatief) 

– A94, D61: aanleggen van een laarzenpad in de vallei van de Mark (de voorstel-
ling is indicatief) 

– A110, C143, D81: natuurinrichting in de vallei van de Mark 

 

Voor de zoekzone zelf zijn geen opties of maatregelen genomen binnen de ruilver-
kaveling. 

4.1.5 Mobiliteit 

Ontsluitingspunten De zone is toegankelijk via de weg Neerven, een zijstraat van de 

weg Langenberg.  

Wegtype De weg Neerven is een lokale weg. Het betreft een smalle lande-

lijke weg uit asfalt. Deze weg is een landbouwweg en leidt tot in 

het centrum van Rijkevorsel. 

De weg Langenberg is een gewestweg (2x1) en vormt de verbin-

ding tussen de woonkernen van Merksplas en Wortel. Langs de 

weg Langenberg is langs beide zijden een vrijliggend en afge-

scheiden fietspad aanwezig. 

Parkeren De bezoekers voor de tennisvereniging parkeren allemaal op het 

terrein zelf, op een onverharde parking. Een aantal plaatsen zijn 

voorzien onder de bomen, de overige op het aanpalend grasveld. 

Openbaar vervoer Langs Langenberg komen enkel buslijnen langs. Op korte afstand 

van de zoekzone is ook een bushalte aanwezig (zie Figuur 57) 

Langzaam verkeer In de omgeving van de zoekzone (langs Neerven) komt het fiets-

knooppuntennetwerk langs. Op korte afstand zijn er ook wandel-

routes aanwezig (Kolonie van Wortel) – zie Figuur 56. Langenberg 

zelf is aangeduid als een conforme functionele fietsroute – zie 

Figuur 55. 

Verkeersgeneratie De bestaande verkeersgeneratie in de omgeving wordt voorname-

lijk gevormd door doorgaand verkeer tussen Merksplas en Wortel 

(en verder naar Hoogstraten). Er worden ook verplaatsingen 

gegenereerd in functie van de landbouw. Schuin tegenover de 

zoekzone is een mestverwerkend bedrijf aanwezig. Hier zijn heel 

wat transportbewegingen mee gemoeid, ook van tractoren en/of 

vrachtwagens. 

Er worden ook verplaatsingen gegenereerd in functie van de 

tennisvereniging. Tijdens het seizoen (april –oktober) is deze 

vereniging toegankelijk voor leden. Er zijn slechts 3 tennisvelden, 

dus de mobiliteitsgeneratie is beperkt. Enkele keren per jaar zijn er 

toernooien en andere activiteiten die meer bezoekers trekken.  
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Figuur 55: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: geoloket provincie Antwerpen) 

 

 

Figuur 56:  Fietsknooppuntennetwerk en wandelknooppuntennetwerk (bron: geoloket provin-
cie Antwerpen) 

 

Figuur 57: Regioplan Hoogstraten (bron: de Lijn) 

4.2 Beschrijving zoekzone 

4.2.1 Voorstelling vereniging 

De tennisvereniging TC Langenberg werd opgericht in 1989 op de huidige locatie. 
De kantine en de aanleg van 2 tennisterreinen werden toen gerealiseerd. Het derde 
tennisterrein werd later aangelegd (begin jaren 90) door een groeiend ledenaantal. 
De vereniging huurt het terrein van de eigenaar.  

De vereniging betreft de tennisvereniging van Hoogstraten met het hoogste aantal 
leden. Het aantal leden bedraagt ca. 380 leden. Dit ledenaantal is verdeeld over de 
verschillende leeftijdscategorieën. De leden kunnen terreinen afhuren om te komen 
spelen en kunnen ter plaatse ook iets drinken in de kantine. Er zijn lessen voor 
jeugdspelers. De club is enkel open tijdens het seizoen (ca. april-oktober). In het 
winterseizoen wordt er binnen getraind op locatie. Er worden elk jaar ook een enkel- 
en dubbeltoernooi georganiseerd, net als een clubkampioenschap. In de vakanties 
vinden er jeugdkampen/stages plaats. De kantine wordt nergens aangegeven voor 
mensen die op de fietsroute langskomen. Enkel de leden maken hier gebruik van. 

trajecten 
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Buiten tennissen is er ook de mogelijkheid om te beachvolleyballen. Daartoe werden 
2 beachvolleybalvelden aangelegd. Daar trainen geen clubs op, maar er worden 
beachtornooien georganiseerd voor recreatieve spelers. 

De vereniging heeft in het gebouw waar de kantine is ook een heel kleine kleedruim-
te en douches en toiletten voor mannen en voor vrouwen. Deze ruimte is echter 
zeer beperkt (totale gebouw ca. 130 m²).  

De meeste leden komen uit de deelgemeente Wortel, maar ook uit de andere ker-
nen van Hoogstraten komen de leden. Een minderheid komt uit een buurgemeente.  

Leden parkeren op het terrein van het tennis, toegankelijk via de weg Neerven. 

4.2.2 Ruimtegebruik 

 

Figuur 58: ruimtegebruik TC Langenberg 

Binnen de contour van de zoekzone, zijn de volgende terreinen/constructies aanwe-
zig: 

– 1: toegangsweg via Neerven 

– 2: parking 

– 3: tennisterreinen 

– 4: kantine met aanpalend overdekt terras 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

6 

7 8 
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– 5: beachvolleybal velden 

– 6: GSM-mast 

– 7: tennisveld kleine kinderen 

– 8: gedeelte van perceel dat door de eigenaar gebruikt wordt als moestuin (niet in 
gebruik door de vereniging) 

 

Figuur 59:  toegang via de weg Langenveld van uit de richting van Merksplas. Neerven be-
vindt zich net voor de gebouwen. 

 

Figuur 60: Toegangsweg Neerven 

 

Figuur 61:  toegang tot terrein vereniging met zicht op toegangsweg (nr. 1 op Figuur 58) en de 
parking (nr. 2 op Figuur 58) 

 

Figuur 62:  zicht op deel van terrein tegen de weg Langenberg met GSM-mast (nr. 6 op Figuur 
58) en beachvolleybal veld (nr. 5 op Figuur 58) 
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Figuur 63:  Zicht op tennisplein voor kinderen (nr. 7 op Figuur 58) en beachvolleybal veld                
(nr. 5 op Figuur 58) 

 

Figuur 64: zicht op gedeelte van zoekzone in gebruik als moestuin (nr. 8 op Figuur 58) 

 

 

 

 

Figuur 65: zicht op achterzijde kantine (nr. 4 op Figuur 58) 

Figuur 66: zicht op tennispleinen (nr. 3 op Figuur 58) vanaf de kantine (nr. 4 op Figuur 58) 
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Figuur 67: zicht op het gebied ten noorden van de zoekzone 

 

Figuur 68:  zicht op de parking (nr. 2 op Figuur 58) en de toegangsweg onder de bomen          
(nr. 1 op Figuur 58) 

 

Figuur 69:  zicht op parking (nr. 2 op Figuur 58) vanaf de toegangsweg. De tennisterreinen 
worden gebufferd achter een hoge haag. Ook de parking is omgeven door een 
haag. 

Figuur 70:  zicht op de kantine (nr. 4 op Figuur 58) vanaf de toegangsweg + voorliggende 
fietsparking. 
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4.2.3 Ruimtelijk-juridische aspecten 

Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en omge-
vingsvergunningen 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de stedenbouwkundige 
vergunning die afgeleverd zijn in of in de onmiddellijke omgeving van de zoekzone.  

datum voorwerp 

8/10/2001 Het plaatsen van een mast met antennes en bijhorende technische appara-
tuur – deze vergunning werd niet uitgevoerd. 

28/11/2006 Het plaatsen van een monopool van 36,00m met 6 antennes en 3 minilinks, 
het plaatsen van een bijhorende technische installatie en het plaatsen van 
een omheining 

 

Voor de tennisterreinen, kantine en overige infrastructuur zijn geen vergunningen 
gekend. 

5 Programma - behoefteanalyse 

5.1 Bevraging 

In mei-juni 2020 is een bevraging gedaan van de tennisvereniging (via sportdienst 
Hoogstraten).  

De tennisvereniging geeft aan dat de infrastructuur verouderd is en te klein. Vooral 
de kleedruimtes met douches zijn veel te klein in functie van het ledenaantal. De 
vereniging wenst een beperkte uitbreiding in functie van de realisatie van betere 
kleedruimtes en sanitair. De kantine zelf moet niet groter zijn.  

De vereniging heeft een overbevraging voor de tennisterreinen. Er is een grote 
vraag om een bijkomend tennisveld op te richten. Deze uitbreiding zou niet beteke-
nen dat er meer leden aangetrokken worden, maar wel dat leden meer de mogelijk-
heid krijgen om een terrein te reserveren om te komen spelen. Nu is er, door de 
combinatie van slechts 3 velden voor bijna 400 leden een structureel onder-aanbod.  

5.2 Programma 

Als programma voor invulling van de zoekzone wordt meegenomen: 

Tabel 4: programma lokale recreatiepool Langenberg 

Mee te nemen behoeften Oppervlakte 

Behoud bestaande terreinen en infrastructuur  

Bijkomend tennisveld Ca. 600 m² 

Uitbreiding kantine ifv kleedkamers en sanitair Uitbreiding van ca. 30 m² 

 

De ruimtebehoefte kunnen binnen de zoekzone ingevuld worden. 
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6 Aandachtspunten en randvoorwaarden 

In onderstaand overzicht worden de aandachtspunten en randvoorwaarden be-
schreven die van toepassing zijn voor dit RUP.  

Ruimtelijke en juridisch-planologische afwegingselementen 

– Op ca. 400m ten zuiden van de zoekzone is het habitatrichtlijngebied 
BE2100020 – Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met vallei-
gronden langs de Heerlese Loop 

– Ten noordoosten van de weg Langenberg, is het ‘beschermd cultuurhistorisch 
landschap Rijksweldadigheidskolonie Wortel’ gelegen. 

– De zoekzone is gelegen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil 
zeggen dat er riolering gepland is of er riolering aanwezig is maar nog niet aan-
gesloten op een waterzuivering. 

– De zoekzone is gelegen in een zone waar een ruilverkaveling in uitvoering zal 
gaan. Voor de zoekzone zelf werden er geen acties voorzien. 

– De omgeving van de zoekzone is in hoofdzaak in agrarisch gebruik. De zoekzo-
ne ligt in een cluster van gebouwen van agrarische bedrijven.  

Verenigbaarheid GRS 

In het richtinggevend gedeelte van het GRS Hoogstraten werd de zone aan het 
tennis in Langenberg aangeduid als lokale recreatieve recreatiepool. 

“Gezien op middellange termijn het mobiliteitsprofiel wordt verbeterd door de aanleg 
van een vrijliggend fietspad langs de N124, komt dit terrein in aanmerking om gese-
lecteerd te worden als lokale recreatiepool. Het betreft een regularisatie en er is 
reeds een vonnis. De club heeft een zeer grote maatschappelijke waarde. “ 

Het realiseren van een lokale recreatieve recreatiepool is op deze plaats inpasbaar 
in het GRS. 

Conclusie milieu-beoordeling 

De effectbeoordeling uitgevoerd in het kader van het RUP (zie DEEL 2, II), houdt 
rekening met volgende elementen die zullen opgenomen worden in de stedenbouw-
kundige voorschriften van het RUP: 

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Invulling in functie van lokale sportbehoeften 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden voor 
huidige kantine 

– Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, zonder dat de invulling 
van de parkeerbehoefte op het terrein wordt aangetast.  

– Behoud voor mogelijkheden voor landbouw (op lange termijn) 

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 
afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 
materialen, vb. voor parkings.  

– Behoud van waardevolle bestaande beplanting bij inrichting van groenbuffers.  

– Aanleg van groenbuffers op de randen van de zoekzone. Aanleg van nieuwe 
delen van deze groenbuffers met streekeigen, standplaatsgeschikte soorten. 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

– Behoud landschappelijke groene inpassing 

– Parkeerbehoefte moet opgevangen worden op eigen terrein 

– Toegang voorzien via Neerven. Geen rechtstreekse toegang voorzien via Lan-
geberg. 

– GSM mast kan behouden blijven 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen 

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Bestaande bomen op het terrein behouden. 

– Enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte verlichting die 
enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal hebben. Voor het deelRUP lokale recreatiepool Langenberg moet dus 
geen plan-MER worden gemaakt. 

Watertoets 

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met 
betrekking tot de watertoets op planniveau: 

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of scha-
delijk effect op het watersysteem.  

– Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is 
met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal 
waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd 
uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6.  
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Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de rele-
vante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften:  

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden 

voor huidige kantine 

– Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, zonder dat de invulling 

van de parkeerbehoefte op het terrein wordt aangetast.  

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 

afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 

materialen, vb. voor parkings.  

Op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan met andere woorden ge-
concludeerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in ar-
tikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, in acht heeft genomen. 

Ligging in HAG 

De zoekzone is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De omzendbrief 
RO/2010/01 dient niet te worden gevolgd. 
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7 Visie en ontwerp 

7.1 Krachtlijnen grafisch plan en stedenbouwkundige 
voorschriften 

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden voor 
huidige kantine 

– Parkeerbehoefte moet opgevangen worden op eigen terrein 

– Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, zonder dat de invulling 
van de parkeerbehoefte op het terrein wordt aangetast. 

– Invulling in functie van lokale sportbehoeften 

– Behoud landschappelijke groene inpassing 

7.2 Ruimtelijke visie voor het gebied 

Binnen de bestaande contouren van reeds ingenomen ruimte kan via een RUP 
ruimte worden gerealiseerd in functie van lokale sportinfrastructuur, in hoofdzaak 
gericht op openluchtinfrastructuur. Beperkte bouwmogelijkheden zijn toegelaten in 
functie van een kantine, kleedruimtes en sanitair, waarbij de grootte van de be-
staande (onvergunde) bebouwing beperkt kan uitbreiden. 

Binnen de zone is ruimte voor een bijkomend tennisveld. Binnen de zoekzone dient 
steeds voldoende ruimte aanwezig te zijn, zodat de parkeerbehoefte op eigen ter-
rein kan opgevangen worden. De toegang moet gebundeld blijven en voorzien wor-
den via Neerven. Een rechtstreekse toegang naar Langenberg is niet toegelaten.  

Het terrein moet een passende groene inkleding krijgen in functie van de inpassing 
in de omgeving.  

Figuur 71: mogelijke inrichting van het gebied, rekening houdende met de ruimtebehoefte. 

P 
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Figuur 72: aanzet tot grafisch plan lokale recreatieve pool Langenberg 

8 Bijlagen 

Kaartenbundel 

Onderstaande kaarten geven een weergave van de feitelijke en juridische toestand 
van de zoekzone: 

– Kaart 1: situering topokaart met plancontour 

– Kaart 2: orthofoto met plancontour 

– Kaart 3: planologische context: bestemmingen 

– Kaart 4: ruimtelijk-juridische context 

– Kaart 5: sectoraal-juridische context 

– Kaart 6: fysisch systeem 

– Kaart 7: watertoetskaart 

 

Beslissing RVR toets 

Beslissing online RVR toets P 
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DEEL 2 Effectbeoordeling milieu
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I DEELPLAN LOKALE RECREATIEVE CLUS-
TER MINDERHOUT 

1 Algemeen 

1.1 Methodologie 

De methodologie voor het opstellen van een screening op milieueffecten is qua 
opbouw en aanpak gebaseerd op de richtlijnen voor het opstellen van een MER, 
maar de analyses zijn minder diepgaand: in de regel wordt gewerkt met een kwalita-
tieve benadering, waar relevant ook (semi)kwantitatief. Volgende opbouw en aan-
pak wordt gevolgd: 

Planomschrijving 

Het plan wordt gesitueerd, de bestaande en de gewenste toestand worden beschre-
ven. Analoog aan een projectomschrijving (project MER) worden onderzoeksge-
bied/zoekzone en het plan zelf inhoudelijk weergegeven, met aandacht voor rele-
vante elementen in relatie tot potentiële milieueffecten. 

Gebiedsafbakening 

De contouren van het betrokken RUP bepalen de zoekzone. In een aantal gevallen 
liggen deze contouren nog niet precies vast en kan verder onderzoek in de loop van 
het proces (alsook de planMER-screening) de precieze afbakening bijsturen. In dat 
geval wordt gesproken van onderzoeksgebied of zoekzone. 

Beschrijving van mogelijke alternatieven en referentiesituatie 

Een essentieel element voor beoordeling van een plan op milieueffecten is de ana-
lyse van en vergelijking met mogelijke alternatieven. Globaal kunnen volgende types 
alternatieven onderzocht worden: 

– locatiealternatieven: enkel relevant indien verschillende locaties de facto moge-
lijk zijn (ruimtelijk – beleidsmatig) 

– uitvoeringsalternatieven: door het opleggen van specifieke voorschriften (be-
stemming – inrichting – beheer) kan ingespeeld worden op alternatieve ontwik-
keling 

– Nulalternatief: het alternatief waarbij uitgegaan wordt van het niet-uitvoeren van 
het voorliggende plan. Dit wordt ook wel de planologische toestand genoemd. 

De referentiesituatie is de situatie waartegen eventuele milieueffecten van het RUP 
afgewogen worden. De referentie dat kan de bestaande, feitelijke toestand zijn, 
maar dit kan ook het nulalternatief zijn. Beide zijn niet altijd gelijk.  

Indien er verschillen zitten tussen de bestaande feitelijke toestand en tussen de 
planologische toestand (nulalternatief), kan er ook een dubbele toetsing gebeuren: 
feitelijke toets en planologische toets. Bij de beoordeling van de effecten kan de 
nadruk meer komen te liggen op de meer kwetsbare situatie. 

Screening mogelijke milieu effecten en vertaling in ingreep – effectschema 

Op basis van het plan (inrichtingsmogelijkheden, krachtlijnen, inrichtingsprincipes, 
e.d.) worden mogelijke ingrepen opgesomd die mogelijk zijn na goedkeuring van het 
RUP. Vervolgens wordt nagekeken welke relevante milieudisciplines worden onder-
zocht voor het RUP. 

Er wordt een ingreep – effectenschema opgemaakt om na te gaan voor welke disci-
plines er mogelijk significante effecten tot uiting kunnen komen. Deze worden dan 
voor verdere bespreking geselecteerd. Significante effecten kunnen zowel positief 
als negatief zijn. We onderscheiden directe en indirecte effecten; tevens kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente effecten. In deze fase 
van planning zonder concrete invulling hebben tijdelijke effecten uit de aanlegfase 
minder relevantie en worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

Milieueffecten kunnen zich voordoen in verschillende milieudisciplines. Daarbij kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen de “primaire” disciplines (lucht, geluid en 
trillingen, licht, warmte en straling, bodem, water en mobiliteit) en de “receptor” dis-
ciplines (Mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid; erfgoed, landschap 
en archeologie; biodiversiteit; klimaat). Deze laatste groep onderscheidt zich van de 
eerste doordat de effecten zich meestal voordoen op een indirecte manier, nl. via 
effecten inzake de primaire disciplines. 
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Figuur 73: interdisciplinaire relaties  

Bij de beoordeling van de effecten wordt dit onderscheid meegenomen: de beoorde-
ling van de primaire effecten gebeurt meestal t.o.v. de receptor disciplines om op die 
manier wordt een dubbele beoordeling vermeden. 

Analyse en beoordeling per effectdiscipline 

Enkel de ingrepen die op basis van het ingreep-effectenschema aanleiding kunnen 
geven tot potentieel significante effecten worden meegenomen voor verdere analy-
se per discipline: per discipline worden directe en indirecte effecten geanalyseerd en 
beoordeeld met de referentiesituatie als beoordelingsbasis.  

Volgende onderdelen worden telkens besproken: 

– Ingrepen en potentiële effecten 

– Kwetsbaarheden van de zoekzone en de omgeving 

– Beoordeling effecten 

– Conclusie en aanbevelingen 

 

In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste geraadpleegde bron-
nen en de belangrijkste elementen van beoordeling. Niet alle bronnen worden 
steeds systematisch geanalyseerd, maar enkel waar dit relevant is vanuit de ingre-

pen en verwachte effecten. Effectbeoordeling gebeurt in de eerste plaats kwalitatief 
en (semi-)kwantitatief in de gevallen waar dit relevant is. 

Bij de beoordeling wordt er in principe steeds van uitgegaan dat het vigerende sec-
toraal juridische kader wordt toegepast, tenzij expliciet anders vermeld. 

Tabel 5:  planMER-screening: overzicht mogelijke bronnen en beoordelings-
aspecten per milieudiscipline 

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 

B
o

d
e

m
/ 

w
a

te
r 

 Bodemkaart van België (bodemtextuur, 
-profiel en waterhuishouding) 

 Geologische kaart van België 

 OVAM databank 

 Eventuele verstoring van bodempro-
fiel in relatie tot kwetsbare bodems 

 Vlaamse hydrologische atlas 

 Zoneringsplannen 

 Bekkenbeheerplannen 

 VMM kartering waterkwaliteit 

 Waterkwantiteit: oppervlakte verhar-
dingen in relatie tot infiltratie 

 Eventuele lozingen in relatie tot 
waterkwaliteit en kwaliteitsdoelstellin-
gen 

 Eventuele ingrepen in beekstructuur 

 Watertoetskaarten  Gevoeligheid voor overstromingen 

 Infiltratiegevoeligheid 

 Gevoeligheid voor erosie 

 Databank Ondergrond Vlaanderen 
(DOV) 

 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

 Beschermingszones waterwingebieden 

 Verontreiniging grondwater in relatie 
tot kwetsbaarheid 

 Verstoring grondwaterstromen 

G
e

lu
id

 

 Inventaris en analyse van de belang-
rijkste bestaande geluidsbronnen (ver-
keerswegen, puntbronnen…) 

 Richtwaarden Vlarem II 

 Input uit discipline mens - mobiliteit 

 Kwalitatieve beoordeling in relatie tot 
bestaande bronnen 
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 Mobiliteitsprofiel – bereikbaarheidspro-
fiel 

 Actueel bodemgebruik (orthofoto, 
landbouwgebruikspercelen, HAG-
kaart,…) 

 Input uit disciplines lucht, geluid, land-
schap 

 Functiewijziging en wijziging van 
bodemgebruik 

 Hinderaspecten (geluid, licht) 

 Gewijzigde visuele beleving 

 Wijziging verkeersafwikkeling en 
verkeersleefbaarheid 
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B
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 Biologische waarderingskaart van 

België 

 Bijzondere beschermingen zoals SBZ 
(Vogel- en Habitatrichtlijngebied) na-
tuurreservaten, VEN 

 Habitatkaart INBO 

 Input uit disciplines water, lucht, geluid 

 Biotoopverlies en –wijziging 

 Versnippering, verstoring ecologische 
infrastructuur 

 Verdroging, vernatting 

 Verstoring door geluid of andere 
hinderaspecten 
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 Orthofoto analyse, terreinkennis 

 Inventaris Beschermde monumenten, 
landschappen, dorps- of stadsgezich-
ten 

 Landschapsatlas (ankerplaats, relictzo-
ne) 

 Landschapskenmerkenkaart 

 Inventaris onroerend erfgoed 

 Abiotische verstoring 

 Landschapsecologische verstoring 

 Beïnvloeding erfgoedwaarde 

 Verstoring visuele beleving 

L
u

c
h

t 

 Input uit discipline mens –mobiliteit 

 CAR Vlaanderen 

 Mogelijk relevant in relatie tot mobili-
teit (uitstoot verkeer); voor het overi-
ge worden geen significante effecten 
verwacht 

L
ic

h
t 

 Kwalitatief benaderen  Mogelijk relevant voor gevoelige 
gebieden biodiversiteit 

Warmte, straling Deze milieudisciplines worden beschouwd als niet 
relevante disciplines gelet op de aard en de omvang 
van de mogelijke ontwikkeling op basis van de plannen. 

Energie- en grondstofvoorraden 

* Mens: ruimtelijke aspecten en hinder, mobiliteit 

Watertoets  

De planMER-screening levert de nodige informatie om de watertoets voor het plan 
uit te voeren. Deze informatie wordt aangeleverd vanuit de discipline water, waarin 
zowel effecten op grondwater (kwaliteit, stromen) als oppervlaktewater (waterber-
ging- en buffering, infiltratie, waterkwaliteit, structuurkenmerken waterloop) aan bod 
komen. Het resultaat wordt weergegeven in de waterparagraaf. 

Passende beoordeling  

Voor speciale beschermingszones gelegen binnen de potentiële invloedssfeer van 
het RUP wordt indien nodig een passende beoordeling van eventuele effecten op 
het aangemelde gebied en de instandhoudingsdoelstellingen geïncorporeerd in de 
beoordeling die uitgevoerd wordt in de discipline biodiversiteit.   

Conclusies: maatregelen en aanbevelingen  

Bij de conclusie per discipline worden, indien relevant, milderende maatregelen of 
aanbevelingen opgenomen.  

Indien voor een bepaald aspect sectorale wetgeving bestaat, wordt er bij de beoor-
deling van uitgegaan dat deze ook effectief toegepast wordt. De milderende maat-
regelen en aanbevelingen kunnen wel bijkomende elementen voor het RUP opleve-
ren en bijkomende voorwaarden voor vergunningsverlening aangeven.  

Essentiële maatregelen zijn maatregelen zonder de welke een positieve beoordeling 
van de planMER-screening (of van een specifieke discipline) niet mogelijk zou zijn. 
Zonder deze maatregelen is er een reële kans op significante effecten (voor de 
specifieke discipline). Deze maatregelen dienen te worden opgenomen in de voor-
schriften van het RUP. 

Aanbevelingen zijn maatregelen welke een niet-significant effect nog kunnen ver-
zachten. De aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoogpunt 
aangewezen zijn. 

In de planMER-screening wordt geen uitspraak gedaan over het geijkte instrument 
dat de implementatie van de essentiële maatregelen of aanbevelingen kan garande-
ren (tenzij hierover in deze fase al uitsluitsel kan zijn). Uitgangspunt is dat de essen-
tiële maatregelen worden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften, voor 
zover deze een ruimtelijke component hebben. Indien dit niet het geval is dan wordt 
ervan uitgegaan dat de nodige stappen (binnen een ander beleidsdomein) worden 
genomen. Deze stappen worden dan opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP 
in overleg met de bevoegde instantie. 

1.2 Planomschrijving 

1.2.1 Bestaande en gewenste toestand 

De bestaande en de gewenste toestand werden beschreven in Deel 1: DEEL 1, I, 4 
op pg. 14 en DEEL 1, I, 7 op pg. 30. 

1.2.2 Gebiedsafbakening 

De afbakening van de zoekzone werd besproken in DEEL 1, I, 1.3op pg 4.  

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 
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Figuur 74: afbakening zoekzone op orthofoto (2019) 

1.2.3 Detailleringsniveau 

In het RUP worden bestemmingen vastgelegd die de bestaande bestemming van 
het gebied cf. het gewestplan vervangen. De afbakening van de zoekzone zal ge-
beuren op perceelsniveau. Per bestemmingszone zullen stedenbouwkundige voor-
schriften worden uitgewerkt. Deze zullen de ruimtelijke principes vastleggen, zonder 
gedetailleerde bestemmingsvoorschriften. 

1.2.4 Alternatieven  

Locatiealternatieven 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van het voorzien van ruimte voor sportvoorzie-
ningen in antwoord op bestaande behoeften. In het GRS van Hoogstraten wordt hier 
op de locatie van het RUP beleidsmatig ruimte voor voorzien. De zoekzone is gele-
gen binnen het kleinstedelijk gebied Hoogstraten, tussen terreinen die in gebruik zijn 
door een voetbalvereniging en de woonkern van Minderhout. Het onderzoek naar 
een alternatieve locatie is hier niet aan de orde.  

Uitvoeringsalternatieven 

Indien een herbestemming wordt doorgevoerd in een RUP, zijn verschillende uitvoe-
ringsalternatieven mogelijk. In DEEL 1, I, 7.2 vanaf pg. 30 is een inrichtingsmoge-
lijkheid opgenomen. De precieze inrichting van het gebied zal echter niet in een 
RUP vastgelegd worden, gezien dit afhankelijk is van de behoeften van specifieke 
sportinfrastructuur. Er wordt echter ingezet op openluchtinfrastructuur. Bijkomende 
bebouwing kan niet overal gerealiseerd worden en wordt door het RUP beperkt. 

Er wordt van uitgegaan dat eventuele uitvoeringsalternatieven of de verschillende 
inrichtingsmogelijkheden geen significant andere of afwijkende effecten met zich 
meebrengen dan diegene die verder besproken worden. Verder zal bij beoordeling 
van elke discipline overwogen kunnen worden of alternatieve opties wenselijk zijn 
om mee te nemen in de voorschriften. 

Nulalternatief 

Indien het RUP niet zou worden opgemaakt, dan blijven de huidige bestemmingen 
van kracht. Dit betekent dat de bestemming agrarisch gebied voor de zoekzone 
behouden blijft en het RUP sportvelden Heistraat voor het noordelijk gedeelte. In 
agrarisch gebied zijn mogelijkheden voor landbouw. In het noordelijk gedeelte, ge-
legen in het RUP Heistraat is ruimte voor parking en openbare groene ruimte.  

1.2.5 Referentiesituatie 

De bestaande, feitelijke toestand wordt als referentiesituatie gebruikt (feitelijke 
toets). Het betreft gronden voornamelijk  in agrarisch gebruik. Een klein gedeelte 
van de zoekzone is in gebruik als tuin bij een voorliggende woning, maar maakt 
geen deel uit van een huiskavel. 

Waar nodig, wordt ook een planologische toets doorgevoerd. Dit vormt, in vergelij-
king met de feitelijke toets vooral een verschil voor het gedeelte van het onder-
zoeksgebied dat reeds een bestemming kreeg in het bestaande RUP Heistraat. 

De bestaande toestand werd beschreven in DEEL 1, I, 4.2, vanaf pg. 19. In functie 
van de planologische toets, kan verwezen worden naar de geldende bestemmingen, 
zie DEEL 1, I, 2.6 vanaf pg. 8  
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1.3 Toetsing planMER-plicht  

Een RUP valt onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in 
het DABM. Omdat ze het kader vormt voor de toekenning van een vergunning valt 
het eveneens onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Het RUP vormt het kader voor het toekennen van een vergunning voor een project 
vermeld in bijlage I, bijlage II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van catego-
rieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzi-
gingen, namelijk rubriek 10 b van bijlage III, namelijk stadsontwikkelingsproject. 

Het voorgenomen zoekzone regelt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal 
niveau omdat de zoekzone ca. 5,07 ha betreft en 0,05 % van het grondgebied van 
de gemeente Hoogstraten. Het lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd, gezien 
het RUP opgemaakt wordt in functie van de uitbreiding van sportbehoeften op het 
niveau van de woonkern van Minderhout.  

Aldus dient voor het betreffende RUP op basis van screening worden geoordeeld of 
het plan mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  
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2 Beoordeling milieueffecten  

2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines  

2.1.1 Ingrepen 

Het RUP voorziet in bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften. Dit bete-
kent dat er wijzigingen zijn met betrekking tot de planologische toestand en ten 
opzichte van de feitelijke toestand.  

De ingrepen die wijzigingen veroorzaken betreffen: 

– Wijzigen van de functie landbouw naar recreatie 

– Wijzigen van de (gedetailleerde)voorschriften van recreatiegebied 

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie 

– Voorzien van een groenbuffer ten opzichte van aanpalende woningen 

– Voorzien van ruimte voor waterloop 

De wijzigingen worden in onderstaande tabel opgenomen en besproken. 

 Huidige toestand  Geplande toestand Wijziging 

Bestemmingen, 
planologisch 
toestand 

Agrarisch gebied Recreatiegebied Er gebeurt een herbestemming om 
ruimte te voorzien die kan ingevuld 
worden in functie van recreatie op 
niveau van het kleinstedelijk 
gebied. 

Recreatie – artikel 
3: zone voor par-
king en openbare 
groene ruimte 

Recreatiegebied De categorie van bestemming 
wordt niet gewijzigd, wel de gede-
tailleerde voorschriften. In de zone 
worden, behalve parking ook 
bebouwing en sportvelden in 
functie van recreatie toegelaten. 

Woongebied Recreatiegebied Twee delen van percelen in agra-
risch gebruik zijn voor een beperkt 
gedeelte gelegen in woongebied 
cf. gewestplan. Deze percelen 
liggen achter huiskavels, maar zijn 
er niet door in gebruik. Deze 
percelen komen nu niet in aan-
merking voor woningen. Deze 
herbestemming kadert in het 
afbakenen van het gebied op 
perceelsniveau.  

Feitelijke  
toestand  

Percelen in land-
bouwgebruik 

Voorzien van ruimte 
voor openluchtrecrea-
tie en open ruimte.  

Door de herbestemming worden er 
mogelijkheden geboden in functie 
van openluchtrecreatie met bijho-
rende beperkte infrastructuur 
(geen bebouwing) en verharding. 
Landbouw blijft eveneens mogelijk. 
Wijziging in mobiliteitsprofiel, 
landschapsbeeld, bodembedek-
king, ruimtegebruik e.d. mogelijk 

Percelen in land-
bouwgebruik 

Voorzien van ruimte 
voor recreatie met 
bijhorende voorzienin-
gen  

Door de herbestemming worden er 
mogelijkheden geboden in functie 
van recreatie, inclusief bebouwing 
en verharding. Landbouw blijft 
eveneens mogelijk. Wijziging in 
mobiliteitsprofiel, landschapsbeeld, 
bodembedekking, e.d. mogelijk 

(delen van) perce-
len in gebruik als 
tuin 

Voorzien van ruimte 
voor openluchtrecrea-
tie en open ruimte.. 

Een beperkt deel van de zoekzone 
is in gebruik als tuin bij een voor-
liggende woning. Dit gedeelte 
maakt geen deel uit van een 
huiskavel en hoort niet bij een 
goedgekeurde verkavelingen en is 
gelegen in agrarisch gebied. Door 
het RUP kan deze zone op termijn 
ook in aanmerking komen voor 
openluchtrecreatie en bijhorende 
beperkte infrastructuur (geen 
bebouwing). Landbouw en open-
ruimtefuncties blijven eveneens 
mogelijk. Wijziging in mobiliteits-
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 Huidige toestand  Geplande toestand Wijziging 

profiel, landschapsbeeld, bodem-
bedekking, ruimtegebruik e.d. 
mogelijk 

Zoekzone grenst 
aan woningen 
buiten de zoekzone 

Voorzien van een 
groenbuffer ten opzich-
te van bestaande 
woningen buiten de 
zoekzone. 

In het RUP zal het voorzien van 
een groenbuffer ten opzichte van 
aanpalende woningen buiten de 
zoekzone opgelegd worden. Dit 
betreft geen ondoorzichtige buffer, 
wel een groenbuffer die het geheel 
landschappelijk inpast. 

 

Waterloop langs de 
zoekzone 

Ruimte voorzien voor 
waterloop 

De Akkerbeek stroomt langs de 
zoekzone. In het RUP wordt deze 
waterloop behouden in open 
bedding en er wordt ruimte voor 
voorzien. 

 Toegang tot recrea-
tiegebied via Hei-
straat 

Mogelijkheden om 
bijkomende trage 
verbindingen te voor-
zien. ² 

De bestaande toegang tot het 
recreatiegebied voor gemotori-
seerd en niet gemotoriseerd 
vervoer is via Heistraat. Het RUP 
voorziet in bijkomende mogelijk-
heden voor trage ontsluitingen.  

2.1.2 Selectie van relevante milieudisciplines  

In de planMER-screening worden de effecten van het plan op de verschillende dis-
ciplines onderzocht. Voor de evaluatie van de effecten die het project teweeg zal 
brengen worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen deze sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante 
disciplines.  

Het feit dat bepaalde ingrepen binnen bepaalde milieudisciplines onomkeerbare en 
dus permanente effecten veroorzaken, klasseert hen onder de noemer sleuteldisci-
plines.  

De disciplines ‘warmte en straling’, en ‘aanspraak op energie- en grondstofvoorra-
den’ worden niet weerhouden als relevante discipline in het kader van dit RUP. 
Deze disciplines worden dus niet onderzocht. De aard en omvang van de ingrepen 
is immers niet van die aard dat een significant effect binnen deze disciplines kan 
verwacht worden. 

De deeldisciplines ‘geluid’, ‘licht’ en ‘lucht’ worden niet als aparte discipline in aan-
merking genomen, maar zullen besproken worden onder de discipline mens (hin-
deraspecten) en/of biodiversiteit gezien dit receptordisciplines zijn.  

 

 

 

 

Tabel 6: selectie van relevante en niet relevante disciplines voor het RUP 

Discipline Sleuteldisci-
pline 

Optiediscipline Niet relevante 
discipline 

Bodem x   

Water (grondwater, oppervlaktewater en 
afvalwater) 

x   

Biodiversiteit x   

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

x   

Mens – mobiliteit x   

Mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid 
en veiligheid  

x   

Geluid en trillingen  x  

Licht   x  

Lucht en geur   x  

Warmte en stralingen    x 

Energie- en grondstofvoorraden   x 

Klimaat x   
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2.1.3 Mogelijk voorkomende effecten 

Onderstaand ingreep-effectschema geeft een overzicht van mogelijk significante 
effecten per ingreep voor de verschillende milieudisciplines. 

Tabel 7: ingreep-effectenschema 

Onderzoeksdisciplines 
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Ingrepen        

Wijzigen van de functie landbouw 
naar recreatie 

N N N N MS MS MS 

Wijzigen van de (gedetailleerde) 
voorschriften van recreatiegebied 

N N N N MS MS MS 

Voorzien van (beperkte) bijkomende 
bebouwing, verharding en inrichting 
van ruimte voor openluchtrecreatie 

MS MS MS MS MS MS MS 

Herbestemmen van zonevreemde 
tuin 

N N N N N MS N 

Voorzien van een groenbuffer ten 
opzichte van aanpalende woningen 

N N MS MS N N MS 

Voorzien van ruimte voor waterloop N MS MS MS N N MS 

N: waarschijnlijk niet significant effect; evt. effect zeer beperkt in omgang en tijd / MS: mogelijk significant 

effect / S: waarschijnlijk significant effect(T): tijdelijk effect / (P): periodiek effect / (ind): indirect effect 

 

De tabel doet geen uitspraak over effectief significante effecten maar laat wel toe op 
basis van mogelijk significante effecten en waarschijnlijk significante effecten een 
selectie te maken van nader te onderzoeken ingreep – effectrelaties: verder te on-
derzoeken zijn de effecten die als MS (mogelijk significant) worden aangeduid.  

De disciplines “mens” en “biodiversiteit” zijn receptordisciplines. In deze disciplines 
worden ook de eventuele effecten op het vlak van “lucht en geur”, “geluid en trillin-
gen” en “licht” besproken. 

2.2 Beoordeling discipline Bodem 

2.2.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline bodem:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie  

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline bodem worden volgende zaken als potentiële effec-
ten beschouwd: 

– Verstoring van de bodemlagen 

– Verstoring van het natuurlijk reliëf 

– Effecten op bodemkwaliteit – bodemverontreiniging 

– Erosie 

2.2.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zoekzone wordt in hoofdzaak gekenmerkt door een plaggenbodem op (le-
mig) zand.  Het zuidelijk gedeelte – tegen de waterloop wordt gekenmerkt door 
een plaggenbodem op (licht) zandleem en een natte plaggenbodem op (licht) 
zandleem. Dit betreffen geen bodemprofielen die kwetsbaar zijn voor verstoring. 

– Voor het bestaande zoekzone van het RUP sportvelden Heistraat werd een 
oriënterend bodemonderzoek gevoerd (dossiernummer 19007 – rapportdatum 
2002-07-24) (bron: geoloket OVAM). Gezien daarop geen beschrijvend bodem-
onderzoek werd uitgevoerd, kan verondersteld worden dat er geen verontreini-
ging werd aangetroffen op het perceel. Er wordt eveneens geen melding ge-
maakt van een schadegeval. 

– Binnen de zoekzone is reliëf aanwezig. Het reliëf helt af richting de Akkerbeek, 
waardoor een beperkt reliëfverschil tussen het noordelijk en het zuidelijk deel 
van de zoekzone aanwezig is. De bestaande voetbalvelden werden reeds be-
perkt genivelleerd om een vlak speelveld te krijgen, waardoor een hoogteverschil 
aanwezig is met de aanpalende zoekzone. (Figuur 12 op pg. 15) 

– In de zoekzone zijn beperkte plaatsen die erosiegevoelig zijn. 
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2.2.3 Beoordeling van de effecten 

Verstoring van de bodemlagen 

Door het RUP is het mogelijk dat er binnen de zoekzone beperkte bebouwing en 
verharding zal worden gerealiseerd. In functie van het voorzien van ruimte voor 
recreatie met bijhorende bebouwing en verharding kan mogelijks vergraving en 
verstoring van de onderliggende bodemlagen optreden. De aanleg van constructies 
heeft tot gevolg dat er een verstoring van de bodemlagen zal plaatsvinden. Dit effect 
kan niet gemilderd worden.  

Er worden echter geen ingrepen in de diepe bodemlagen verwacht omdat deze niet 
kenmerkend zijn voor dit type van activiteiten. Ondergrondse constructies zullen 
echter steeds cf. de geldende sectorale wetgeving moeten getoetst worden.  

In de referentiesituatie is de kans op profielverstoring echter ook groot. Door agra-
risch gebruik kunnen eveneens profielverstoring optreden. De ingrepen zijn echter 
slechts plaatselijk en tasten het bodemprofiel van de omgeving niet aan.  

Er wordt door het RUP niet ingegrepen op kwetsbare bodemprofielen of in zones 
met bodemkundig erfgoed.  

Er worden geen aanzienlijke effecten op de structuurkwaliteit van de bodem ver-
wacht. 

Ten aanzien van de huidige juridisch planologische bestemming agrarisch gebied is 
het effect echter neutraal, gezien ook binnen de huidige bestemming het waardevol-
le bodemprofiel kan verstoord worden. Ook ten opzichte van de bestemming recrea-
tie cf. het RUP sportvelden Heistraat is het effect neutraal.  

Verstoring van het natuurlijk reliëf 

In functie van het voorzien van sportvelden is mogelijks een nivellering van het ter-
rein nodig. Het bestaande reliëf helt af in de richting van de Akkerbeek De bestaan-
de sportvelden, waar reeds werd genivelleerd vormen daardoor een aanwezige 
reliëfverschil ten opzichten van de zoekzone, zeker in het centrale gedeelte.  

Door het aanleggen van speelvelden, zal het natuurlijke reliëf echter beperkt worden 
gewijzigd. De reliëfverschillen tussen de bestaande sportvelden en de inrichting van 
sportvelden in de zoekzone zal verkleinen.  

Reliëfwijzigingen kunnen impact hebben in de disciplines landschap en water (zie 
bespreking in de betreffende disciplines. 

In functie van de discipline bodem betekent de reliëfwijziging een beperkt effect.  

Effecten op bodemkwaliteit – bodemverontreiniging 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging) en het gegeven dat er geen gekende verontrei-

nigde percelen worden aangetroffen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten inzake bodemkwaliteit optreden. 

Erosie 

Rekening houdend met de aard van het plan en de voorziene en het gegeven dat er 
in en nabij de zoekzone op dit moment geen gronden gevoelig zijn voor erosie of 
grondverschuiving voorkomen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er 
geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. 

2.2.4 Conclusie discipline bodem 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Reliëfwijzigingen zijn enkel mogelijk in functie van het aanleggen van een sport-
veld waarbij het hellingspercentage beperkt moet blijven. Het natuurlijke reliëf 
wordt hierbij maximaal gevrijwaard.  

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing of aan de Heistraat 
om zo weinig mogelijk impact op de open ruimte. 

Op basis van de opname van deze elementen in het RUP en in functie van voor-
gaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot 
de discipline bodem te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Reliëfwijzigingen dienen bij de aanleg rekening te houden met potentiële erosie 
en effecten daarvoor beperken. 

2.3 Beoordeling discipline water 

2.3.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline water:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie  

– Voorzien van ruimte voor waterloop 
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Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline water worden volgende zaken als potentiële effecten 
beschouwd: 

– Effecten op grondwater 

– Aantasting grondwaterstromingen - verdroging 

– Aantasting van de waterkwaliteit 

– Effecten op oppervlaktewater: 

– Wijziging infiltratiemogelijkheden en waterbergend vermogen 

– Verstoring van het overstromingsregime (veiligheid) 

– Aantasting van de waterkwaliteit 

– Wijziging afvoerregime en structuurkwaliteit ontvangende waterloop  

– Effecten afvalwater: 

– Bijkomende belasting riolering 

2.3.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Ten zuiden van de zoekzone is de Akkerbeek, een waterloop van 2de categorie 
gelegen. 

– Een klein gedeelte van de zoekzone is gelegen in mogelijk overstromingsgevoe-
lig gebied. Dit hangt samen de Akkerbeek. 

– De zoekzone is volledig gekarteerd als ‘matig gevoelig voor grond-
waterstroming’ (type 2). In de rechtstreekse omgeving komen er ook delen voor 
die gekarteerd zijn als ‘zeer gevoelig voor grondwaterstroming’ (type1), tegen de 
akkerbeek 

– Het gebied wordt, met uitzondering van het meest zuidelijke deel, gekenmerkt 
door een infiltratiegevoelige bodem. 

– Het grootste gedeelte van de zoekzone is niet opgenomen in het zoneringsplan. 
Een klein gedeelte en de zone palend aan de zoekzone is gelegen in centraal 
gebied (reeds aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. De bestaande 
voetbalkantine is gelegen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil 
zeggen dat er riolering gepland is of er riolering aanwezig is maar nog niet aan-
gesloten op een waterzuivering. 

2.3.3 Beoordeling van de effecten 

Effecten op grondwater 

Aantasting grondwaterstromingen - verdroging 

Door het RUP zal er een bepekte mogelijkheid voor bijkomende bebouwing en ver-
harding worden geboden. Uitgangspunt is dat de bijkomende bebouwing moet ge-
bundeld worden met bestaande bebouwing (voetbalkantine of aan de Heistraat). 

Het precieze aandeel bebouwing en verharding is nog niet gekend, maar zal in ieder 
geval beperkt toenemen na goedkeuring van het RUP. 

In de projectfase zal echter met betrekking tot hemelwater worden voldaan aan de 
geldende regelgeving (hemelwaterverordening). 

In functie van de inrichting van de zoekzone voor recreatie worden geen grootscha-
lige ondergrondse constructies verwacht met mogelijke effecten op grondwaterstro-
mingen. Ondergrondse constructies zullen echter steeds cf. de geldende sectorale 
wetgeving moeten getoetst worden. 

Er wordt geen significante aantasting met betrekking tot grondwaterstromin-
gen/verdroging verwacht. 

Aantasting van de waterkwaliteit 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging), kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat 
er geen aanzienlijke effecten inzake verontreiniging van grondwater zal optreden 
door het plan. 

Effecten op oppervlaktewater: 

Wijziging infiltratiemogelijkheden en waterbergend vermogen 

Door het RUP is het mogelijk dat er binnen de zoekzone een beperkt aandeel be-
bouwing en verharding zal worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de bijkomende 
bebouwing moet gebundeld worden met bestaande bebouwing (voetbalkantine of 
aan de Heistraat). Het precieze aandeel bebouwing en verharding is nog niet ge-
kend, maar zal in ieder geval beperkt toenemen na goedkeuring van het RUP. 

In de projectfase zal echter met betrekking tot hemelwater worden voldaan aan de 
geldende regelgeving (hemelwaterverordening). 

In het RUP wordt ingezet op recreatie in functie van de opvang van lokale sportbe-
hoeften, met de klemtoon op openluchtrecreatie. Hierdoor wordt verwacht dat er ter 
plaatse voldoende ruimte aanwezig zal blijven om hemelwater te laten infiltreren. 
Het behouden van ruimte voor infiltratie ter plaatse zal in het RUP worden voorzien. 
Bovendien zal worden opgenomen dat verhardingen maximaal moeten voorzien 
worden in waterdoorlatende materialen indien dit mogelijk is, vb. bij parkings. 
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Hierdoor kan worden aangenomen dat de waterbergende functie van deze bodem 
niet significant zal worden aangetast door de realisatie van het RUP. 

De zoekzone grenst aan een waterloop. Deze waterloop heeft een waterbergings-
functie. In periodes van veel neerslag en hoge grondwaterstanden moet deze water-
loop en de onmiddellijk aanpalende zones vrij blijven voor de werking van het wa-
tersysteem. In functie van het behoud van de waterbergende functie is het ophogen 
van de delen van percelen die onmiddellijk aan de waterloop grenzen geen goed 
idee. De zone rondom de waterloop moet vrij blijven van reliëfwijzigingen. 

Verstoring van het overstromingsregime (veiligheid) 

Een zeer klein gedeelte van de zoekzone tegen de Akkerbeek is gelegen in mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied. Deze zone is echt geen recent overstroomd gebied 
of risicozone voor overstromingen.  

De omgeving van de Akkerbeek vormt de laagst gelegen zone van de omgeving en 
vormt de natuurlijke zone waar water kan overstromen. Deze functie mag ook niet 
verloren gaan om de waterbergende functie op deze manier ook niet op een ander, 
stroomafwaarts gedeelte af te schuiven.  

Net ten zuiden van het onderzoeksgebied is een bufferbekken beheerd door Pidpa 
gelegen. Dit bufferbekken is gerealiseerd in het kader van de afkoppeling van het 
hemelwater uit de vroeger gemengde riolering van de Minderhoutsestraat. De over-
stromingen in het gebied zijn hierdoor ook verbeterd, al was dit niet het eerste doel 
van de aanleg van het bufferbekken.  

Binnen het onderzoeksgebied is het niet de bedoeling om in overstromingsgevoelig 
gebied of in de omgeving van de akkerbeek bebouwing te gaan voorzien. In deze 
zone wordt maximaal ingezet op openluchtrecreatie. 

Het RUP heeft in vergelijking met de referentiesituatie geen significante effecten op 
de overstromingsgevoeligheid.  

Aantasting van de waterkwaliteit 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging) en het gegeven dat er geen gekende verontrei-
nigde percelen worden aangetroffen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten inzake oppervlaktewaterkwaliteit optreden. 

Wijziging afvoerregime en structuurkwaliteit ontvangende waterloop 

De Akkerbeek stroomt langs de zoekzone in een open bedding. De invulling van de 
zoekzone creëert mogelijks wijzigingen in de toegelaten bebouwde en verharde 
oppervlakte. Het grootste gedeelte van de zoekzone is gelegen op een infiltratiege-
voelige bodem. Het behouden van ruimte voor infiltratie ter plaatse zal in het RUP 
worden voorzien. Infiltratie ter plaatse blijft dus mogelijk. Ondanks de infiltratie ter 
plaatsen, zou mogelijk een toename van afvoer van hemelwater via de Akkerbeek 

kunnen ontstaan. In het RUP wordt voorzien dat (vertraagde) afvoer naar de Akker-
beek enkel toegelaten is na buffering en dat het afvoerregime van de Akkerbeek niet 
mag toenemen.  

Het RUP wijzigt niets aan de structuurkwaliteit van de waterloop. In het RUP zullen 
voorschriften worden opgelegd om de ruimte naast de waterloop vrij te houden van 
bebouwing en (niet-waterdoorlatende verharding). In de zone naast de waterloop is 
geen bebouwing toegelaten. De structuurkwaliteit van de waterloop wordt door het 
RUP niet aangetast. 

Effecten afvalwater 

Op de zoneringskaart is het grootste gedeelte van de zoekzone niet aangeduid, wel 
de zone rond de bestaande voetbalkantine. Er ligt riolering in de Minderhoutsestraat 
die aangesloten is op de waterzuivering. De bestaande voetbalkantine is gelegen in 
een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil zeggen dat er riolering gepland 
is of er riolering aanwezig is maar nog niet aangesloten op een waterzuivering. 

Nieuwe bebouwing binnen de zoekzone en met mogelijke productie van afvalwater 
kan zich echter enkel in de omgeving van de bestaande bebouwing kunnen ontwik-
kelen. Hierdoor wordt de mogelijkheid dat deze constructies aansluitbaar zijn op de 
riolering (nu of op termijn) zo groot mogelijk. De geldende sectorale wetgeving blijft 
daar steeds gelden. Er wordt, in functie van de toegelaten activiteiten weinig afval-
water verwacht. Dit beperkt zich tot huishoudelijk afvalwater van een kantine, kleed-
ruimtes e.d. en sanitair water. 

Er worden geen significante effecten op afvalwater verwacht door dit RUP. 

2.3.4 Conclusie discipline water 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing of aan de Heistraat 
om zo weinig mogelijk impact op de open ruimte. 

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 
afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. De afvoer van hemelwa-
ter via de Akkerbeek kan enkel na buffering en met een vertraagde afvoer, zodat 
het huidige afvoerregime van de waterloop behouden blijft. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 
materialen, vb. voor parkings.  

– Ruimte voorzien voor de Akkerbeek op de grens van de zoekzone:  

– Geen bebouwing en verharding toegelaten in de onmiddellijke omgeving van 

de waterloop.  
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– Reliëfwijzigingen in de onmiddellijke omgeving van de waterloop zijn niet 

toegelaten.  

 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline water te verwachten zijn.  

Waterparagraaf  

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met 
betrekking tot de watertoets op planniveau: 

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of scha-
delijk effect op het watersysteem.  

– Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is 
met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal 
waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd 
uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6.  

Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de rele-
vante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften:  

– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing om zo weinig mo-
gelijk impact op de open ruimte. 

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 
afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. De afvoer van hemelwa-
ter via de Akkerbeek kan enkel na buffering en met een vertraagde afvoer, zodat 
het huidige afvoerregime van de waterloop behouden blijft. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 
materialen, vb. voor parkings.  

– Ruimte voorzien voor de Akkerbeek op de grens van de zoekzone:  

– Geen bebouwing en verharding toegelaten in de onmiddellijke omgeving van 

de waterloop.  

– Reliëfwijzigingen in de onmiddellijke omgeving van de waterloop zijn niet 

toegelaten.  

 

Op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan met andere woorden ge-
concludeerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in ar-
tikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, in acht heeft genomen. 

2.4 Discipline biodiversiteit 

2.4.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline biodiversiteit:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie 

– Voorzien van een groenbuffer ten opzichte van aanpalende woningen 

– Voorzien van ruimte voor waterloop 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline biodiversiteit worden volgende zaken als potentiële 
effecten beschouwd: 

– Biotoopverlies 

– Biotoopwijziging: vernatting/verdroging/verzuring/vermesting 

– Versnippering en barrièrevorming 

– Rust- en lichtverstoring 

– Toetsing effecten op VEN: verscherpte natuurtoets 

– Toetsing effecten op speciale beschermingszones: toetsing op passende beoor-
deling 

2.4.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Tussen het noordelijk en zuidelijk gedeelte van de zoekzone zijn een aantal 
diepe tuinen gelegen. Deze worden op de biologische waarderingskaart aange-
duid als ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’. 
Deze vegetatie bestaat cf. BWK uit ‘soortenarm permanent cultuurgrasland. Er is 
ook een bomenrij met dominantie van al dan niet geknotte wilg aanwezig. Door 
het bestaande gebruik als tuin is het niet duidelijk of deze natuurwaarden nog 
aanwezig zijn. 

– Binnen de zoekzone is wel een bomenrij aanwezig ten zuiden van de parking 
van de voetbal. 

– Geen speciale beschermingszones of andere waardevolle natuurcomplexen in 
de onmiddellijke omgeving gelegen. 

– De zoekzone is gelegen tussen woningen met tuin in de Minderhoutsestraat, de 
voetbalinfrastructuur van een voetbalvereniging en de Akkerbeek.  
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2.4.3 Beoordeling van de effecten 

Biotoopverlies 

Binnen de zoekzone zijn geen waardevolle natuurelementen cf. de biologische 
waarderingskaart aanwezig. In de omgeving zijn in tuinen wel waardevolle natuur-
elementen voor cf. de biologische waarderingskaart. Hiervan is het onduidelijk of ze 
nog aanwezig zijn of niet. 

Er is wel een bestaande bomenrij ten zuiden van de tweede parking van de voetbal-
vereniging (zie Figuur 26 en Figuur 31). Deze bomenrij heeft een zekere landschap-
pelijke waarde in het gebied. Het vormt een meerwaarde als deze bomenrij kan 
behouden worden en geïntegreerd in de inrichting van het gebied. 

De natuurelementen in de zoekzone en de omgeving maken geen deel uit van een 
groter geheel, maar kunnen mogelijks dienen als stapstenen voor soorten bij migra-
tie tussen grotere kernen natuurgebied.  

In het RUP wordt voorzien dat langs de Akkerbeek ruimte wordt vrijgehouden. Daar 
kunnen dus mogelijkheden gecreëerd worden voor waterafhankelijke natuur. Het 
RUP voorziet bovendien een zone voor groenbuffer tussen de woningen langs de 
Minderhoutsestraat en de recreatiezone. Door deze groenbuffers in te vullen met 
streekeigen, standplaatsgeschikte soorten, wordt ook bijgedragen aan het verhogen 
van de biodiversiteit ter plaatse. Het grootste gedeelte van het RUP wordt ook be-
stemd in functie van openruimte en openluchtrecreatie. Dit betekent dat als de zone 
niet ingevuld wordt met openluchtrecreatie de openruimtefuncties, waaronder na-
tuurontwikkeling mogelijk blijven. 

Het biotoopverlies binnen de zoekzone wordt als eerder beperkt gezien. Het RUP 
bevat potenties voor natuurontwikkeling die zorgen dat er geen aanzienlijke impact 
op biotoopverlies verwacht wordt. In de referentietoestand (voornamelijk recreatie-
gebied) zijn er evenmin garanties in functie van natuurelementen.  

Er wordt geen significant verlies aan leefgebied voor fauna binnen de zoekzone 
verwacht in vergelijking met de referentiesituatie. 

Bijkomende planologische toets: het meest noordelijke gedeelte van de zoekzone 
was in het RUP sportvelden Heistraat meegenomen als recreatiegebied. Daar kon 
een parking en openbaar groen worden voorzien. Door de opmaak van het RUP, zal 
er weinig ruimte overblijven om te voorzien in functie van openbaar groen. Er wor-
den in dit gedeelte beperkte mogelijkheden geboden om te voorzien in bebouwing 
en voor parkeerplaatsen. In realiteit is daar geen invulling voor openbaar groen, 
noch voor parkeerplaatsen. Indien op deze plaats, cf. de mogelijkheden van het 
RUP een openbare groene ruimte was voorzien, dan was er mogelijks wel een bio-
toopverlies te verwachten door goedkeuring van het nieuwe RUP. In vergelijking 
met deze planologische situatie kan er theoretisch gezien een beperkt biotoopver-
lies verwacht worden, maar in vergelijking met de bestaande toestand is dit voor het 
noordelijk gedeelte niet het geval. 

Biotoopwijziging 

Er worden in het RUP en in de geldende regelgeving voldoende voorwaarden opge-
nomen omtrent infiltratie en buffering van hemelwater. Hierdoor worden er geen 
negatieve effecten verwacht op biodiversiteit in aanpalende gebieden inzake ver-
droging en/of vernatting. 

Versnippering en barrièrevorming 

Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er in/nabij de 
zoekzone geen bestaande en potentiële migratie/groencorridors/foerageerroutes 
voorkomen, geen groengebieden op bestemmingsplannen zijn aangeduid, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op versnip-
pering en barrièrewerking voorkomen. De zoekzone is gelegen tussen de woonkern 
van Minderhout en bestaande recreatieve infrastructuur. Het RUP veroorzaakt geen 
barrièrewerking in vergelijking met de referentiesituatie. 

Rust- en lichtverstoring 

Het voorzien van (openlucht) sportactiviteiten veroorzaakt periodiek een vorm van 
geluid, maar dit kan niet gezien worden als hinderlijk geluid. Geluid afkomstig van 
spelende kinderen en sportactiviteiten horen bij het omgevingslawaai. In het RUP 
kunnen echter specifiek nog een aantal activiteiten verboden worden om de ge-
luidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. geluidsintensieve 
(gemotoriseerde) sporten.  

Binnen de zoekzone zelf, zijn geen soorten gekend die gevoelig zijn voor geluids-
hinder. Er wordt geen significante effecten verwacht met betrekking tot geluidshin-
der ten opzichte van fauna en flora. 

Lichthinder kan veroorzaakt worden door uitrusting van de recreatiezone met ver-
lichting. In functie van het mogelijk maken van trainingen ’s avonds, zal het bij reali-
satie van het recreatiegebied vermoedelijk wenselijk zijn om verlichting te voorzien 
op het terrein in functie van openluchtrecreatie.  

Indien verlichting noodzakelijk is, is het, om lichthinder maximaal te beperken aan te 
bevelen om enkel gerichte en aangepaste verlichting te gebruiken en enkel op de 
tijdstippen dat dit strikt noodzakelijk is voor wedstrijden/trainingen. Op die manier 
wordt de verstrooiing naar de omgeving tot een minimum beperkt. De hoeveelheid 
weerkaatst licht dient tot een minimum worden beperkt. 

Tussen de aanpalende woningen in de Minderhoutsestraat en het recreatiegebied 
zal een groenbuffer worden voorzien. Hierdoor wordt reeds het grootste deel van 
het verstrooid licht weggevangen.  

Binnen de zoekzone zelf, zijn geen soorten gekend die gevoelig zijn voor lichthinder. 
Er wordt geen significante effecten verwacht met betrekking tot lichthinder ten op-
zichte van fauna en flora. 
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Verscherpte natuurtoets 

De zoekzone is niet in de omgeving van een VEN-gebied gelegen. Er wordt geen 
impact op VEN-gebieden verwacht door dit RUP. 

Toetsing op passende beoordeling 

In de onmiddellijke omgeving van de zoekzone komt geen speciale beschermings-
zone voor. Ook indirect (vb. via waterlopen) zijn er geen nabije verbindingen met 
speciale beschermingszones. Er wordt door het RUP geen impact op speciale be-
schermingszones verwacht. 

2.4.4 Conclusie discipline biodiversiteit 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Ruimte voorzien de Akkerbeek 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen in de Min-
derhoutsestraat. Aanleg van deze groenbuffers met streekeigen, standplaatsge-
schikte soorten. 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Bestaande bomenrij bij de inrichting maximaal behouden en integreren bij de 
inrichting van het terrein. 

– Enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte verlichting die 
enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

2.5 Beoordeling discipline landschap, bouwkundig erf-
goed en archeologie 

2.5.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline landschap, bouw-
kundig erfgoed en archeologie:  

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie 

– Voorzien van een groenbuffer ten opzichte van aanpalende woningen 

– Voorzien van ruimte voor waterloop 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
worden volgende zaken als potentiële effecten beschouwd: 

– Verstoring landschappelijke structuren of erfgoedwaarden 

– Effecten op landschapsuitzicht - belevingswaarde 

– Effecten op bouwkundig erfgoed 

– Aantasting van archeologisch erfgoed  

2.5.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Er is geen waardevol, beschermd of niet beschermd erfgoed in de zoekzone of 
in de onmiddellijke omgeving gelegen. 

– Geen archeologische vondsten gekend. Ten oosten van de zoekzone, de zone 
waar een bufferbekken van Pidpa gelegen is, werden bij de werken grondsporen 
uit de Late middeleeuwen gevonden. 

– De zoekzone is gelegen tussen de woonkern van Minderhout en de infrastruc-
tuur van een bestaande voetbalvereniging. De zoekzone ligt op de overgang van 
de bebouwde ruimte naar de open ruimte.  

– Het landschap van de zoekzone bestaat voornamelijk uit open agrarisch gebied, 
en parking. In de omgeving van de zoekzone komt wat opgaande beplanting in 
de tuinen voor. Binnen de zoekzone is een bomenrij aanwezig de rand van een 
landbouwperceel.  
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2.5.3 Beoordeling van de effecten 

Verstoring landschappelijke structuren of erfgoedwaarden 

De zoekzone is gelegen in een open ruimte tussen de woonkern van Minderhout en 
de infrastructuur van voetbalvereniging Minderhout VV. De zoekzone is ongeveer 
volledig in landbouwgebruik, in gebruik als parking en voor een klein deeltje in ge-
bruik als tuin.  

In het RUP is voorzien dat in de zoekzone ruimte kan voorzien worden in functie van 
openluchtrecreatie met een beperkt aandeel bebouwing. De bebouwing moet daar-
enboven aansluiten op de bestaande bebouwing (voetbalkantine en bebouwing 
langs de Heistraat). Er worden bovendien groenbuffers voorzien tussen het recrea-
tiegebied de aanpalende woningen. Hierdoor wordt de openheid van het landschap 
wel behouden.  

De bestaande waterloop ten zuiden van de zoekzone wordt behouden. Er worden 
voldoende ruimte voor deze waterloop voorzien en er wordt voorzien dat de natuur-
lijke vallei maximaal wordt bewaard door het verbieden van reliëfwijzigingen in de 
onmiddellijke omgeving van de waterloop. Er wordt ook geen bebouwing en verhar-
ding voorzien in de omgeving van de waterloop waardoor het natuurlijk karakter 
maximaal wordt gevrijwaard.  

Indien het gebied niet wordt opgevuld in functie van openluchtrecreatie, dan zijn 
binnen het gebied wel openruimtefuncties (landbouw, natuur, bos, openbaar 
park,…) mogelijk. 

Er wordt door het RUP geen significant effect verwacht op de inpasbaarheid in de 
landschappelijke omgeving in vergelijking met de referentietoestand. Een aanbeve-
ling kan worden gedaan om de bestaande bomenrij te behouden bij de inrichting 
van het terrein.  

Effecten op landschapsuitzicht – belevingswaarde 

In de bestaande toestand bestaat de zoekzone uit percelen in agrarisch gebruik en 
een parking. Het geheel heeft grotendeels een openruimtegevoel, maar zit wel inge-
klemd tussen de woonkern van Minderhout en de bestaande voetbalinfrastructuur. 
De bestaande bomenrij ten westen van de tweede parking van de voetbal en de 
opgaande begroeiing in de tuinen palend aan de zoekzone vormen opgaande groe-
nelementen in dit open landschapsbeeld.  

Ten opzichte van de aanpalende woningen, wordt voorzien dat er een groenbuffer 
met streekeigen, standplaatsgeschikte soorten zal opgericht worden. Hierdoor blijft 
het landschapsbeeld van de opgaande begroeiing behouden. Het is een meerwaar-
de indien er ook tussen de speelvelden bomenrijen of opgaand groen kan worden 
voorzien. Het geheel moet echter een open beeld houden. 

Er wordt door het RUP geen significant effect verwacht op de inpasbaarheid in de 
landschappelijke omgeving in vergelijking met de referentiesituatie. 

Bijkomende planologische toets: het meest noordelijke gedeelte van de zoekzone 
was in het RUP sportvelden Heistraat meegenomen als recreatiegebied. Daar kon 
een parking en openbaar groen worden voorzien. Indien deze zone was ingevuld 
geweest met een openbare groene ruimte, dan kon door de komst van dit RUP 
mogelijks wel een beperkte landschapsverstoring verwacht worden. Dit is echter 
enkel theoretisch en in realiteit niet aanwezig. Door het RUP kan in deze zone be-
perkte infrastructuur voorzien worden. Dit betekent ten opzicht van de aanpalende 
woningen dat het uitzicht op het open gebied beperkt wijzigt. De toegelaten bebou-
wing zal echter worden beperkt, waardoor de impact van de aanpalende woningen 
op het landschapsuitzicht en de belevingswaarden slechts minimaal wijzigt en niet 
als storend wordt ervaren. Er wordt tussen de tuinen en de potentiële nieuwe infra-
structuur ook een groenbuffer voorzien.  

Effecten op bouwkundig erfgoed 

Er is geen waardevol bouwkundig erfgoed in of in de onmiddellijke omgeving van de 
zoekzone gelegen. Er zijn bijgevolg geen significante effecten op bouwkundig erf-
goed te verwachten door dit RUP. 

Aantasting van archeologisch erfgoed 

De ondergrond binnen de zoekzone kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 
voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeolo-
gische waarden. Door uitvoering van het plan/RUP is vergraving mogelijk. Hierdoor 
bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische waarden. De aan- 
of afwezigheid van archeologische sporen kan immers enkel met verder onderzoek 
worden vastgesteld. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving. Gezien 
er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden er geen aanzienlijke effec-
ten verwacht.  

Het planvoornemen zorgt niet voor een permanente wijziging in de grondwatertafel 
(zie discipline water) waardoor impact op archeologisch erfgoed zou kunnen ver-
wacht worden. 

2.5.4 Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Ruimte voorzien voor de Akkerbeek op de grens van de zoekzone:  

– Geen bebouwing en verharding toegelaten in de omgeving van de waterloop.  

– Reliëfwijzigingen in de onmiddellijke omgeving van de waterloop zijn niet 

toegelaten.  
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– Bijkomende bebouwing bundelen met bestaande bebouwing of aan de Heistraat 
om zo weinig mogelijk impact op de open ruimte. 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen in de Min-
derhoutsestraat. Aanleg van deze groenbuffers met streekeigen, standplaatsge-
schikte soorten. 

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te 
verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Bestaande bomenrij bij de inrichting maximaal behouden en integreren bij de 
inrichting van het terrein. 

– Voorzien van bomenrij of opgaande groenelementen tussen speelvelden. 

2.6 Beoordeling discipline mens - mobiliteit 

2.6.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline mens-mobiliteit:  

– Wijzigen van de functie landbouw naar recreatie 

– Wijzigen van de (gedetailleerde)voorschriften van recreatiegebied 

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline mens-mobiliteit worden volgende zaken als potenti-
ele effecten beschouwd: 

– Wijziging verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

– Wijziging verkeersinfrastructuur – bereikbaarheid/toegankelijkheid 

– Wijziging in parkeergebeuren  

2.6.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zone is toegankelijk via de Heistraat, een zijstraat van de Minderhout-
sestraat. De zoekzone grenst in het westen aan een trage verbinding tussen de 
Minderhoutsestraat en Moerstraat 

– De Heistraat is een lokale weg. Het betreft een smalle landelijke weg uit asfalt. 

– Bij heraanleg van de Minderhoutsestraat is het kruispunt met de Hei-
straat/Venhoefweg verhoogd aangelegd. Er staat ook een lichtgevend bord aan 
de zijde van Meer om chauffeurs te waarschuwen voor dit kruispunt. Hierdoor 
houden de meeste chauffeurs zich ook aan de toegelaten snelheid. 

– Parkeren t.b.v. de voetbalvereniging Minderhout V.V. gebeurt op twee parkings 
binnen de grenzen van het RUP sportvelden Heistraat. De noordelijke parking is 
gelegen in een ‘zone voor parking en openbare groene ruimte’. De zuidelijke 
parking is gelegen in een ‘zone voor openluchtrecreatie’. De noordelijke ‘zone 
voor parking en openbare groene ruimte’ werd niet geheel ingevuld. Het meest 
westelijke deel bestaat uit een grasland. Er is capaciteit voor het stallen van ca. 
300 wagens. Dit volstaat voor het invullen van de behoefte van Minderhout V.V 

– Er is geen openbaar vervoer aanwezig in de onmiddellijke omgeving. Op de Van 
Aertselaarstraat, door het centrum van Minderhout komen verschillende buslij-
nen langs. De bushalte is op ca. 950m te voet van de zoekzone gelegen.  

2.6.3 Beoordeling van de effecten 

Wijziging verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

Bestaande verkeersgeneratie 

De bestaande verkeersgeneratie in de omgeving wordt voornamelijk gevormd door 
verplaatsingen binnen het woongebied. Er worden ook verplaatsingen gegenereerd 
in functie van de voetbalvereniging. Deze vereniging heeft elke weekavond training 
tussen 17.30 en 21.30u. In de weekends zijn er wedstrijden. 

Toegang naar de zone wordt verleend langs de Heistraat, een zijweg van de Min-
derhoutsestraat. Vanuit de Minderhoutsestraat zijn er via verschillende manieren 
toegang mogelijk tot de woongebieden van Minderhout en Hoogstraten.  

Om een beeld te krijgen op de bestaande verkeersgeneratie, worden bestaande 
telgegevens gebruikt Er werden tellingen uitgevoerd van 3/03/2021 tot en met 
10/03/2021. 

Er werd geteld in de onmiddellijke omgeving van de toegang tot de zoekzone: ter 
hoogte van Minderhousestraat 26a en Minderhoutsestraat 46. Er werd ook in de 
Venhoefweg, ter hoogte van nr. 7 geteld. Bij de telling werden zowel auto’s vracht-
wagens/trailers en tweewielers in beeld gebracht.  
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Op de Minderhoutsestraat komen in de richting van Hoogstraten op piekmomenten, 
afhankelijk van het telpunt tussen de 80 en 98 voertuigen per uur voorbij. In de rich-
ting van Meer komen er, afhankelijk van het telpunt tussen de 89 en 99 voertuigen 
per uur voorbij. De Piekperiodes langs deze weg zijn woensdag tussen 12 en 13u, 
maandag tussen 8 en 9u en donderdag tussen 16 en 17u.Het aandeel vrachtwa-
gens en trailers bedraagt 3,8% van het totaal aantal voertuigen.  

Van het aandeel voertuigen wordt een groot deel ingenomen door fietsers. In de 
Minderhoutsestraat situeert dit zich, afhankelijk van het telpunt en de richting tussen 
de 30 en de 50%. Dit is een relatief groot aandeel.  

De tellingen geven duidelijk weer dat de piekmomenten samenvallen met de woon-
werk verplaatsingen en de woon-school verplaatsingen. Op de momenten dat er 
trainingen zijn van de voetbal is de intensiteit lager.  

Op het moment van de telling waren er omwille van de corona-pandemie minder 
activiteiten van de voetbalvereniging Minderhout V.V. Wedstrijden vonden er tijdens 
deze periode niet plaats, Een deel van de trainingen ging wel door, maar niet in de 
volledige capaciteit.  

Ook in het algemeen kan worden aangenomen dat omwille van de corona-
pandemie het aantal voettuigbewegingen in de tellingen een onderschatting is. Een 
belangrijke kanttekening is dat in deze voertuigbewegingen ook fietsen inbegrepen 
zijn. In de Minderhoutseweg, maken die een groot deel uit van de verplaatsingen 
(tot 50%), waardoor hierdoor een overschatting is van het aantal auto-
verplaatsingen 

Bestaande wegcapaciteit 

De capaciteit van de weg Minderhoutsebaan die als woonstraat gebruikt wordt, kan 
uit onderstaande tabel worden afgeleid: 

Tabel 8: kengetallen capaciteit wegvakken 

Bron: Mobiliteitsacademie (IMOB en VSV), studiedag ‘Opstellen van Mobers’, 29/05/2008;  presentatie Tritel 

De Minderhoutsestraat betreft een lokale 2x1 woonstraat worden gezien. Dit bete-
kent dat de capaciteit i.f.v. leefbaarheid op 250 pae (=personenauto-equivalent) per 
rijrichting bedraagt. De capaciteit van de Heistraat is lager, gezien het een smallere 
weg betreft. Deze weg heeft enkel bestemmingsverkeer, geen doorgaand verkeer. 
Er wordt voor de Heistraat gewerkt met de helft, namelijk 125 pae/u/richting. Dit 
betekent dat de totale capaciteit van de weg 250 pae. 

De telgegevens die hierboven werden weergegeven, werden niet weergegeven in 
pae. Gelet op het beperkte aandeel vrachtwagens en trailers, kan de gemeten ver-
keersintensiteit op piekmomenten wel gelijkgesteld worden aan de intensiteit, geme-
ten in pae zonder een grote foutenmarge. Op piekmomenten betekent dit met een 
99 voertuigbewegingen in de ene richting en 98 voertuigbewegingen in de andere 
richting, dat de restcapaciteit van de Katelijnestraat op dat moment beperkt is. Op 
de momenten dat de meeste recreatieve activiteiten doorgaans plaatsvinden: 
woensdagnamiddag, ’s avonds en in het weekend is de restcapaciteit van de weg 
een stuk hoger. Een belangrijke kanttekening is dat in deze voertuigbewegingen ook 
fietsen inbegrepen zijn. In de Minderhoutseweg, maken die een groot deel uit van 
de verplaatsingen (tot 50%). Er dient dus rekening gehouden te worden met een 
mogelijkse onderschatting omwille van de corona-pandemie en een overschatting 
omwille van het feit dat de fietsers ook werden meegeteld.  De restcapaciteit op de 
Minderhoutseweg bedraagt ca. 150 voertuigen per rijrichting. 

Bijkomende verkeergeneratie door RUP 

Het inrichten van de zoekzone in functie van recreatie zal extra verkeersgeneratie 
met zich meebrengen. Het kwantificeren van het bijkomend verkeer is op dit mo-
ment niet evident, gezien de precieze invulling van dit gebied nog niet vastligt.  
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Daarom wordt een inschatting gemaakt op basis van de gewenste invulling (pro-
gramma). De behoeften van LRV zijn niet gekend en worden hier niet mee geteld. 
Deze zullen geen grote orde van deelnemers hebben die vergelijkbaar is met de 
onderstaande verenigingen. In functie van het voorzien van een multifunctioneel 
sportveld wordt geen verkeersgeneratie in beeld gebracht, gezien dit zeer beperkt 
zal zijn en vooral zal gebruikt worden door inwoners die op korte afstand wonen en 
mogelijks met de fiets komen. 

– Minderhout V.V. 

– Één bijkomend voetbalveld voor het opvangen van het groeiende ledenaan-
tal.  

– Op het drukste trainingsmoment zijn nu ca. 76 leden aanwezig. De training 
ervoor is met ca. 42 leden. 

– Met een bijkomend voetbalveld kan er mogelijks gelijktijdig nog een extra 
trainingsgroep aanwezig zijn (ca. 30 mensen) 

– Modal split werd door de club aangegeven: ca. 15% van de leden komt altijd 
te voet of met de fiets. De overige 85% komt afwisselend met de fiets of met 
met de auto. Er wordt hier rekening gehouden dat gemiddeld 65% van de le-
den met de auto komt. 

– Rekening houdend met een autobezetting van 1,5 persoon/auto: 

– Op piekmomenten (einde training en begin training volgende groep) betekent 
dit dat: 

– 118 + 60 bijkomende leden die aankomen + weggaan 

– 116-tal leden nemen daarvan de auto 

– Rekening houdend met een gemiddelde autobezetting betekent dit 77 auto-
verplaatsingen in een piekuur (dit is voor de bestaande activiteiten + evt. een 
uitbreiding op deze plaats). 

– Hockey 

– Opgegeven behoeften: 2 hockeyvelden 

– Dit betekent dat in het (maximale) programma er 2 trainingen of wedstrijden 
tegelijk kunnen doorgaan.  

– Per training zijn er ca. 30 deelnemers + een aantal bezoekers 

– Modal split werd door de club aangegeven: ca. 65% van de leden komt met 
de auto, 90% bezoekers met de auto 

– Rekening houdend met een autobezetting van 1,5 persoon/auto: 

– Op piekmomenten (einde training en begin training volgende groep) betekent 
dit dat: 

– 60 leden + 20 bezoekers aankomen + weggaan 

– 78 leden met de auto + 36 bezoekers met de auto 

– Rekening houdend met een gemiddelde autobezetting betekent dit 83 au-
toverplaatsingen op een piekmoment. 

– Tafeltennis 

– Bij trainingen of vrij spel zijn max. 20 leden tegelijk aanwezig.  

– 90% daarvan komt altijd te voet of met de fiets. 

– Maximaal 2 autoverplaatsingen. 

– Totale verkeersgeneratie in een piekuur 185 verplaatsingen. 

Conclusie 

Op piekmomenten kan er, voor de dagelijkse werking, na invulling van de zone een 
verkeersgeneratie van ca. 162 auto’s per uur op piekmomenten te verwachten. 
Deze piekmomenten zijn ’s avonds of op woensdagnamiddag. Dit betreft niet volle-
dig een nieuwe verkeersgeneratie, maar dit is de verkeersgeneratie, incl. de ver-
keersgeneratie van de bestaande voetbal op deze locatie. 

De capaciteit van de Heistraat is net voldoende om de verkeersintensiteit van de 
(bestaande + bijkomende) activiteiten te dragen. De capaciteit van de Minderhout-
sestraat is voldoende voor deze (deels bijkomende) verkeersintensiteit.  

De locatie zeer goed bereikbaar met de fiets en te voet, gezien de ligging aanslui-
tend bij de woonkern van Minderhout. Ook uit de uitgevoerde telling blijkt dat er 
vaak gebruik gemaakt wordt van de fiets voor verplaatsingen. In het RUP worden 
mogelijkheden voorzien om bijkomende trage verbindingen te realiseren. Om op het 
duurzaam en traag vervoer maximaal in te zetten, wordt in het RUP opgenomen dat 
er voldoende fietsstalplaatsen dienen te worden voorzien.  

Op momenten van evenementen of wedstrijden, kunnen er momenten met een 
grotere verkeersintensiteit verwacht worden. Evenementen vinden slechts enkele 
keren per jaar plaats en zijn niet richtinggevend naar het bekijken van de verkeers-
generatie in relatie tot de leefbaarheid in de omgeving. Gezien het de opvang van 
behoeften voor het lokale niveau betreft in deze zone, wordt verwacht dat de wed-
strijden die wekelijks in het weekend plaatsvinden geen buitenproportionele ver-
keersgeneratie tot gevolg hebben, waardoor er hiervoor geen significante effecten 
met betrekking tot verkeersgeneratie te verwachten zijn indien wordt ingezet in goe-
de fietsbereikbaarheid en voorzieningen.  

Indien meerdere verenigingen aanwezig zijn op de site, zullen afspraken moeten 
gemaakt worden in functie van wedstrijden/evenementen om deze te spreiden om 
zo de verkeersdruk van en naar de zone te beperken. 

Wijziging verkeersinfrastructuur – bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Het plan zorgt er niet voor dat de bestaande verkeersinfrastructuur moet gewijzigd 
worden. Er zijn in de referentiesituatie geen doorgangen doorheen de zoekzone. De 
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bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de zones in de omgeving wijzigen niet door 
opmaak van dit RUP in vergelijking met de referentiesituatie. 

Het planvoornemen zorgt niet voor een vermindering van de bereikbaarheid van 
terreinen voor landbouwvoertuigen. 

Het RUP biedt mogelijkheden voor het bijkomend voorzien van trage verbindingen 
naar de zoekzone, waardoor de bereikbaarheid voor traag verkeer verbetert en 
hierop kan worden ingezet. Door het traag verkeer te spreiden, is er ook minder 
kans op het ontstaan van conflicten met autoverkeer in de Heistraat, die een smalle 
weg betreft.  

Wijziging in parkeergebeuren 

Het realiseren van een uitbreiding van een recreatiegebied op deze locatie geeft 
mogelijks een verhoogde verkeersgeneratie en een verhoogde parkeervraag op 
deze locatie.  

De parkeerbehoefte is sterk afhankelijk van het type van recreatieve activiteiten dit 
ontwikkeld zullen worden binnen het terrein én van het aandeel van het terrein dat 
ontwikkeld wordt in functie van recreatie. Mogelijks is dit een verhaal die gefaseerd 
door de tijd verloopt. Het is daarom, in het kader van dit RUP zeer moeilijk om een 
inschatting te maken van het benodigd aantal parkeerplaatsen. 

Indien als principe gehanteerd wordt dat de parkeerbehoefte steeds binnen de 
zoekzone dient te worden opgevangen en niet mag afgewenteld worden op de om-
geving, worden er geen significante effecten in functie van parkeren verwacht. 

Bovendien is deze locatie ook gelegen onmiddellijk aansluitend bij het centrum van 
Minderhout en de nabijheid van het centrum van Hoogstraten. In het RUP wordt 
voorzien dat er bijkomende trage verbindingen kunnen worden voorzien wat de 
bereikbaarheid voor langzaam verkeer nog zal verhogen. Er dient dus een voldoen-
de aanbod aan fietsparkeerplaatsen worden voorzien.  

Op deze manier zal er binnen de zone voor recreatie voldoend ruimte zijn voor par-
keren en zal het parkeren niet op andere plaatsen worden afgewenteld.  

Bijkomende planologische toetsing. In het huidige RUP Heikant is een specifieke 
zone afgebakend voor parkeren (art. 3). Deze zone is mee in het huidige RUP op-
genomen. Bedoeling is om voor de volledige zone flexibele mogelijkheden te bieden 
naar inrichting toe. Belangrijk aspect is daarbij dat het parkeergebeuren dient te 
worden gebundeld voor de volledige zone voor recreatie, incl. de bestaande zone 
van de voetbal. Ook al worden in het RUP de specifieke voorschriften voor parkeren 
weg gehaald, blijft parkeren in deze zones echter nog mogelijk. De precieze afbake-
ning van de parking ligt echter minder strikt vast.  

2.6.4 Conclusie discipline mobiliteit 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Parkeerbehoeften voor de normale activiteiten dienen volledig binnen de zoek-
zone te worden opgevangen.  

– Parking moet gebundeld worden met parking van de reeds ingerichte zone 

– Er dienen voldoende fietsparkeerplaatsen te worden voorzien.  

– Mogelijkheden om bijkomende trage verbindingen te realiseren naar de recrea-
tieve zone. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline mobiliteit te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– De parkeerbehoefte zal geval per geval moeten beoordeeld worden, afhankelijk 
van het type recreatieve activiteiten en van het aandeel van ontwikkeling van het 
gebied als recreatiegebied.  

– Indien meerdere verenigingen aanwezig zijn op de site, zullen afspraken moeten 
gemaakt worden in functie van wedstrijden/evenementen om deze te spreiden 
om zo de verkeersdruk van en naar de zone te beperken. 

2.7 Beoordeling discipline mens – ruimtelijke aspecten, 
gezondheid en veiligheid 

2.7.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline mens – ruimtelijke 
aspecten, gezondheid en veiligheid:  

– Wijzigen van de functie landbouw naar recreatie 

– Wijzigen van de (gedetailleerde)voorschriften van recreatiegebied 

– Voorzien van (beperkte) bijkomende bebouwing, verharding en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie 

– Herbestemmen van zonevreemde tuin 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veilig-
heid worden volgende zaken als potentiële effecten beschouwd: 
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– Wijziging ruimtegebruik - mogelijke gevolgen voor huidige gebruikers: ver-
lies/winst aan functies 

– Wijziging ruimtebeleving - omgevingskwaliteit 

– Impact op gezondheid - hinderelementen 

– Veiligheidsrisico’s 

2.7.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zoekzone is gelegen in de afgeronde ruilverkaveling van Meer. Binnen de 
zoekzone is nog actieve landbouw aanwezig (maïs, voedergewassen en gras-
land). In de Heistraat, ten westen van de zoek-zone komen ook nog enkele 
landbouwbedrijfszetels voor. 

– Een deel van het gebied wordt in de landbouwimpactstudie weergegeven met 
een belangrijke landbouwwaarde (zie Figuur 16 op pg. 17). 

– De zoekzone is binnen de afbakening ‘kleinstedelijk gebied Hoogstraten’ gele-
gen. In het oosten paalt de zoekzone aan woningen met tuinen uit de Minder-
houtsestraat. Een perceel in gebruik als tuin die geen deel uitmaakt van een 
huiskavel is mee in de zoekzone opgenomen. Deze tuin is zonevreemd in agra-
risch gebied gelgen. In het westen paalt de zoekzone aan een reeds ingevuld 
recreatiegebied, in gebruik door de voetbalclub Minderhout V.V. 

– In de Heistraat, ten westen van de zoekzone komen ook nog enkele woningen 
voor. 

2.7.3 Beoordeling van de effecten 

Wijziging ruimtegebruik 

De zoekzone is gelegen in agrarisch gebied. Dit RUP wordt opgemaakt om dit agra-
risch gebied te kunnen omvormen naar een zone voor openluchtrecreatie met be-
perkte infrastructuur. Een groot deel van de zoekzone is cf. de landbouwgebruiks-
kaarten in professioneel agrarisch gebruik. Het betreft een ingesloten stuk land-
bouwgebied tussen de woonkern van Minderhout en het reeds ingevulde recreatie-
gebied. Het agrarisch gebied maakt geen deel uit van een groter, aaneengesloten 
landbouwgebied. In de landbouwimpactstudie is echter aangegeven dat voor één 
van de percelen een ‘hoge impact’ is op landbouw.  

Het aansnijden van de percelen in functie van recreatie, betekent dus een verlies 
aan ruimte voor de professionele landbouw. Landbouw en andere openruimtefunc-
ties zullen echter wel mogelijk blijven binnen de bestemming die voorzien wordt in 
het RUP. De ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische structuur wordt 
niet geschaad. Gezien er geen onteigening zal gekoppeld worden aan het RUP, 
betekent dat het huidige landbouwgebruik ook niet gedwongen zal moeten stopge-
zet worden. Op maat en op termijn zal naar een oplossing zal worden gezocht voor 

het huidige gebruik. Het huidige landbouwgebruik kan dus, na bestemming behou-
den blijven.  

De herbestemming biedt ruimte voor lokale sportverenigingen om zich in het cen-
trum van Minderhout te kunnen ontwikkelen. Binnen het centrum zelf is daar niet 
voldoende ruimte voor om de sportvoorzieningen te bundelen. Deze locatie wil de 
zone ter hoogte van de voetbal Minderhout uitbreiden, zodat ook andere lokale 
sportverenigingen zich er kunnen vestigen en de voetbal ook kan uitbreiden. De 
uitbreiding wordt in hoofzaak voorzien voor openluchtrecreatie met beperkte moge-
lijkheden voor bebouwing. Door deze uitbreiding worden er dus mogelijkheden ge-
boden voor sportverenigingen in de onmiddellijke omgeving van de woonkern van 
Minderhout = winst aan functies + mogelijkheden voor uitbreiden van de voetbal.  

Een beperkt deel van de zoekzone is in gebruik als tuin bij een voorliggende wo-
ning. Dit gedeelte maakt geen deel uit van een huiskavel en hoort niet bij een goed-
gekeurde verkavelingen en is gelegen in agrarisch gebied. Door het RUP kan deze 
zone op termijn ook in aanmerking komen voor openluchtrecreatie en bijhorende 
beperkte infrastructuur (geen bebouwing). Landbouw en open-ruimtefuncties blijven 
eveneens mogelijk. Er zal geen onteigeningsplan gekoppeld worden aan het RUP, 
waardoor er geen gedwongen stopzetting van het gebruik als tuin zal zijn.  

Bijkomende planologische toets: het meest noordelijke gedeelte van de zoekzone 
was in het RUP sportvelden Heistraat meegenomen als recreatiegebied. Daar kon 
een parking en openbaar groen worden voorzien. In deze ruimte is dus de mogelijk-
heid voor het voorzien van een parking en voor het voorzien van openbaar groen. 
Door de opmaak van het RUP, zal er weinig ruimte overblijven om te voorzien in 
functie van openbaar groen. Er worden in dit gedeelte beperkte mogelijkheden ge-
boden om te voorzien in bebouwing en voor parkeerplaatsen. Deze functies sluiten 
wel aan bij de toegelaten functies in het bestaande RUP. In realiteit echter is deze 
zone slechts deels ingevuld met parkeerplaatsen, niet met openbaar groen. In reali-
teit zal de functie ‘openbaar groen’ dus niet verloren gaan. 

Impact op gezondheid – hinderelementen, wijziging ruimtebeleving – omge-
vingskwaliteit 

In vergelijking met de referentiesituatie zal voor een tuin (buiten de huiskavel) bin-
nen de zoekzone een omvorming zijn naar een zone voor recreatie. De meeste 
tuinen van de aanpalende woningen in de Minderhoutsestraat zullen, na opmaak 
van het RUP grenzen aan recreatiegebied, terwijl ze ervoor grenzen aan agrarisch 
gebied.  

Visuele hinder 

Door de realisatie van het RUP kan er een gewijzigd visueel beeld ontstaan voor 
een aantal aangrenzende woningen. Waar deze woningen nu uitkeken over agra-
risch gebied, zal dit worden omgezet naar een zone voor recreatie. Ten opzichte 
van deze voorliggende woningen dient er minimaal een groenbuffer te worden voor-
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zien zodat er een visuele afscherming van het recreatiegebied ten opzichte van de 
tuinen is. De invulling van het gebied wordt echter voorzien in hoofdzaak in functie 
van openluchtrecreatie. Dit wil zeggen dat in functie van het uitzicht van de wonin-
gen de openheid zal behouden worden. Er worden geen nabije obstakels door be-
bouwing verwacht, met uitzondering voor het meest noordelijke deel van de zoek-
zone (zie verder). Er wordt bovendien voorzien in een groenbuffer Er worden voor 
de meeste woningen geen visuele hinder verwacht. 

Bijkomende planologische toets: het meest noordelijke gedeelte van de zoekzone 
was in het RUP sportvelden Heistraat meegenomen als recreatiegebied. Daar kon 
een parking en openbaar groen worden voorzien. Door het RUP kan in deze zone 
beperkte infrastructuur voorzien worden. Dit betekent ten opzicht van de aanpalen-
de woningen dat het uitzicht op het open gebied beperkt wijzigt. De toegelaten be-
bouwing zal echter worden beperkt, waardoor de visuele impact op de aanpalende 
woningen beperkt is. Er wordt tussen de tuinen en de potentiële nieuwe infrastruc-
tuur ook een groenbuffer voorzien.  

Er worden geen significant negatieve effecten verwacht met betrekking tot visuele 
hinder.  

Lichthinder 

Lichthinder kan veroorzaakt worden door uitrusting van de recreatiezone met ver-
lichting. In functie van het mogelijk maken van trainingen ’s avonds, zal het bij het 
realiseren van openluchtrecreatie vermoedelijk wenselijk zijn om verlichting te voor-
zien op het terrein in functie van openluchtrecreatie.  

Indien verlichting noodzakelijk is, is het, om lichthinder maximaal te beperken aan te 
bevelen om enkel gerichte en aangepaste verlichting te gebruiken en enkel op de 
tijdstippen dat dit strikt noodzakelijk is voor wedstrijden/trainingen. Op die manier 
wordt de verstrooiing naar de omgeving tot een minimum beperkt. De hoeveelheid 
weerkaatst licht dient tot een minimum worden beperkt. 

Tussen de aanpalende woningen en de zone voor openluchtrecreatie zal een 
groenbuffer worden voorzien. Hierdoor wordt reeds het grootste deel van het ver-
strooid licht weggevangen. Er wordt geen significant effect verwacht met betrekking 
tot lichthinder ten opzichte van de referentiesituatie.  

Geluidshinder 

In de bestaande toestand is in de zone die geregeld is met het RUP sportvelden 
Heistraat reeds recreatie aanwezig in de omgeving. Door de opmaak van het RUP 
worden bijkomende mogelijkheden worden geboden voor openluchtrecreatie met 
beperkte infrastructuur in de zone tussen de bestaande sportvelden en de woningen 
langs de Minderhoutsestraat.  

Het voorzien van (openlucht) sportactiviteiten veroorzaakt periodiek een vorm van 
geluid, maar dit kan niet gezien worden als hinderlijk geluid. Geluid afkomstig van 

spelende kinderen en sportactiviteiten horen bij het omgevingslawaai. In het RUP 
kunnen echter specifiek nog een aantal activiteiten verboden worden om de ge-
luidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. geluidsintensieve 
(gemotoriseerde) sporten.  

De toename aan geluid kan ook veroorzaakt worden door een toename van het 
gemotoriseerd verkeer dat van en naar de zoekzone komt. Gezien de ligging aan-
sluitend bij Minderhout en in de onmiddellijke omgeving van de woonkern van 
Hoogstraten, zal een groot deel van de verplaatsingen met de fiets of te voet kun-
nen gebeuren. Er is reeds verkeersgeneratie door de bestaande recreatieve activi-
teiten. In functie van de uitbreiding van de zone voor recreatie zal er meer verkeer 
gegenereerd worden (zie discipline mobiliteit), maar binnen de mogelijkheden met 
betrekking tot capaciteit van de wegenis.  

Er kan geconcludeerd worden dat de geluidshinder naar de omgeving toe beperkt 
blijft. 

Geurhinder 

Het RUP geeft geen aanleiding tot geurhinder.  

Conclusie 

Cf. de bespreking van de voorgaande punten met betrekking tot potentiële hinder, 
kan gesteld worden dat in functie van het behoud van de leefkwaliteit en de omge-
vingskwaliteit voor de voorliggende woningen aan de Minderhoutsestraat bepaalde 
maatregelen in het RUP moeten genomen worden: 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen. 

 

In functie van de inrichting van het gebied kunnen ook volgende aanbevelingen 
meegegeven worden: 

– enkel verlichting toelaten indien het gaat om gerichte verlichting die enkel ge-
bruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

 

Indien de hinderaspecten naar de omwonenden tot een minimum worden beperkt 
(geluid, geur, visueel, licht, verkeersdoorstroming), wordt de leefkwaliteit – en de 
omgevingskwaliteit van de omwonenden niet aangetast in vergelijking met de refe-
rentiesituatie. 
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Veiligheidsrisico’s 

Ter uitvoering van artikel 12 van de SEVESO II-richtlijn dient in het beleid inzake 
ruimtelijke ordening rekening gehouden te worden met de noodzaak om op lange-
termijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen SEVESO-inrichtingen en 
aandachtsgebieden. 

In het RUP is geen SEVESO-inrichting gelegen en het RUP voorziet in de zoekzone 
ook geen SEVESO-inrichtingen. De zoekzone is ook niet in een consultatiezone van 
een bestaande SEVESO-inrichting gelegen.  

In het advies van dienst VR dat via de internettoepassing RVR toets besluit: 

“Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen 
probleem: het RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en 
er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.” 

De beslissing met betrekking tot de RVR-toets is in bijlage te vinden. 

De contour gebruikt in het kader van de RVR-toets was ruimer dan de zoekzone die 
voor het RUP wordt meegenomen in de startnota. 

2.7.4 Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten, ge-
zondheid en veiligheid 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Voorzien van voorkooprecht binnen de zone in functie van de stad Hoogstraten, 
geen onteigening.  

– Agrarische functie en andere openruimtefuncties blijven mogelijk. 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen. 

 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veilig-
heid te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– enkel verlichting toelaten indien het gaat om gerichte verlichting die enkel ge-
bruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

2.8 Discipline klimaat 

2.8.1 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

Het RUP biedt de mogelijkheden voor bijkomende bebouwing en verharding en 
mogelijkheden voor de realisatie van sportvelden in functie van opvang voor de 
behoeften aan recreatie op lokaal niveau. De focus in dit gebied ligt op openluchtre-
creatie met een beperkt aandeel bebouwing. . De zoekzone is niet gelegen in een 
valleigebied, signaalgebied of een gebied met een actie uit een stroomgebiedsbe-
heerplan. De zoekzone is slechts voor een bepekt gedeelte gelegen in (mogelijk) 
overstromingsgevoelig gebied. 

Binnen de zoekzone wordt ruimte voorbehouden voor de waterloop. 

2.8.2 Effectbespreking 

Effect van het planvoornemen op het klimaat 

Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen en de 
effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke ef-
fecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwater-
huishouding. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het ontwikkelen van nieuwe over-
stromingsgevoelige zones. Het RUP zal geen significante verstoring van het 
overstromingsregime betekenen. 

– In het RUP wordt ruimte voor de waterloop voorzien met mogelijkheden voor 
behoud van de structuurkwaliteit.  

– Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er wordt geen ver-
harding, ophogingen of vergravingen gepland binnen signaalgebieden.  

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante 
verhoging van (CO2-)emissies.  

Effect van het klimaat op het planvoornemen 

Er ligt een waterloop met een overstromingsrisico tegen de zoekzone. Het plan 
heeft voldoende rekening gehouden met een veranderend klimaat door ‘het voor-
zien van voldoende ruimte voor de waterloop’, voldoende ruimte voor berging van 
overstromingswater’, ‘vrijwaren van oeverzones’.  
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2.8.3 Conclusie discipline klimaat 

Op basis van voorgaande effectbespreking (en bespreking van de overige discipli-
nes) blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat 
te verwachten zijn.  

2.9 Grensoverschrijdende effecten 

Het onderzoeksgebied ligt op ca. 1 km van de grens met Nederland.  

Gelet op de aard van het plan, de omvang van de effecten zoals hiervoor beschre-
ven, worden geen aanzienlijke grensoverschrijdende effecten verwacht. 

2.10 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van be-
paalde effecten niet beoordeeld kan worden. 

3 Globale conclusie aanzienlijkheid van mili-
eueffecten 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal hebben. Voor het deelRUP lokale recreatieve cluster Minderhout  moet 
dus geen plan-MER worden gemaakt. 
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II DEELPLAN LOKALE RECREATIEPOOL 
LANGENBERG 

1 Algemeen 

1.1 Methodologie 

De methodologie voor het opstellen van een screening op milieueffecten is qua 
opbouw en aanpak gebaseerd op de richtlijnen voor het opstellen van een MER, 
maar de analyses zijn minder diepgaand: in de regel wordt gewerkt met een kwalita-
tieve benadering, waar relevant ook (semi)kwantitatief. Volgende opbouw en aan-
pak wordt gevolgd: 

Planomschrijving 

Het plan wordt gesitueerd, de bestaande en de gewenste toestand worden beschre-
ven. Analoog aan een projectomschrijving (project MER) worden onderzoeksge-
bied/zoekzone en het plan zelf inhoudelijk weergegeven, met aandacht voor rele-
vante elementen in relatie tot potentiële milieueffecten. 

Gebiedsafbakening 

De contouren van het betrokken RUP bepalen de zoekzone. In een aantal gevallen 
liggen deze contouren nog niet precies vast en kan verder onderzoek in de loop van 
het proces (alsook de planMER-screening) de precieze afbakening bijsturen. In dat 
geval wordt gesproken van onderzoeksgebied of zoekzone. 

Beschrijving van mogelijke alternatieven en referentiesituatie 

Een essentieel element voor beoordeling van een plan op milieueffecten is de ana-
lyse van en vergelijking met mogelijke alternatieven. Globaal kunnen volgende types 
alternatieven onderzocht worden: 

– locatiealternatieven: enkel relevant indien verschillende locaties de facto moge-
lijk zijn (ruimtelijk – beleidsmatig) 

– uitvoeringsalternatieven: door het opleggen van specifieke voorschriften (be-
stemming – inrichting – beheer) kan ingespeeld worden op alternatieve ontwik-
keling 

– Nulalternatief: het alternatief waarbij uitgegaan wordt van het niet-uitvoeren van 
het voorliggende plan. Dit wordt ook wel de planologische toestand genoemd. 

De referentiesituatie is de situatie waartegen eventuele milieueffecten van het RUP 
afgewogen worden. De referentie dat kan de bestaande, feitelijke toestand zijn, 
maar dit kan ook het nulalternatief zijn. Beide zijn niet altijd gelijk.  

Indien er verschillen zitten tussen de bestaande feitelijke toestand en tussen de 
planologische toestand (nulalternatief), kan er ook een dubbele toetsing gebeuren: 
feitelijke toets en planologische toets. Bij de beoordeling van de effecten kan de 
nadruk meer komen te liggen op de meer kwetsbare situatie. 

Screening mogelijke milieu effecten en vertaling in ingreep – effectschema 

Op basis van het plan (inrichtingsmogelijkheden, krachtlijnen, inrichtingsprincipes, 
e.d.) worden mogelijke ingrepen opgesomd die mogelijk zijn na goedkeuring van het 
RUP. Vervolgens wordt nagekeken welke relevante milieudisciplines worden onder-
zocht voor het RUP. 

Er wordt een ingreep – effectenschema opgemaakt om na te gaan voor welke disci-
plines er mogelijk significante effecten tot uiting kunnen komen. Deze worden dan 
voor verdere bespreking geselecteerd. Significante effecten kunnen zowel positief 
als negatief zijn. We onderscheiden directe en indirecte effecten; tevens kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen tijdelijke en permanente effecten. In deze fase 
van planning zonder concrete invulling hebben tijdelijke effecten uit de aanlegfase 
minder relevantie en worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

Milieueffecten kunnen zich voordoen in verschillende milieudisciplines. Daarbij kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen de “primaire” disciplines (lucht, geluid en 
trillingen, licht, warmte en straling, bodem, water en mobiliteit) en de “receptor” dis-
ciplines (Mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veiligheid; erfgoed, landschap 
en archeologie; biodiversiteit; klimaat). Deze laatste groep onderscheidt zich van de 
eerste doordat de effecten zich meestal voordoen op een indirecte manier, nl. via 
effecten inzake de primaire disciplines. 
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Figuur 75: interdisciplinaire relaties  

Bij de beoordeling van de effecten wordt dit onderscheid meegenomen: de beoorde-
ling van de primaire effecten gebeurt meestal t.o.v. de receptor disciplines om op die 
manier wordt een dubbele beoordeling vermeden. 

Analyse en beoordeling per effectdiscipline 

Enkel de ingrepen die op basis van het ingreep - effectenschema aanleiding kunnen 
geven tot potentieel significante effecten worden meegenomen voor verdere analy-
se per discipline: per discipline worden directe en indirecte effecten geanalyseerd en 
beoordeeld met de referentiesituatie als beoordelingsbasis.  

Volgende onderdelen worden telkens besproken: 

– Ingrepen en potentiële effecten 

– Kwetsbaarheden van de zoekzone en de omgeving 

– Beoordeling effecten 

– Conclusie en aanbevelingen 

 

In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste geraadpleegde bron-
nen en de belangrijkste elementen van beoordeling. Niet alle bronnen worden 
steeds systematisch geanalyseerd, maar enkel waar dit relevant is vanuit de ingre-

pen en verwachte effecten. Effectbeoordeling gebeurt in de eerste plaats kwalitatief 
en (semi-)kwantitatief in de gevallen waar dit relevant is. 

Bij de beoordeling wordt er in principe steeds van uitgegaan dat het vigerende sec-
toraal juridische kader wordt toegepast, tenzij expliciet anders vermeld. 
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Tabel 9:  planMER-screening: overzicht mogelijke bronnen en beoordelings-
aspecten per milieudiscipline 

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 

B
o

d
e

m
/ 
w

a
te

r 

 Bodemkaart van België (bodemtextuur, 
-profiel en waterhuishouding) 

 Geologische kaart van België 

 OVAM databank 

 Eventuele verstoring van bodempro-
fiel in relatie tot kwetsbare bodems 

 Vlaamse hydrologische atlas 

 Zoneringsplannen 

 Bekkenbeheerplannen 

 VMM kartering waterkwaliteit 

 Waterkwantiteit: oppervlakte verhar-
dingen in relatie tot infiltratie 

 Eventuele lozingen in relatie tot 
waterkwaliteit en kwaliteitsdoelstellin-
gen 

 Eventuele ingrepen in beekstructuur 

 Watertoetskaarten  Gevoeligheid voor overstromingen 

 Infiltratiegevoeligheid 

 Gevoeligheid voor erosie 

 Databank Ondergrond Vlaanderen 
(DOV) 

 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 

 Beschermingszones waterwingebieden 

 Verontreiniging grondwater in relatie 
tot kwetsbaarheid 

 Verstoring grondwaterstromen 

G
e

lu
id

 

 Inventaris en analyse van de belang-
rijkste bestaande geluidsbronnen (ver-
keerswegen, puntbronnen…) 

 Richtwaarden Vlarem II 

 Input uit discipline mens - mobiliteit 

 Kwalitatieve beoordeling in relatie tot 
bestaande bronnen 

M
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e
n

 v
e
il
ig

h
e
id

 

 Mobiliteitsprofiel – bereikbaarheidspro-
fiel 

 Actueel bodemgebruik (orthofoto, 
landbouwgebruikspercelen, HAG-
kaart,…) 

 Input uit disciplines lucht, geluid, land-
schap 

 Functiewijziging en wijziging van 
bodemgebruik 

 Hinderaspecten (geluid, licht) 

 Gewijzigde visuele beleving 

 Wijziging verkeersafwikkeling en 
verkeersleefbaarheid 

B
io

d
iv

e
rs

it
e
it

 

 Biologische waarderingskaart van 
België 

 Bijzondere beschermingen zoals SBZ 
(Vogel- en Habitatrichtlijngebied) na-
tuurreservaten, VEN 

 Habitatkaart INBO 

 Input uit disciplines water, lucht, geluid 

 Biotoopverlies en –wijziging 

 Versnippering, verstoring ecologische 
infrastructuur 

 Verdroging, vernatting 

 Verstoring door geluid of andere 
hinderaspecten 

 Beschrijving, bronnen Beoordelingsaspecten 

L
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 Orthofoto analyse, terreinkennis 

 Inventaris Beschermde monumenten, 
landschappen, dorps- of stadsgezich-
ten 

 Landschapsatlas (ankerplaats, relictzo-
ne) 

 Landschapskenmerkenkaart 

 Inventaris onroerend erfgoed 

 Abiotische verstoring 

 Landschapsecologische verstoring 

 Beïnvloeding erfgoedwaarde 

 Verstoring visuele beleving 

L
u

c
h

t 

 Input uit discipline mens –mobiliteit 

 CAR Vlaanderen 

 Mogelijk relevant in relatie tot mobili-
teit (uitstoot verkeer); voor het overi-
ge worden geen significante effecten 
verwacht 

L
ic

h
t 

 Kwalitatief benaderen  Mogelijk relevant voor gevoelige 
gebieden biodiversiteit 

Warmte, straling Deze milieudisciplines worden beschouwd als niet 
relevante disciplines gelet op de aard en de omvang 
van de mogelijke ontwikkeling op basis van de plannen. 

Energie- en grondstofvoorraden 

* Mens: ruimtelijke aspecten en hinder, mobiliteit 

Watertoets  

De planMER-screening levert de nodige informatie om de watertoets voor het plan 
uit te voeren. Deze informatie wordt aangeleverd vanuit de discipline water, waarin 
zowel effecten op grondwater (kwaliteit, stromen) als oppervlaktewater (waterber-
ging- en buffering, infiltratie, waterkwaliteit, structuurkenmerken waterloop) aan bod 
komen. Het resultaat wordt weergegeven in de waterparagraaf. 

Passende beoordeling  

Voor speciale beschermingszones gelegen binnen de potentiële invloedssfeer van 
het RUP wordt indien nodig een passende beoordeling van eventuele effecten op 
het aangemelde gebied en de instandhoudingsdoelstellingen geïncorporeerd in de 
beoordeling die uitgevoerd wordt in de discipline biodiversiteit.   

Conclusies: maatregelen en aanbevelingen  

Bij de conclusie per discipline worden, indien relevant, milderende maatregelen of 
aanbevelingen opgenomen.  

Indien voor een bepaald aspect sectorale wetgeving bestaat, wordt er bij de beoor-
deling van uitgegaan dat deze ook effectief toegepast wordt. De milderende maat-
regelen en aanbevelingen kunnen wel bijkomende elementen voor het RUP opleve-
ren en bijkomende voorwaarden voor vergunningsverlening aangeven.  
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Essentiële maatregelen zijn maatregelen zonder de welke een positieve beoordeling 
van de planMER-screening (of van een specifieke discipline) niet mogelijk zou zijn. 
Zonder deze maatregelen is er een reële kans op significante effecten (voor de 
specifieke discipline). Deze maatregelen dienen te worden opgenomen in de voor-
schriften van het RUP. 

Aanbevelingen zijn maatregelen welke een niet-significant effect nog kunnen ver-
zachten. De aanbevelingen kunnen bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoogpunt 
aangewezen zijn. 

In de planMER-screening wordt geen uitspraak gedaan over het geijkte instrument 
dat de implementatie van de essentiële maatregelen of aanbevelingen kan garande-
ren (tenzij hierover in deze fase al uitsluitsel kan zijn). Uitgangspunt is dat de essen-
tiële maatregelen worden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften, voor 
zover deze een ruimtelijke component hebben. Indien dit niet het geval is dan wordt 
ervan uitgegaan dat de nodige stappen (binnen een ander beleidsdomein) worden 
genomen. Deze stappen worden dan opgenomen in de toelichtingsnota bij het RUP 
in overleg met de bevoegde instantie. 

1.2 Planomschrijving 

1.2.1 Bestaande en gewenste toestand 

De bestaande en de gewenste toestand werden beschreven in Deel 1: DEEL 1, II, 4 
op pg. 40 en DEEL 1, II, 7 op pg. 55. 

1.2.2 Gebiedsafbakening 

De afbakening van de zoekzone werd besproken in DEEL 1, II, 1.3 op pg 34.   

Figuur 76: afbakening zoekzone op orthofoto (2019) 

1.2.3 Detailleringsniveau 

In het RUP worden bestemmingen vastgelegd die de bestaande bestemming van 
het gebied cf. het gewestplan vervangen. De afbakening van de zoekzone zal ge-
beuren op perceelniveau. Per bestemmingszone zullen stedenbouwkundige voor-
schriften worden uitgewerkt. Deze zullen de ruimtelijke principes vastleggen, zonder 
gedetailleerde bestemmingsvoorschriften. 
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1.2.4 Alternatieven  

Locatiealternatieven 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van een bestaande, zonevreemde locatie. Het 
RUP tracht een oplossing ter plaatse te bieden. Deze locatie kreeg in het GRS van 
Hoogstraten een aanduiding als lokale recreatieve pool. Er werd dus op de locatie 
van het RUP beleidsmatig ruimte voor voorzien. Het onderzoek naar een alternatie-
ve locatie is hier niet aan de orde.  

Uitvoeringsalternatieven 

Indien een herbestemming wordt doorgevoerd in een RUP, zijn beperkte inrich-
tingsalternatieven mogelijk. Het RUP wordt opgemaakt in functie van een bestaande 
(zonevreemde) situatie waarbij in het RUP mogelijkheden geboden worden in func-
tie van de bestendiging en beperkte mogelijkheden binnen de reeds in gebruik zijn-
de oppervlakte.  

Er wordt van uitgegaan dat eventuele uitvoeringsalternatieven of de verschillende 
inrichtingsmogelijkheden geen significant andere of afwijkende effecten met zich 
meebrengen dan diegene die verder besproken worden. Verder zal bij beoordeling 
van elke discipline overwogen kunnen worden of alternatieve opties wenselijk zijn 
om mee te nemen in de voorschriften. 

Nulalternatief 

Indien het RUP niet zou worden opgemaakt, dan blijven de huidige bestemmingen 
van kracht. Dit betekent dat de bestemming agrarisch gebied voor de zoekzone 
behouden blijft. In agrarisch gebied zijn mogelijkheden voor landbouw en niet voor 
recreatie. De huidige recreatieve voorzieningen zijn niet vergunbaar in agrarisch 
gebied.  

1.2.5 Referentiesituatie 

De planologische toestand worden in functie van de beoordeling van dit RUP als 
referentiesituatie gebruikt, dus agrarisch gebied met mogelijkheden voor agrarisch 
gebruik en agrarische bebouwing. De bestaande, recreatieve activiteiten zijn in de 
referentietoestand niet aanwezig (activiteiten/constructies zijn niet vergund). De 
bestaande, vergunde GSM-mast kan behouden blijven. 

De bestaande toestand wordt als nuancering gebruikt. 

In functie van de planologische toets, kan verwezen worden naar de geldende be-
stemmingen, zie DEEL 1, II, 2.6 vanaf pg. 37. De bestaande, feitelijke toestand 
wordt besproken in DEEL 1, II, 4 op pg. 40. 

1.3 Toetsing planMER-plicht  

Een RUP valt onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in 
het DABM. Omdat ze het kader vormt voor de toekenning van een vergunning valt 
het eveneens onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Het RUP vormt het kader voor het toekennen van een vergunning voor een project 
vermeld in bijlage I, bijlage II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van catego-
rieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzi-
gingen, namelijk rubriek 10 b van bijlage III, namelijk stadsontwikkelingsproject. 

Het voorgenomen zoekzone regelt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal 
niveau omdat de zoekzone ca. 1,1 ha betreft en 0,01 % van het grondgebied van de 
gemeente Hoogstraten. Het lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd, gezien het 
RUP opgemaakt wordt in functie van de bestendiging van een lokale sportvereni-
ging.  

Aldus dient voor het betreffende RUP op basis van screening worden geoordeeld of 
het plan mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  

  



 II Deelplan lokale recreatiepool Langenberg 

 2 Beoordeling milieueffecten 

Hoogstraten – RUP sportzones - startnota IOK plangroep 87 

2 Beoordeling milieueffecten  

2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines  

2.1.1 Ingrepen 

Het RUP voorziet in bestemmingswijzigingen en inrichtingsvoorschriften. Dit bete-
kent dat er wijzigingen zijn met betrekking tot de planologische toestand en ten 
opzichte van de feitelijke toestand.  

De ingrepen die wijzigingen veroorzaken betreffen: 

– Wijzigen van de functie landbouw naar recreatie 

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

– Voorzien van een groene landschappelijke inpassing.  

Cf. de beschrijving van de referentiesituatie, worden de effecten besproken ten 
opzichte van de planologische toestand, gezien in de feitelijke toestand de activitei-
ten/gebouwen niet vergund zijn. 

De wijzigingen worden in onderstaande tabel opgenomen en besproken. 

 Huidige toestand  Geplande toestand Wijziging 

Bestemmin-
gen, planolo-
gisch toestand 

Agrarisch gebied Recreatiegebied Er gebeurt een herbestemming om 
de juiste bestemming te voorzien 
voor de bestaande (niet-vergunde) 
sportactiviteiten (tennis). Het 
betreft een wijziging van landbouw 
naar recreatie. Landbouwactivitei-
ten zullen binnen de bestemming 
wel toegelaten blijven (voor op 
lange termijn, bij stopzetting 
recreatie) 

Feitelijke  
toestand  

Bestaande bebou-
wing in functie van 
zonevreemde 
sportactiviteiten 

Voorzien van mogelijk-
heden tot het voorzien 
van een beperkt ge-
bouw ter ondersteu-
ning van openluchtre-
creatie. 

Door de herbestemming zal het 
mogelijk worden om het bestaan-
de (onvergund) gebouw te regula-
riseren en beperkt uit te breiden in 
functie van het bieden van meer 
comfort en sanitair. 

Bestaande tennis-
velden en andere 
ruimte in gebruik 
voor openluchtre-
creatie 

 

Voorzien van mogelijk-
heden voor het voor-
zien van een bijko-
mend tennisveld, 
binnen het terrein dat 
reeds in gebruik is.  

Door de herbestemming zullen 
binnen het gebied meer mogelijk-
heden geboden worden in functie 
van openluchtrecreatie (aanleg 
sportvelden) 

Bestaande ruimte in 
gebruik als parking 

Voorzien van parking 
op eigen terrein 

In de bestaande toestand is er 

parking op het terrein van de 
vereniging aanwezig. Parkeren 
dient steeds op eigen terrein te 
gebeuren en kan niet afgewenteld 
worden naar andere zones. 

Bestaande GSM-
mast 

Mogelijkheden voor 
GSM-mast blijven 
behouden 

Geen wijzigingen 

Bestaand deel is in 
gebruik als moes-
tuin 

 

Het RUP zal geen 
specifieke voorschrif-
ten hiervoor voorzien. 

Het feitelijk gebruik van een deel 
van de zoekzone als moestuin 
wordt niet specifiek voorzie in de 
bestemming. Deze ruimte wordt 
ook voorzien in functie van open-
luchtrecreatie. 

Zoekzone grenst 
aan een woning en 
aan een landbouw-
bedrijf 

Voorzien van een 
landschappelijke 
groenbuffer rondom de 
zoekzone. 

In het RUP zal het voorzien van 
een landschappelijke groenbuffer 
wordt voorzien aan de randen om 
zo in te passen in het landschap 
en de aanwezige bebouwing. 

2.1.2 Selectie van relevante milieudisciplines  

In de planMER-screening worden de effecten van het plan op de verschillende dis-
ciplines onderzocht. Voor de evaluatie van de effecten die het project teweeg zal 
brengen worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Er wordt een onder-
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scheid gemaakt tussen deze sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante 
disciplines.  

Het feit dat bepaalde ingrepen binnen bepaalde milieudisciplines onomkeerbare en 
dus permanente effecten veroorzaken, klasseert hen onder de noemer sleuteldisci-
plines.  

De disciplines ‘warmte en straling’, en ‘aanspraak op energie- en grondstofvoorra-
den’ worden niet weerhouden als relevante discipline in het kader van dit RUP. 
Deze disciplines worden dus niet onderzocht. De aard en omvang van de ingrepen 
is immers niet van die aard dat een significant effect binnen deze disciplines kan 
verwacht worden. 

De deeldisciplines ‘geluid’, ‘licht’ en ‘lucht’ worden niet als aparte discipline in aan-
merking genomen, maar zullen besproken worden onder de discipline mens (hin-
deraspecten) en/of biodiversiteit gezien dit receptordisciplines zijn.  

Tabel 10: selectie van relevante en niet relevante disciplines voor het RUP 

Discipline Sleuteldisci-
pline 

Optiediscipline Niet relevante 
discipline 

Bodem x   

Water (grondwater, oppervlaktewater en 
afvalwater) 

x   

Biodiversiteit x   

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

x   

Mens – mobiliteit x   

Mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid 
en veiligheid  

x   

Geluid en trillingen  x  

Licht   x  

Lucht en geur   x  

Warmte en stralingen    x 

Energie- en grondstofvoorraden   x 

Klimaat x   

2.1.3 Mogelijk voorkomende effecten 

Onderstaand ingreep-effectschema geeft een overzicht van mogelijk significante 
effecten per ingreep voor de verschillende milieudisciplines. 

Tabel 11: ingreep-effectenschema 

Onderzoeksdisciplines 
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Ingrepen        

Wijzigen van de functie landbouw 
naar recreatie 

N N N N MS MS MS 

Voorzien van beperkte bebouwing, 
ruimte voor parking en inrichting van 
ruimte voor openluchtrecreatie 

MS MS MS MS MS MS MS 

Voorzien van een groene landschap-
pelijke inpassing.  

N N MS MS N N MS 

N: waarschijnlijk niet significant effect; evt. effect zeer beperkt in omgang en tijd / MS: mogelijk significant 

effect / S: waarschijnlijk significant effect(T): tijdelijk effect / (P): periodiek effect / (ind): indirect effect 

 

De tabel doet geen uitspraak over effectief significante effecten maar laat wel toe op 
basis van mogelijk significante effecten en waarschijnlijk significante effecten een 
selectie te maken van nader te onderzoeken ingreep – effectrelaties: verder te on-
derzoeken zijn de effecten die als MS (mogelijk significant) worden aangeduid.  

De disciplines “mens” en “biodiversiteit” zijn receptordisciplines. In deze disciplines 
worden ook de eventuele effecten op het vlak van “lucht en geur”, “geluid en trillin-
gen” en “licht” besproken. 
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2.2 Beoordeling discipline Bodem 

2.2.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline bodem:  

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline bodem worden volgende zaken als potentiële effec-
ten beschouwd: 

– Verstoring van de bodemlagen 

– Verstoring van het natuurlijk reliëf 

– Effecten op bodemkwaliteit – bodemverontreiniging 

– Erosie 

2.2.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zoekzone wordt in gekenmerkt door een plaggenbodem op (lemig) zand. 

– Er zijn geen bodemonderzoeken, schadegevallen of meldingen omtrent bodem-
vervuiling gekend. 

– De zoekzone heeft een vlak reliëf. 

– De zoekzone is niet erosiegevoelig. 

2.2.3 Beoordeling van de effecten 

Verstoring van de bodemlagen 

Door het RUP is het mogelijk dat er binnen de zoekzone beperkte bebouwing, ver-
harding en aanleg van sportvelden kan worden gerealiseerd. Ten opzichte van de 
referentiesituatie (agrarisch gebied), kan daardoor mogelijks vergraving en versto-
ring van de onderliggende bodemlagen optreden. De aanleg van constructies heeft 
immers tot gevolg dat er een verstoring van de bodemlagen zal plaatsvinden. Dit 
effect is beperkt, maar kan niet gemilderd worden.  

Er worden echter geen ingrepen in de diepe bodemlagen verwacht omdat deze niet 
kenmerkend zijn voor de toegelaten openluchtrecreatieve activiteiten. Ondergrondse 
constructies zullen echter steeds cf. de geldende sectorale wetgeving moeten ge-
toetst worden.  

In de referentiesituatie is de kans op profielverstoring echter ook groot. Door agra-
risch gebruik kunnen eveneens profielverstoring optreden. Agrarisch gebruik blijft 
ook toegelaten binnen de zone. De ingrepen zijn echter slechts plaatselijk en tasten 
het bodemprofiel van de omgeving niet aan.  

Er wordt door het RUP niet ingegrepen op kwetsbare bodemprofielen of in zones 
met bodemkundig erfgoed. Er worden geen aanzienlijke effecten op de structuur-
kwaliteit van de bodem verwacht. 

Ten opzichte van de referentiesituatie is het effect neutraal, gezien ook binnen de 
huidige bestemming het waardevolle bodemprofiel kan verstoord worden. 

Verstoring van het natuurlijk reliëf 

Er is een vlak reliëf aanwezig in de zoekzone. Er zal niet worden ingegrepen op het 
reliëf. Er worden geen verstoringen verwacht van het natuurlijk reliëf.  

Effecten op bodemkwaliteit – bodemverontreiniging 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging) en het gegeven dat er geen gekende verontrei-
nigde percelen worden aangetroffen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten inzake bodemkwaliteit optreden. 

Erosie 

Rekening houdend met de aard van het plan en de voorziene ingrepen en het gege-
ven dat er in en nabij de zoekzone op dit moment geen gronden gevoelig voor ero-
sie of grondverschuiving voorkomen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. 

2.2.4 Conclusie discipline bodem 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden voor 
huidige kantine 

– Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, zonder dat de invulling 
van de parkeerbehoefte op het terrein wordt aangetast.  

– Behoud voor mogelijkheden voor landbouw (op lange termijn) 

Op basis van de opname van deze elementen in het RUP en in functie van voor-
gaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot 
de discipline bodem te verwachten zijn.  
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2.3 Beoordeling discipline water 

2.3.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline water:  

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline water worden volgende zaken als potentiële effecten 
beschouwd: 

– Effecten op grondwater 

– Aantasting grondwaterstromingen - verdroging 

– Aantasting van de waterkwaliteit 

– Effecten op oppervlaktewater: 

– Wijziging infiltratiemogelijkheden en waterbergend vermogen 

– Verstoring van het overstromingsregime (veiligheid) 

– Aantasting van de waterkwaliteit 

– Wijziging afvoerregime en structuurkwaliteit ontvangende waterloop  

– Effecten afvalwater: 

– Bijkomende belasting riolering 

2.3.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De Mark, een waterloop van 2
de

 categorie is ca. 500m ten zuidwesten van de 
zoekzone gelegen. 

– De zoekzone is volledig gekarteerd als ‘matig gevoelig voor grond-
waterstroming’ (type 2). In de omgeving komen er ook delen voor die gekarteerd 
zijn als ‘zeer gevoelig voor grondwater-stroming’ (type1), in de omgeving van de 
Mark. 

– Het gebied wordt gekenmerkt door een infiltratiegevoelige bodem. 

– De zoekzone is gelegen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil 
zeggen dat er riolering gepland is of er riolering aanwezig is maar nog niet aan-
gesloten op een waterzuivering. 

2.3.3 Beoordeling van de effecten 

Effecten op grondwater 

Aantasting grondwaterstromingen - verdroging 

Door het RUP zal er een bepekte mogelijkheid geboden worden voor het voorzien 
van bebouwing, verharding en sportvelden. De toegelaten bebouwing betreft de 
grootte van het huidige (onvergund) gebouw met een beperkte uitbreiding.   

In de projectfase (regularisatie + uitbreiding bebouwing), zal echter met betrekking 
tot hemelwater moeten worden voldaan aan de geldende regelgeving (hemelwater-
verordening). 

In functie van de inrichting van de zoekzone voor recreatie worden geen grootscha-
lige ondergrondse constructies verwacht met mogelijke effecten op grondwaterstro-
mingen. Ondergrondse constructies zullen echter steeds cf. de geldende sectorale 
wetgeving moeten getoetst worden indien nodig. 

Er wordt geen significante aantasting met betrekking tot grondwaterstromin-
gen/verdroging verwacht. 

Aantasting van de waterkwaliteit 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging), kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat 
er geen aanzienlijke effecten inzake verontreiniging van grondwater zal optreden 
door het plan. 

Effecten op oppervlaktewater: 

Wijziging infiltratiemogelijkheden en waterbergend vermogen 

Het aandeel bebouwing en verharding blijft binnen de zoekzone zeer beperkt. In de 
projectfase zal echter met betrekking tot hemelwater worden voldaan aan de gel-
dende regelgeving (hemelwaterverordening). 

Het RUP wordt opgemaakt in functie van het bieden van mogelijkheden voor een 
lokale sportvereniging met openluchtrecreatieve activiteiten. De tennisvereniging zal 
in de winter gebruik maken van overdekte tennisinfrastructuur in de kern van Hoog-
straten of op een andere locatie en heeft dus geen overdekte locatie nodig. Hierdoor 
wordt verwacht dat er ter plaatse voldoende ruimte aanwezig zal blijven om hemel-
water te laten infiltreren. Het behouden van ruimte voor infiltratie ter plaatse zal in 
het RUP worden voorzien. Bovendien zal worden opgenomen dat verhardingen 
maximaal moeten voorzien worden in waterdoorlatende materialen indien dit moge-
lijk is, vb. bij parkings. Hierdoor kan worden aangenomen dat de waterbergende 
functie van deze bodem niet significant zal worden aangetast door de realisatie van 
het RUP. 
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Verstoring van het overstromingsregime (veiligheid) 

In de zoekzone en de onmiddellijke omgeving is geen problematiek met betrekking 
tot overstromingsgevoeligheid gekend. Het planvoornemen veroorzaakt geen ver-
storing van het overstromingsregime ten opzichte van de referentiesituatie. 

Aantasting van de waterkwaliteit 

Rekening houdend met de aard van het plan en de ingrepen (geen activiteiten met 
een hoog risico op verontreiniging) en het gegeven dat er geen gekende verontrei-
nigde percelen worden aangetroffen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd 
dat er geen aanzienlijke effecten inzake oppervlaktewaterkwaliteit optreden. 

Wijziging afvoerregime en structuurkwaliteit ontvangende waterloop 

De Mark is op ca. 500m van de zoekzone gelegen. Deze waterloop is de ontvan-
gende waterloop van het afstromend regenwater, maar eerder onrechtstreeks.  

Wegens de afstand en het feit dat er voldoende ruimte is voor infiltratie ter plaatse, 
wordt er geen verhoging van afvoerregime van de Mark of aantasting van de struc-
tuurkwaliteit verwacht in vergelijking met de referentiesituatie. 

Effecten afvalwater 

De zoekzone is gelegen in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Dit wil 
zeggen dat er riolering gepland is of er riolering aanwezig is maar nog niet aange-
sloten op een waterzuivering. De geldende sectorale wetgeving blijft daar steeds 
gelden. Er wordt, in functie van de toegelaten activiteiten echter weinig afvalwater 
verwacht. Dit beperkt zich tot huishoudelijk afvalwater van de kantine, kleedruimtes 
e.d. en sanitair water. 

Er worden geen significante effecten op afvalwater verwacht door dit RUP. 

2.3.4 Conclusie discipline water 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden voor 
huidige kantine 

– Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, zonder dat de invulling 
van de parkeerbehoefte op het terrein wordt aangetast.  

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 
afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 
materialen, vb. voor parkings.  

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline water te verwachten zijn.  

Waterparagraaf  

Op basis van de getoetste elementen kan een gunstige beoordeling gebeuren met 
betrekking tot de watertoets op planniveau: 

– De planinhoud lijkt geen aanleiding te geven tot een significant nadelig of scha-
delijk effect op het watersysteem.  

– Op basis van de voorziene reguliere maatregelen en randvoorwaarden lijkt met 
andere woorden geconcludeerd te kunnen worden dat het plan verenigbaar is 
met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

– De doelstellingen zoals bedoeld in artikel 5 van het decreet op het integraal 
waterbeleid werden in acht genomen bij de opmaak van het plan. Daarbij werd 
uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 6.  

Volgende voorwaarden en maatregelen dienen te worden ingewerkt in de rele-
vante artikels van de stedenbouwkundige voorschriften:  

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden 

voor huidige kantine 

– Uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend tennisveld, zonder dat de invulling 

van de parkeerbehoefte op het terrein wordt aangetast.  

– Infiltratie van hemelwater dient binnen de zoekzone te gebeuren en mag niet 

afgewenteld worden op een andere/aanpalende zone. 

– Delen die verharding nodig hebben, maximaal voorzien in waterdoorlatende 

materialen, vb. voor parkings.  

Op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan met andere woorden ge-
concludeerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in ar-
tikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, in acht heeft genomen. 

2.4 Discipline biodiversiteit 

2.4.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline biodiversiteit:  

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

– Voorzien van een groene landschappelijke inpassing. 
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Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline biodiversiteit worden volgende zaken als potentiële 
effecten beschouwd: 

– Biotoopverlies 

– Biotoopwijziging: vernatting/verdroging/verzuring/vermesting 

– Versnippering en barrièrevorming 

– Rust- en lichtverstoring 

– Toetsing effecten op VEN: verscherpte natuurtoets 

– Toetsing effecten op speciale beschermingszones: toetsing op passende beoor-
deling 

2.4.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zuidoostelijke rand van de zoekzone wordt op de biologische waarderings-
kaart weergegeven als biologisch waardevol. Het betreft een bomenrij met do-
minantie van Els. De toegangsweg naar de kantine wordt omzoomd door twee 
bomenrijen. Verder zijn er binnen de zoekzone geen bijzondere natuurwaarden 
aanwezig. 

– Op ca. 400m ten zuiden van de zoekzone is het habitatrichtlijngebied 
BE2100020 – Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met vallei-
gronden langs de Heerlese Loop gelegen. Meer informatie omtrent deze specia-
le beschermingszone is te vinden in DEEL 1, II, 4.1.2 vanaf pg. 41.  

– De omgeving van de zoekzone wordt voornamelijk gekenmerkt door een over-
wegend agrarische omgeving met weinig natuurelementen. In de ruimere omge-
ving van de zoekzone zijn twee zones gelegen met belangrijke natuurwaarden. 

Ten noorden en noordoosten van de zoekzone is de Kolonie van Wortel gele-
gen. Deze bevat belangrijke bosgebieden en dreven. Dit gebied wordt als faunis-
tisch belangrijk beschouwd. 

Ten zuiden van de zoekzone is het habitatrichtlijngebied gelegen. 

2.4.3 Beoordeling van de effecten 

Biotoopverlies 

De zuidoostelijke rand van de zoekzone wordt op de biologische waarderingskaart 
weergegeven als biologisch waardevol. Het betreft een bomenrij met dominantie 
van Els. Deze ligt op de rand van de zoekzone en kan behouden blijven als land-
schappelijke groenbuffer. De bomenrij naar de ingang flankeert de toegangsweg en 
kan dienen als schaduw voor parkerende auto’s. Op de site zelf staan ook een aan-
tal bomen. Het behoud van de bomen vormt een meerwaarde binnen het gebied.  

Indien er in functie van de inrichting van het gebied bepaalde natuurelementen ge-
kapt worden, kunnen deze mogelijks op een gewijzigde plaats binnen de zoekzone 
heraangeplant worden. In de voorschriften zal opgenomen worden dat de aanleg 
van nieuwe delen van groenbuffers dient te gebeuren met streekeigen, standplaats-
geschikte soorten. Dit kan de biodiversiteit vergroten. 

Ook in de referentiesituatie (landbouwgebied) zijn er geen garanties voor het be-
houd van waardevolle natuurelementen. Door in het RUP in te zetten op het maxi-
male behoud van de waardevolle natuurelementen, kan het biotoopverlies beperkt 
worden en wordt er een meerwaarde geboden. 

Ten opzichte van de bestaande toestand, wordt er geen biotoopverlies verwacht. 

Het RUP veroorzaakt geen biotoopverlies in het nabijgelegen habitatrichtlijngebied. 

Biotoopwijziging 

Er worden in het RUP en in de geldende regelgeving voldoende voorwaarden opge-
nomen omtrent infiltratie en buffering van hemelwater. Hierdoor worden er geen 
negatieve effecten verwacht op biodiversiteit in aanpalende gebieden inzake ver-
droging en/of vernatting, ook niet in het nabijgelegen habitatrichtlijngebied. 

Versnippering en barrièrevorming 

De zoekzone is op korte afstand van enkele waardevolle groenstructuren aanwezig: 
kolonie van Wortel en de vallei van de Mark. De zoekzone ligt tussen beide natuur-
complexen. Buiten enkele lijnvormige groenstructuren, is er geen ecologische corri-
dor aanwezig tussen beide gebieden in de omgeving van de zoekzone.  

De zoekzone kan mogelijks wel een rol vervullen in het netwerk van lijnvormige 
groenstructuren om de migratie van soorten tussen de belangrijke natuurcomplexen. 
Door het RUP worden de bestaande groenstructuren op de rand van de zoekzone 
behouden en kunnen deze hun rol als potentiële migratiecorridor blijven vervullen.  

Hier mee rekening houdende en het gegeven dat er in/nabij de zoekzone geen 
groengebieden op bestemmingsplannen zijn aangeduid, kan er redelijkerwijze wor-
den geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op versnippering en barrière-
werking voorkomen in vergelijking met de referentiesituatie. Het RUP bestendigt de 
mogelijkheid tot het voorzien van een migratieroute.  

Het RUP veroorzaakt geen barrièrewerking in vergelijking met de referentiesituatie. 
Het RUP zorgt ook niet voor barrièrevorming of versnippering van het nabijgelegen 
habitatrichtlijngebied. 

Rust- en lichtverstoring 

Het voorzien van (openlucht) sportactiviteiten veroorzaakt periodiek een vorm van 
geluid, maar dit kan niet gezien worden als hinderlijk geluid. Geluid afkomstig van 
spelende kinderen en sportactiviteiten horen bij het omgevingslawaai. In het RUP 
kunnen echter specifiek nog een aantal activiteiten verboden worden om de ge-
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luidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. geluidsintensieve 
(gemotoriseerde) sporten.  

De toename aan geluid kan wel veroorzaakt worden door een toename van het 
gemotoriseerd verkeer dat van en naar de zoekzone komt. Het aandeel bijkomende 
voertuigen door de wijziging naar recreatie is echter beperkt, zeker in de dagelijkse 
werking (zie discipline mobiliteit). Door de straat Neerven is op dit moment reeds 
veel verkeer in functie van het aanpalend mestverwerkend bedrijf, waar ook veel-
vuldig vrachtwagens en tractoren langskomen die meer geluid produceren. Het 
bijkomend geluid door vervoersbewegingen is dus beperkt in vergelijking met de 
referentietoestand en in vergelijking met de bestaande toestand. 

Binnen de zoekzone zelf, zijn geen soorten gekend die gevoelig zijn voor geluids-
hinder. Er wordt geen significante effecten verwacht met betrekking tot geluidshin-
der ten opzichte van fauna en flora. 

Lichthinder kan veroorzaakt worden door uitrusting van de recreatiezone met ver-
lichting. In functie van het mogelijk maken van trainingen ’s avonds, zal het bij reali-
satie van het recreatiegebied vermoedelijk wenselijk zijn om verlichting te voorzien 
op het terrein in functie van openluchtrecreatie.  

Indien verlichting noodzakelijk is, is het, om lichthinder maximaal te beperken aan te 
bevelen om enkel gerichte en aangepaste verlichting te gebruiken en enkel op de 
tijdstippen dat dit strikt noodzakelijk is voor wedstrijden/trainingen. Op die manier 
wordt de verstrooiing naar de omgeving tot een minimum beperkt. De hoeveelheid 
weerkaatst licht dient tot een minimum worden beperkt. 

Tussen de aanpalende bebouwing en het recreatiegebied zal een groenbuffer wor-
den voorzien. Hierdoor wordt reeds het grootste deel van het verstrooid licht wegge-
vangen.  

Binnen de zoekzone zelf, zijn geen soorten gekend die gevoelig zijn voor lichthinder. 
Er wordt geen significante effecten verwacht met betrekking tot lichthinder ten op-
zichte van fauna en flora. 

Het RUP veroorzaakt geen significante geluidshinder of lichthinder met mogelijke 
effecten op de soorten en habitats die in het nabijgelegen habitatrichtlijngebied 
voorkomen.  

Verscherpte natuurtoets 

De zoekzone is niet in de omgeving van een VEN-gebied gelegen. Er wordt geen 
impact op VEN-gebieden verwacht door dit RUP. 

Toetsing op passende beoordeling 

Bij de beschrijving van de bestaande toestand werd de speciale beschermingszone 
(habitatrichtlijngebied) beschreven, samen met ook de voorkomende habitats en 
instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitats (zie DEEL 1, II, 4.1.2 vanaf pg. 
41). 

Het habitatrichtlijngebied ligt ca. 400 m ten zuiden van de zoekzone. Tussen de 
zoekzone en het habitatrichtlijngebied liggen een aantal landbouwbedrijven en open 
agrarisch gebied.  

Een ingreep heeft significant negatieve gevolgen op een speciale beschermingszo-
ne indien deze een verslechtering van de algemene kwaliteit van de natuurlijke 
habitats of de habitats van de soorten met zich meebrengt of een soort verstoort 
waarvoor de zone werd aangewezen. De uiteindelijke significantie moet worden 
vastgesteld in functie van de bijdrage die de onderzochte zone levert aan het Natura 
2000-netwerk. De significantie van de eventuele negatieve effecten op de te be-
schermen habitats en soorten wordt dus beoordeeld in vergelijking met de totale 
speciale beschermingszone. 

Uit voorgaande beoordelingspunten kan al geconcludeerd worden dat met betrek-
king tot biotoopverlies, biotoopwijziging, versnippering, rust- en lichtverstoring geen 
significante effecten te de speciale beschermingszone te verwachten zijn.  

De zoekzone maakt bovendien geen direct contact met het deelgebied van het 
habitatrichtlijngebied. Het deel van het habitatrichtlijngebied dat het dichtste bij de 
zoekzone is gelegen bevat bovendien geen specifieke habitats. Het gebied tussen 
de zoekzone en het habitatrichtlijngebied wordt ingenomen door open agrarisch 
gebied en agrarische bebouwing. Er is geen directe verbinding tussen de zoekzone 
en het habitatrichtlijngebied, ook niet indirect. De ingrepen in het RUP veroorzaken 
geen effecten die een mogelijke impact hebben op de instandhoudingsdoelstellin-
gen van de specifieke soorten die voorkomen binnen de speciale beschermingszo-
ne.  

Ook de impact vanuit mobiliteit is beperkt (zie discipline mobiliteit). Er wordt ook 
geen impact vanuit vervoersbewegingen verwacht op de rust in het habitatrichtlijn-
gebied.  

In vergelijking met de referentiesituatie (agrarisch gebied) worden er geen signifi-
cante effecten op de soorten en habitats in de speciale beschermingszone ver-
wacht. De planinhoud van het RUP veroorzaakt geen significant negatief effect voor 
de SBZ. De opmaak van een passende beoordeling in functie van dit RUP is niet 
noodzakelijk.  

2.4.4 Conclusie discipline biodiversiteit 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Behoud van waardevolle bestaande beplanting bij inrichting van groenbuffers.  

– Aanleg van groenbuffers op de randen van de zoekzone. Aanleg van nieuwe 
delen van deze groenbuffers met streekeigen, standplaatsgeschikte soorten. 
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– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– Bestaande bomen op het terrein behouden. 

– Enkel verlichting toelaten indien het gaat om neerwaarts gerichte verlichting die 
enkel gebruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

2.5 Beoordeling discipline landschap, bouwkundig erf-
goed en archeologie 

2.5.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline landschap, bouw-
kundig erfgoed en archeologie:  

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

– Voorzien van een groene landschappelijke inpassing. 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
worden volgende zaken als potentiële effecten beschouwd: 

– Verstoring landschappelijke structuren of erfgoedwaarden 

– Effecten op landschapsuitzicht - belevingswaarde 

– Effecten op bouwkundig erfgoed 

– Aantasting van archeologisch erfgoed  

2.5.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– Er is geen waardevol beschermd of niet beschermd erfgoed of landschap in de 
onmiddellijke omgeving gelegen. 

– Ten noordoosten van de weg Langenberg, is het ‘beschermd cultuurhistorisch 
landschap Rijksweldadigheidskolonie Wortel’ gelegen. Dit werd eveneens vast-

gesteld als bouwkundig erfgoed. Ook enkele specifieke gebouwen hierbinnen 
kregen nog een aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed. 

– Geen archeologische vondsten gekend. Ten zuiden van de zoekzone is een 
zone aanwezig waar sporen van bewoning tijdens de Steentijd zijn gevonden. 

– De zoekzone is gelegen in een agrarisch landschap met veel landbouwbedrijfs-
gebouwen en constructies. Het is gelegen langs de doorgaande weg tussen 
Merksplas en Rijkevorsel. De zoekzone is weinig zichtbaar vanuit de omgeving 
omdat het rondom rond omgeven is door een hoge groene haag.  

2.5.3 Beoordeling van de effecten 

Verstoring landschappelijke structuren of erfgoedwaarden 

De zoekzone is gelegen in een bebouwingsconcentratie in de open ruimte, aan een 
gewestweg. De zoekzone is omgeven door in hoofdzaak agrarische bebouwing en 
enkele woningen De landbouwbedrijven in de onmiddellijke omgeving van de zoek-
zone zijn de laatste jaren op een grootschalige manier uitgebreid. In de referentiesi-
tuatie is dit perceel in agrarisch gebruik of voorzien van landouwgebouwen. Uit de 
groei van de aanpalende landbouwbedrijven in de laatste jaren, bestaat de moge-
lijkheid dat ook in de zoekzone landbouwgebouwen aanwezig zijn.  

Door het RUP wordt het mogelijk dat dit gebied wordt ingericht in functie van open-
luchtrecreatie met een kleinschalig gebouw en een parking. Het geheel zal aan de 
buitenzijde voorzien worden van een landschappelijke groenbuffer. 

In vergelijking met de referentiesituatie is er geen verstoring van landschappelijke 
structuren te verwachten, gezien ook in de referentiesituatie er een grote mogelijk-
heid is dat de zoekzone zou worden ingevuld met bebouwing. De mogelijkheden cf. 
het RUP zijn sterk beperkt naar bebouwing en verharding toe en er wordt voorzien 
in een groenbuffer.  

Er wordt geen verstoring van landschappelijke structuren in vergelijking met de 
referentiesituatie verwacht. Ten opzichte van het waardevolle landschap van Wortel 
Kolonie wordt geen impact verwacht. Er worden geen erfgoedwaarden aangetast 
door de opmaak van het RUP. 

Effecten op landschapsuitzicht – belevingswaarde 

In de referentietoestand bestaat de zoekzone uit agrarisch gebied met/zonder land-
bouwgebouwen. De zoekzone is gelegen in een bebouwingscluster van agrarische 
bebouwing en woningen in de openruimte.  

Het RUP voorziet een groenbuffer aan de randen van de zoekzone. Dit geeft een 
beeld van perceelsranden met opgaande begroeiing zoals ook in het overig deel 
van het agrarisch gebied voorkomt. Voor de aanpalende woningen en landbouwbe-
drijf betekent de realisatie van een recreatiegebied op deze plaats slechts een klei-
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ne wijziging, gezin deze zone ook kon worden ingevuld met landbouwgebouwen in 
de referentietoestand.  

Er wordt door het RUP geen significant effect verwacht op de inpasbaarheid in de 
landschappelijke omgeving in vergelijking met de referentiesituatie. 

Ten opzichte van de bestaande toestand, worden er geen effecten op landschap-
suitzicht en belevingswaarde verwacht.  

Effecten op bouwkundig erfgoed 

Er is geen waardevol bouwkundig erfgoed in of in de onmiddellijke omgeving van de 
zoekzone gelegen. Er zijn bijgevolg geen significante effecten op bouwkundig erf-
goed te verwachten door dit RUP. 

Aantasting van archeologisch erfgoed 

De ondergrond binnen de zoekzone kan beschouwd worden als bodemarchief, waar 
voorzichtig mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel archeolo-
gische waarden. Door uitvoering van het plan/RUP is vergraving mogelijk. Hierdoor 
bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische waarden. De aan- 
of afwezigheid van archeologische sporen kan immers enkel met verder onderzoek 
worden vastgesteld. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving. Gezien 
er voldoende regelgeving is inzake archeologie worden er geen aanzienlijke effec-
ten verwacht.  

Het planvoornemen zorgt niet voor een permanente wijziging in de grondwatertafel 
(zie discipline water) waardoor impact op archeologisch erfgoed zou kunnen ver-
wacht worden. 

2.5.4 Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden voor 
huidige kantine 

– Behoud landschappelijke groene inpassing 

– Behoud voor mogelijkheden voor landbouw (op lange termijn) 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te 
verwachten zijn.  

2.6 Beoordeling discipline mens - mobiliteit 

2.6.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline mens-mobiliteit:  

– Wijzigen van de functie landbouw naar recreatie 

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline mens-mobiliteit worden volgende zaken als potenti-
ele effecten beschouwd: 

– Wijziging verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

– Wijziging verkeersinfrastructuur – bereikbaarheid/toegankelijkheid 

– Wijziging in parkeergebeuren  

2.6.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zone is toegankelijk via de weg Neerven, een zijstraat van de weg Langen-
berg.  

– De weg Neerven is een lokale weg. Deze weg is een landbouwweg en leidt tot in 
het centrum van Rijkevorsel. 

– De weg Langenberg is een gewestweg (2x1) en vormt de verbinding tussen de 
woonkernen van Merksplas en Wortel. Langs de weg Langenberg is langs beide 
zijden een vrijliggend en afgescheiden fietspad aanwezig. 

– De bezoekers voor de tennisvereniging parkeren allemaal op het terrein zelf, op 
een onverharde parking. Een aantal plaatsen zijn voorzien onder de bomen, de 
overige op het aanpalend grasveld. 

– Langs Langenberg komen enkel buslijnen langs. Op korte afstand van de zoek-
zone is ook een bushalte aanwezig. 

– In de omgeving van de zoekzone (langs Neerven) komt het fietsknooppunten-
netwerk langs. Op korte afstand zijn er ook wandelroutes aanwezig (Kolonie van 
Wortel). Langenberg zelf is aangeduid als een conforme functionele fietsroute.  

– De bestaande verkeersgeneratie in de omgeving wordt voornamelijk gevormd 
door doorgaand verkeer tussen Merksplas en Wortel (en verder naar Hoogstra-
ten). Er worden ook verplaatsingen gegenereerd in functie van de landbouw. 
Schuin tegenover de zoekzone is een mestverwerkend bedrijf aanwezig. Hier 
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zijn heel wat transportbewegingen mee gemoeid, ook van tractoren en/of 
vrachtwagens. 

– Er worden ook verplaatsingen gegenereerd in functie van de tennisvereniging. 
Tijdens het seizoen (april –oktober) is deze vereniging toegankelijk voor leden. 
Er zijn slechts 3 tennisvelden, dus de mobiliteitsgeneratie is beperkt. Enkele ke-
ren per jaar zijn er toernooien en andere activiteiten die meer bezoekers trekken. 

2.6.3 Beoordeling van de effecten 

Wijziging verkeersgeneratie - verhoogde wegbelasting 

De bestaande verkeersgeneratie in de omgeving worden voornamelijk gevormd 
door doorgaand verkeer tussen Wortel en Merksplas en in de weg Neerven zijn er 
heel wat transporten naar het mestverwerkend bedrijf aan de overzijde van de 
straat. Neerven maakt ook deel uit van het recreatief fietsroutenetwerk in de onmid-
dellijke omgeving van de Kolonie van Wortel die een recreatief aantrekkelijk gebied 
vormt. 

Er zijn geen problemen gekend voor de verkeersdoorstroming op Langenberg. 

In de referentietoestand wordt de zone als agrarisch gebied beschouwd. Er worden 
geen aanzienlijke vervoersbewegingen verwacht van en naar de zoekzone in de 
referentiesituatie. Slechts enkele malen per jaar komen daar tractoren naar toe in 
functie van het bewerken van de velden. Indien er landbouwgebouwen zou aanwe-
zig zijn, dan vormen deze mogelijks een onderdeel van de aanpalende bedrijven en 
worden er geen afzonderlijke bijkomende vervoersbewegingen door verwacht. 

Door het omvormen van de functie landbouw naar recreatie, wordt het gebied op 
sommige momenten een aantrekkingspool voor fietsers en auto’s, in functie van het 
bijwonen van de activiteiten. 

Als mogelijke verplaatsingen worden de verplaatsingen horende bij huidige tennis-
vereniging als referentie gebruik. 1/3 van de leden komt altijd te voet of met de fiets 
en 1/3 komt altijd met de auto. Het overige derde komt afwisselend te voet/fiets of 
met de auto. Algemeen kan gemiddeld worden gesteld dat 50% van de leden met 
de auto komt. 

In functie van de dagelijkse werking betekent dit:  

– Verplaatsingen van spelers van en naar de terreinen. In het maximaal scenario, 
met 4 tennisvelden waarop gedubbeld wordt, betekent dit 16 personen aanwe-
zig. Op een wisseluur kan dit het dubbele aantal zijn, dus 32 personen aanwe-
zig. Gezien 50% met de auto komt, betekent dit dat er op wisselmomenten pie-
ken zijn van 16 autoverplaatsingen. 

– Een aantal keer per jaar worden toernooien georganiseerd. Dit is slechts enkele 
keren per jaar. Deze zijn niet representatief voor de normale werking. 

Voor de normale werking betekent dit dus een beperkt aantal verplaatsingen. Het 
grootste deel van de verplaatsingen vinden plaats in de avonduren en in de week-
ends. 

De capaciteit van de weg Langenberg die als ontsluitingsweg gebruikt wordt, kan uit 
onderstaande tabel worden afgeleid: 

Tabel 12: kengetallen capaciteit wegvakken 

Bron: Mobiliteitsacademie (IMOB en VSV), studiedag ‘Opstellen van Mobers’, 29/05/2008;  presentatie Tritel 

Langenberg kan als een lokale 2x1 verbindingsweg worden gezien. Dit betekent dat 
de capaciteit i.f.v. leefbaarheid op 650 pae (=personenauto-equivalent) bedraagt.  

Er bestaan geen telgegevens om de huidige intensiteit van de weg weer te geven, 
maar er zijn geen doorstromingsproblemen op deze weg gekend. 

Het bijkomend voorzien van 16 pae/u (in het maximaal scenario) in functie van de 
normale werking maakt slechts een fractie uit van de capaciteit van de weg. Er kan 
worden aangenomen dat er geen impact op de doorstroming en op de leefbaarheid 
verwacht wordt in functie van de gegenereerde mobiliteit in functie van het inrichten 
van de zone voor lokale sportvoorzieningen. 

Op momenten van toernooien, kunnen er momenten met een grotere verkeersinten-
siteit verwacht worden. Deze vinden slechts enkele keren per jaar plaats en zijn niet 
richtinggevend naar het bekijken van de verkeersgeneratie in relatie tot de leefbaar-
heid in de omgeving.  

De locatie is bovendien ook goed en op een veilige manier bereikbaar met de fiets. 
In functie van een lokale sportvereniging biedt dit een grote meerwaarde.  
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Wijziging verkeersinfrastructuur – bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Het plan zorgt er niet voor dat de bestaande verkeersinfrastructuur moet gewijzigd 
worden. Er zijn in de referentiesituatie geen doorgangen doorheen de zoekzone. De 
bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de zones in de omgeving wijzigen niet door 
opmaak van dit RUP in vergelijking met de referentiesituatie. 

De zoekzone ontsluit via Neerven. Dit moet zo behouden blijven. Een rechtstreekse 
ontsluiting op Langenberg is niet wenselijk. 

Het planvoornemen zorgt niet voor een vermindering van de bereikbaarheid van 
terreinen voor landbouwvoertuigen. 

Wijziging in parkeergebeuren 

Het realiseren van een uitbreiding van een recreatiegebied op deze locatie geeft 
mogelijks een verhoogde verkeersgeneratie en een verhoogde parkeervraag op 
deze locatie. In het RUP wordt echter opgenomen dat de parkeervraag op het eigen 
terrein moet worden voorzien (dit is ook zo in de bestaande toestand). 

Het parkeren wordt niet afgewenteld op de omgeving, maar wordt op eigen terrein 
voorzien. Er worden geen problemen met betrekking tot parkeren verwacht. 

2.6.4 Conclusie discipline mobiliteit 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Parkeerbehoefte moet opgevangen worden op eigen terrein 

– Toegang voorzien via Neerven. Geen rechtstreekse toegang voorzien via Lan-
geberg. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline mobiliteit te verwachten zijn.  

2.7 Beoordeling discipline mens – ruimtelijke aspecten, 
gezondheid en veiligheid 

2.7.1 Ingrepen en potentiële effecten 

Ingrepen 

Volgende ingrepen leiden tot mogelijke effecten op de discipline mens – ruimtelijke 
aspecten, gezondheid en veiligheid:  

– Wijzigen van de functie landbouw naar recreatie 

– Voorzien van beperkte bebouwing, ruimte voor parking en inrichting van ruimte 
voor openluchtrecreatie 

Potentiële effecten 

Met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veilig-
heid worden volgende zaken als potentiële effecten beschouwd: 

– Wijziging ruimtegebruik - mogelijke gevolgen voor huidige gebruikers: ver-
lies/winst aan functies 

– Wijziging ruimtebeleving - omgevingskwaliteit 

– Impact op gezondheid - hinderelementen 

– Veiligheidsrisico’s 

2.7.2 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

– De zoekzone is gelegen in agrarisch gebied. Het grootste gedeelte van de per-
celen in de omgeving zijn in gebruik in functie van de professionele landbouw. 
Ten zuiden grenst de zoekzone aan een varkensbedrijf. Aan de overzijde van de 
weg Neerven is een mest-verwerkend bedrijf aanwezig. In functie van de agrari-
sche bedrijfsactiviteiten zijn heel wat agrarische bedrijfsgebouwen in de omge-
ving gelegen. 

– Langs de weg Langenberg komen enkele bestaande (zonevreemde) woningen 
voor. Op de hoek van Langenberg en Neerven is een woning aanwezig waarvan 
het perceel langs 2 kanten grenst aan de zoekzone. De woning is niet met de 
zoekzone gerelateerd. 

– Binnen de zoekzone is een beperkt deel in gebruik door de eigenaar in functie 
van een moestuin. 

– Bedrijven komen in de onmiddellijke omgeving niet voor. In de noordelijk aanpa-
lende woning is een fietshandelaar aanwezig.  

– Er is een bestaande tennisvereniging aanwezig binnen de zoekzone. Buiten dit 
zijn er geen andere vormen van recreatie in de onmiddellijke omgeving van de 
zoekzone aanwezig. 

– De zoekzone is gelegen in de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel die nog in uit-
voering moet gaan. In de vallei van de Mark wordt de recreatieve aantrekkings-
kracht vergroot. Voor de zoekzone zelf zijn geen opties of maatregelen genomen 
binnen de ruilverkaveling. 

2.7.3 Beoordeling van de effecten 

Wijziging ruimtegebruik 

In de referentiesituatie is de zoekzone gelegen in agrarisch gebied. De opmaak van 
het RUP betekent dat de bestemming en het gebruik gewijzigd worden naar recrea-
tie. Dit betekent planologisch een verlies aan agrarisch gebied. 
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In de realiteit is dit gedeelte reeds meer dan 30 jaar niet in agrarisch gebruik.  

Het aansnijden van de percelen in functie van recreatie, betekent dus een verlies 
aan ruimte voor de professionele landbouw. Landbouw blijft echter als functie toege-
laten door het RUP. Indien de sportvereniging op termijn zou stopgezet worden, is 
op die manier een omvorming naar agrarisch gebruik steeds mogelijk.  

De herbestemming biedt ruimte voor een lokale sportvereniging om zich op korte 
afstand van het centrum van Wortel in regel te kunnen stellen. De vereniging is hier 
al lange tijd actief en wenst op deze locatie te blijven. In het GRS van Rijkevorsel 
zijn er op deze locatie beleidsopties genomen in functie van lokale recreatieve mo-
gelijkheden. Het opmaken van het RUP betekent een winst aan functies voor een 
lokale vereniging en het verenigingsleven van Wortel. 

In de zoekzone is een gedeelte in gebruik als moestuin. Voor deze functie zullen 
niet specifiek voorschriften in het RUP worden voorzien.  

In de zoekzone is ook een GSM-mast aanwezig. Deze kan behouden blijven. 

Impact op gezondheid – hinderelementen, wijziging ruimtebeleving – omge-
vingskwaliteit 

Visuele hinder 

Door de realisatie van het RUP kan er mogelijks visuele impact ontstaan ten opzich-
te van de aangrenzende bebouwing.  

In de referentietoestand, waar de zoekzone gelegen in agrarische activiteiten of is er 
agrarische bebouwing aanwezig. In de referentietoestand kan er dus ook al een 
invulling van de zone zijn. In de bestaande toestand zijn er reeds recreatieve activi-
teiten. 

Aan de grenzen van het RUP dient te worden voorzien van een groenbuffer zodat er 
een visuele afscherming van het recreatiegebied is ten opzichte van aanpalende 
bebouwing. Er worden voor de omgeving verwacht. 

Lichthinder 

Lichthinder kan veroorzaakt worden door uitrusting van de recreatiezone met ver-
lichting. In functie van het mogelijk maken van trainingen ’s avonds, zal het bij het 
realiseren van openluchtrecreatie vermoedelijk wenselijk zijn om verlichting te voor-
zien op het terrein in functie van openluchtrecreatie.  

Indien verlichting noodzakelijk is, is het, om lichthinder maximaal te beperken aan te 
bevelen om enkel gerichte en aangepaste verlichting te gebruiken en enkel op de 
tijdstippen dat dit strikt noodzakelijk is voor wedstrijden/trainingen. Op die manier 
wordt de verstrooiing naar de omgeving tot een minimum beperkt. De hoeveelheid 
weerkaatst licht dient tot een minimum worden beperkt. 

Tussen de aanpalende woningen en de zone voor recreatie zal een groenbuffer 
worden voorzien. Hierdoor wordt reeds het grootste deel van het verstrooid licht 

weggevangen. Er wordt geen significant effect verwacht met betrekking tot lichthin-
der ten opzichte van de referentiesituatie.  

Geluidshinder 

In de bestaande toestand is er reeds een tennisvereniging aanwezig. In de referen-
tiesituatie is dit echter agrarisch gebied. Geluidshinder kan in de referentiesituatie 
mogelijks aanwezig zijn.  

Het voorzien van (openlucht) sportactiviteiten veroorzaakt periodiek een vorm van 
geluid, maar dit kan niet gezien worden als hinderlijk geluid. Geluid afkomstig van 
spelende kinderen en sportactiviteiten horen bij het omgevingslawaai. In het RUP 
kunnen echter specifiek nog een aantal activiteiten verboden worden om de ge-
luidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. geluidsintensieve 
(gemotoriseerde) sporten.  

De toename aan geluid kan wel veroorzaakt worden door een toename van het 
gemotoriseerd verkeer dat van en naar de zoekzone komt. Het aandeel bijkomende 
voertuigen door de wijziging naar recreatie is echter beperkt, zeker in de dagelijkse 
werking (zie discipline mobiliteit). Door de straat Neerven is op dit moment reeds 
veel verkeer in functie van het aanpalend mestverwerkend bedrijf, waar ook veel-
vuldig vrachtwagens en tractoren langskomen die meer geluid produceren. Het 
bijkomend geluid door vervoersbewegingen is dus beperkt in vergelijking met de 
referentietoestand en in vergelijking met de bestaande toestand. 

Er kan geconcludeerd worden dat de geluidshinder naar de omgeving toe beperkt 
blijft. 

Geurhinder 

Het RUP geeft geen aanleiding tot geurhinder.  

Conclusie 

Cf. de bespreking van de voorgaande punten met betrekking tot potentiële hinder, 
kan gesteld worden dat in functie van het behoud van de leefkwaliteit en de omge-
vingskwaliteit voor de woningen in de omgeving bepaalde maatregelen in het RUP 
moeten genomen worden: 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen. 

 

In functie van de inrichting van het gebied kunnen ook volgende aanbevelingen 
meegegeven worden: 

– enkel verlichting toelaten indien het gaat om gerichte verlichting die enkel ge-
bruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 
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Indien de hinderaspecten naar de omwonenden tot een minimum worden beperkt 
(geluid, geur, visueel, licht, verkeersdoorstroming), wordt de leefkwaliteit – en de 
omgevingskwaliteit van de omwonenden niet aangetast in vergelijking met de refe-
rentiesituatie. 

Veiligheidsrisico’s 

Ter uitvoering van artikel 12 van de SEVESO II-richtlijn dient in het beleid inzake 
ruimtelijke ordening rekening gehouden te worden met de noodzaak om op lange-
termijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen SEVESO-inrichtingen en 
aandachtsgebieden. 

In het RUP is geen SEVESO-inrichting gelegen en het RUP voorziet in de zoekzone 
ook geen SEVESO-inrichtingen. De zoekzone is ook niet in een consultatiezone van 
een bestaande SEVESO-inrichting gelegen.  

In het advies van dienst VR dat via de internettoepassing RVR toets besluit: 

“Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen 
probleem: het RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en 
er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.” 

De beslissing met betrekking tot de RVR-toets is in bijlage te vinden. 

2.7.4 Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten, ge-
zondheid en veiligheid 

Volgende principes zullen vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften 
van het RUP:  

– Bestendiging bestaande infrastructuur 

– Beperkte mogelijkheden voor bebouwing, met uitbreidingsmogelijkheden voor 
huidige kantine 

– Invulling in functie van lokale sportbehoeften 

– Behoud voor mogelijkheden voor landbouw (op lange termijn) 

– GSM mast kan behouden blijven 

– In de stedenbouwkundige voorschriften de niet-toegelaten activiteiten formuleren 
om de geluidshinder naar de omgeving zo beperkt mogelijk te houden, vb. ver-
bieden van geluidsintensieve (gemotoriseerde) sporten. 

– Aanleg van groenbuffers ten opzichte van de aanpalende woningen. 

 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten 
met betrekking tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten, gezondheid en veilig-
heid te verwachten zijn.  

Volgende aanbevelingen kunnen worden meegegeven in functie van verdere opti-
malisaties van het plan: 

– enkel verlichting toelaten indien het gaat om gerichte verlichting die enkel ge-
bruikt wordt indien dit strikt noodzakelijk is. 

2.8 Discipline klimaat 

2.8.1 Kwetsbaarheden zoekzone en omgeving 

Het RUP biedt de mogelijkheden voor beperkt uitbreiding van bebouwing en biedt 
mogelijkheden voor het voorzien van openlucht sportinfrastructuur in functie van een 
bestaande vereniging. De zoekzone is niet gelegen in een valleigebied, signaalge-
bied, een overstromingsgevoelig gebied of een gebied met een actie uit een 
stroomgebiedsbeheerplan.  

2.8.2 Effectbespreking 

Effect van het planvoornemen op het klimaat 

Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen en de 
effecten, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke ef-
fecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwater-
huishouding. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het ontwikkelen van overstromings-
gevoelige zones. Het RUP zal geen significante verstoring van het overstro-
mingsregime van de omgeving betekenen. 

– Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er wordt geen ver-
harding, ophogingen of vergravingen gepland binnen signaalgebieden.  

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 

– Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante 
verhoging van (CO2-)emissies.  

Effect van het klimaat op het planvoornemen 

Er liggen geen waterlopen met een hoog overstromingsrisico binnen de zoekzone.  
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2.8.3 Conclusie discipline klimaat 

Op basis van voorgaande effectbespreking (en bespreking van de overige discipli-
nes) blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat 
te verwachten zijn.  

2.9 Grensoverschrijdende effecten 

Gelet op de aard van het plan, de omvang van de effecten zoals hiervoor beschre-
ven en de ruime afstand tot een lands- of gewestgrens, worden geen aanzienlijke 
grensoverschrijdende effecten verwacht. 

2.10 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van be-
paalde effecten niet beoordeeld kan worden. 

3 Globale conclusie aanzienlijkheid van mili-
eueffecten 

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieu-
effecten zal hebben. Voor het deelRUP lokale recreatiepool Langenberg moet dus 
geen plan-MER worden gemaakt. 
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bron: Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Antwerpen opname 2018 (AGIV)
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kaart 3: planologische context – bes tem m ingen

bron: Vlaam s e Overheid - Departem ent Ruim telijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed: 'Gewes tplan, ras ter, 2011'
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kaart 4: ruimtelijk-juridische context

bron: GRB 14 november 2019 (AGIV), 
plannenregister gemeente Balen, vergunningenregister gemeente Balen
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getekend: MRH

kaart 5: sectoraal-juridische context

bron: ANB - AGIV, Agentschap Onroerend Erfgoed, VLM, RWO, VMM - DOV - AGIV
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kaart 6: fysisch systeem
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niet gekarteerd of sterk antropogeen

bron: VHA maart 2018 (GDI Vlaanderen), Bodemkaart van Vlaanderen 
2001 IWT (GIS-Vlaanderen)
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kaart 7: watertoetskaart - overstromingsgevoelige gebieden
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RUP 'Lokale recreatiepool Langenberg'

kaart 1: situering - topokaart

datum: juli 2020

getekend: MRH

bron: © NGI, Brussel
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datum: juli 2020
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kaart 2: bestaande feitelijke toestand - orthofoto

bron: Digitale versie van de Orthofoto's, middenschalig, kleur,
provincie Antwerpen opname 2018 (AGIV)
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350292_Langenberg_kaart3 getekend: MRH

kaart 3: planologische context – bestemmingen

bron: Vlaamse Overheid - Departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed: 'Gewestplan, raster, 2011'
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kaart 4: ruimtelijk-juridische context

bron: GRB 14 november 2019 (AGIV), 
plannenregister gemeente Balen, vergunningenregister gemeente Balen
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getekend: MRH

kaart 5: sectoraal-juridische context

bron: ANB - AGIV, Agentschap Onroerend Erfgoed, VLM, RWO, VMM - DOV - AGIV
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kaart 6: fysisch systeem
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waterlopen (VHA maart 2018)
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Geklasseerd, eerste categorie
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Geklasseerd, derde categorie
Niet geklasseerd
Gracht van algemeen belang

vereenvoudigde bodemkaart
vallei : zeer natte alluviale bodem (NOG)
vallei : natte alluviale bodem (NOG)
depressie : zeer natte podzol(achtige) bodem
veen (NOG)
depressie : natte podzol(achtige) bodem
droge tot matig natte podzol(achtige) grond
plaggenbodem op (lemig) zand

natte plaggenbodem op (lemig) zand
plaggenbodem op (licht) zandleem
natte plaggenbodem op (licht) zandleem
verspoelde grond (colluvium)
duin
kleibodem
open water
niet gekarteerd of sterk antropogeen

bron: VHA maart 2018 (GDI Vlaanderen), Bodemkaart van Vlaanderen 
2001 IWT (GIS-Vlaanderen) datum: juli 2020
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kaart 7: watertoetskaart - overstromingsgevoelige gebieden
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bron: CIW 2017 (AGIV), VHA maart 2018 (GDI Vlaanderen) datum: juli 2020
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uw	bericht	van uw	kenmerk ons	kenmerk bijlagen
24/03/2021 RUP	sportzones RVR-AV-1378 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"deelplan	lokale	recreatieve	cluster	Minderhout"

Ter	 uitvoering	 van	 de	 Seveso-richtlijn 	 dient	 in	 het	 beleid	 inzake	 ruimtelijk	 ordening	 rekening	 gehouden	 te
worden	 met	 de	 noodzaak	 om	 op	 langetermijnbasis	 voldoende	 afstand	 te	 laten	 bestaan	 tussen	 Seveso-
inrichtingen 	 enerzijds	 en	 aandachtsgebieden 	 anderzijds.	 Deze	 doelstelling	 wordt	 verwezenlijkt	 door	 het
houden	 van	 toezicht	 op	 de	 vestiging	 van	 nieuwe	 Seveso-inrichtingen,	 op	wijzigingen	 van	 bestaande	 Seveso-
inrichtingen,	en	op	nieuwe	ontwikkelingen	rond	bestaande	Seveso-inrichtingen.

Onderstaande	aftoetsing	heeft	specifiek	betrekking	op	het	aspect	externe	mensveiligheid	zoals	bedoeld	 in	de
Seveso-richtlijn,	 of,	m.a.w.	 op	 de	 risico’s	waaraan	mensen	 in	 de	 omgeving	 van	 Seveso-inrichtingen	 (kunnen)
blootgesteld	worden	ten	gevolge	van	de	aanwezigheid	van	gevaarlijke	stoffen	in	die	inrichtingen.

Uitgaande	van	de	verkregen	informatie	(ingevoerd	in	de	RVR-toets	op	24/03/2021,	met	ref.	RVR-AV-1378),	kan
worden	geconcludeerd	dat:

Er	geen	bestaande	Seveso-inrichting	gelegen	is	binnen	het	plangebied;
Het	plangebied	niet	gelegen	is	binnen	de	consultatiezone	van	een	bestaande	Seveso-inrichting;
Het	inplanten	van	nieuwe	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	niet	mogelijk	is,	aangezien	er	geen
bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland	is	binnen	het	plangebied.

Voor	wat	betreft	het	aspect	externe	mensveiligheid	stelt	er	zich	in	dit	geval	geen	probleem:	het	RUP	dient	niet
verder	 voorgelegd	 aan	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 en	 er	 dient	 geen	 ruimtelijk	 veiligheidsrapport	 	 te
worden	opgemaakt.

Voor	 verdere	 informatie	 kan	 u	 terecht	 bij	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 van	 het	 departement	 Omgeving	 via
seveso@vlaanderen.be

Europese	Richtlijn	betreffende	de	beheersing	van	de	gevaren	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	betrokken	zijn
Inrichtingen	met	een	zodanige	hoeveelheid	aan	gevaarlijke	stoffen	op	het	terrein	dat	zij	vallen	onder	het	toepassingsgebied	van	de
Seveso-richtlijn
Gebieden	zoals	gedefinieerd	in	het	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	van	26/01/2007	houdende	nadere	regels	inzake	ruimtelijke
veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan	de	stad	Hoogstraten
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Bijlage:	Gegevens	van	de	RVR-toets
RUP	ID	nummer RUP	sportzones
RUP	titel deelplan	lokale	recreatieve	cluster	Minderhout
Initiatiefnemer stad	Hoogstraten
Plangebied

Toets	uitgevoerd	op 24/03/2021
Nabijheid	bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor	zover	op	het	moment	van	de	toets	bekend,	liggen	er	GEEN	bestaande
Seveso-inrichtingen	in	of	nabij	het	hierboven	weergegeven	plangebied

Daarnaast	werden	nog	de	volgende	vragen	beantwoord:

Vraag Is	er	binnen	het	plangebied	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland?
Antwoord Nee,	er	is	geen	bedrijvigheid	aanwezig	noch	gepland.



uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
01/12/2020 350292 RVR-AV-1311 Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP sportzones - lokale recreatiepool Langenberg"

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn  dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen  enerzijds en aandachtsgebieden  anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 01/12/2020, met ref. RVR-
AV-1311), kan worden geconcludeerd dat:

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-
inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport  te worden opgemaakt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn
Inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn
Gebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer 350292
RUP titel RUP sportzones - lokale recreatiepool Langenberg
Initiatiefnemer stad Hoogstraten
Plangebied

Toets uitgevoerd op 01/12/2020
Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?
Antwoord Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.
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