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Inleiding

INLEIDING
Een gemeente wordt dagelijks geconfronteerd met conflicten tussen mensen die elk
vanuit een andere invalshoek de beschikbare ruimte opeisen. Om in een dynamische
maatschappij al deze eisen met elkaar in overeenstemming te brengen, dient het
gemeentebestuur de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied bewust en efficient aan te pakken. Naarmate er meer beleidsaspecten tot uiting komen in het ruimtelijke beleid, worden de ruimtelijke ontwikkelingen ook steeds complexer. Er is dan
ook meer onderzoek nodig om gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen.
Hierdoor groeit de behoefte aan een doordachte en planmatige aanpak van de ruimtelijke problematiek.

SPOOR 3: Inspraak van de bevolking garanderen. Voorstellen van de ruimtelijke
planners en het gemeentebestuur kunnen op die manier gemakkelijker aan concrete
situaties getoetst worden. Hierdoor speelt het structuurplan beter in op wat er bij
verschillende groepen onder de bevolking leeft en wordt een democratische planvorming nagestreefd.

ste

1

spoor

waarden,
normen

visievorming
lange termijn

problemen

de

2

spoor

knelpuntenbehandeling
op korte termijn
dagelijks beleid

Structuurplanning als methodiek
Structuurplanning wordt als methode gehanteerd om deze complexe ruimtelijke problemen te onderzoeken en te sturen. Het is een dynamisch proces van visie- en
beleidsvorming betreffende de ruimtelijke ontwikkeling van een plangebied (in dit
geval een gemeente).
Een ruimtelijk structuurplan doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen
bodembestemmingen vast: het is dus geen ruimtelijk uitvoeringsplan maar eerder
een beleidsplan. De realisatie van een structuurplan gebeurt door middel van uitvoeringsplannen (bestemmingsplan, inrichtingsplan en/of beheersplan) en verordeningen die zich richten naar de inhoud en de visie van het structuurplan.
Een ruimtelijk structuurplan is een uitgebreide studie zodat een goede samenwerking
tussen politici, administratie, ruimtelijke planners en bevolking is aangewezen. Concreet heeft men het over een driesporenplanning: langetermijnvisie, kortetermijnactie en samenwerking met de bevolking.
SPOOR 1: Een langetermijnvisie vastleggen met éénduidige waarden en normen. Op
die manier schept men een normatief kader van waaruit men een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van sectoren met een ruimtelijke impact kan afwegen.
SPOOR 2: Kortetermijnacties toelaten tijdens het structuurplanningsproces. Alle
belangrijke concrete dossiers kunnen tussentijds aan de structuurplanning worden
getoetst en aangehaakt. Deze werkwijze garandeert dat de concrete ruimtelijke praktijk gaandeweg in de richting gaat die in de structuurplanning wordt uitgetekend. De
uitvoering van concrete dossiers hoeft dus niet aan te slepen tot het structuurplan op
punt staat.
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betrekken bevolking bij
spoor

plan- en besluitvorming

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

Het voornaamste kenmerk van de driesporenplanning is dat er gelijktijdig op de drie
sporen wordt gewerkt. Hierdoor kan men zowel een langetermijnvisie ontwikkelen als
strategisch inpikken op dringende problemen. Op die manier kan structuurplanning
geen alibi worden om actuele, structurele problemen op de lange baan te schuiven.
Anderzijds biedt het ook de garantie dat niet alleen de dringende problemen worden
opgelost zonder deze te toetsen aan een duidelijk referentiekader.
Opbouw van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
In het decreet houdende de ruimtelijke planning van 24 juli 1996 (geïntegreerd in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) wordt
bepaald dat er op 3 bestuurlijke niveaus (Vlaams gewest, provincie en gemeente)
ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt. Dit decreet vormt de juridische basis voor de opmaak van gemeentelijke structuurplannen, de opmaak zelf
wordt verduidelijkt in omzendbrief RO 97/02. Conform het decreet bestaat het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan uit een informatief, een richtinggevend en een
bindend gedeelte.
Het informatieve gedeelte geeft een beschrijving van de juridische planningscontext.
Er wordt een evaluatie gegeven van het gevoerde ruimtelijk beleid. De bestaande
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fysisch - ruimtelijke toestand wordt onderzocht en weergegeven via de structuurbepalende ruimtelijke elementen in de gemeente. Er gebeurt een onderzoek naar de
toekomstige ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten wonen en
bedrijvigheid. Om de ruimtelijke structuren coherent te kunnen behandelen worden
complexere homogene deelruimten beschreven. De weergave van alle ruimtelijke
trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen vormt de overgang naar het richtinggevende gedeelte.
Het richtinggevende gedeelte bevat een aantal fundamentele uitgangspunten voor
het toekomstig ruimtelijk functioneren van de gemeente. Deze uitgangspunten worden vertaald naar de toekomstige rol van Arendonk in de regio. De ruimtelijke concepten geven de eerste gebiedsgerichte ordeningsprincipes rekening houdend met
de trends, knelpunten, kwaliteiten en kansen. Vervolgens wordt er een afwegingskader geschetst per deelruimte. Op die manier wordt weergegeven hoe de onderlinge
verhouding tussen de deelstructuren kan worden uitgewerkt. De implicaties van de
afweging worden verder uitgewerkt naar gewenste deelstructuren. Per deelstructuur
wordt bovendien weergegeven welke acties en maatregelen nodig zijn om de gewenste structuur te verwezenlijken. De synthese van voorgaande visies geeft een
coherent toekomstbeeld via de gewenste ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. Een synthese van de mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang
naar het bindende gedeelte.

legd. Op die manier werd getracht het dagelijkse beleid te koppelen aan de toekomstvisie.
Aangezien er bij de start van het planningsproces geen gecoro was samengesteld,
werd er tot in de helft van het planningsproces gewerkt met de stuurgroep. Bij de
samenstelling van de gecoro werd getracht zoveel mogelijk stuurgroepleden op te
nemen. Toen de gecoro werd opgericht, werd door IOK plangroep het procesverloop
geschetst zodat de gecoroleden zich konden inwerken in het structuurplan. Vanaf de
samenstelling van de gecoro werd beslist om de verdere inspraakmomenten te organiseren met de stuurgroep en de gecoro samen.
De organisatie van het overleg verliep volgens het onderstaande schema.

bevolking

gemeenteraad
personen

college

Het bindende gedeelte bevat de kernbeslissingen die een bindend karakter krijgen.
Er worden beslissingen genomen inzake de doorwerking van het structuurplan, de
selectie van bindende beleidscategorieën, de minimaal te nemen maatregelen en
acties en het minimaal te realiseren overleg.

actieve
groepen

GECORO

stuurgroep
diensten

Van het richtinggevende gedeelte kan het gemeentebestuur slechts gemotiveerd
afwijken omwille van dringende economische en sociale redenen. Van het bindende
gedeelte kan het gemeentebestuur niet afwijken. Een structuurplan wordt vastgesteld
voor een termijn van vijf jaar. Het blijft echter van kracht tot het door een nieuw
goedgekeurd structuurplan wordt vervangen. Het structuurplan kan te allen tijde
geheel of gedeeltelijk worden herzien.

ambtelijke
werkgroep

plangroep

inspraakbegeleider

Overlegstructuur in het planningsproces
Communicatie en overleg werden nagestreefd via de oprichting van een ambtelijke
werkgroep en een stuurgroep. Het inspraakbureau Interactief zorgde voor een vlotte
overlegcultuur en een ruime inspraakronde in de gemeente. Er werd gedebatteerd
over de knelpunten, de ruimtelijke visie en de beleidsmaatregelen. Concrete dossiers
(verkavelingen, weginrichtingen, indelingsplannen,…) werden aan de gecoro voorge-
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Figuur 1: Overlegstructuur structuurplanningsproces

Ambtelijke werkgroep
De ambtelijke werkgroep controleerde en adviseerde het inhoudelijke werk van de
plangroep. De ambtelijke werkgroep zorgde voor een goede uitwisseling van gege-
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Inleiding

vens tussen de verschillende gemeentelijke diensten en het College van Burgemeester en Schepenen. De ambtelijke werkgroep bestaat uit de volgende leden:

– Dhr. B. Langmans: architect

– E. Buijs: burgemeester

– Dhr. A. Hertogs: sportraad

– A. Helsen: gemeentesecretaris

– Mevr. A.Van Gool: sportraad

– A. Vaes: schepen

– Dhr. G. Walters: sportraad

– G. Witvrouwen: bouwdienst

– Dhr. J. Segers: bejaardenraad

– P. Van der Veken: technische dienst

– Dhr. P. Thijs: jeugdraad

– R. Wouters: milieudienst

– Dhr. P. Heymans: jeugdraad

– medewerkers IOK plangroep

– Dhr. B. Van Steenis: werkgroep weekendzones

– L. Janssen: inspraakbegeleider, Interactief bvba

– Dhr. E. Damen: ACW

Stuurgroep

– Dhr. T. Van Craenendonck: WIA (werkgroep industrie Arendonk)

In de stuurgroep werkten mensen mee van de bevolking, de actieve groepen, een
aantal partners van de ambtelijke werkgroep en occasioneel een aantal leden van de
gemeenteraad. De stuurgroep bestudeerde de voorbereidende nota’s van de
plangroep en zorgde voor adviezen naar het beleid. Op haar beurt legde het gemeentebestuur concrete projecten voor aan de stuurgroep. De vergaderingen van de
stuurgroep waren bovendien openbaar zodat de meningen van andere actieve inwoners gehoord werden. In de loop van het proces werden de inspraakmomenten samen met de gecoro georganiseerd. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden
(waarvan een deel in de gecoro zetelt):

– Dhr. L. Borgers: WIA
– Dhr. R. Van Looy: Landelijke Gilde
– Mevr. A. Dockx: KVLV
– Dhr. N. Meulemans: Rijkswacht
– Dhr. L. Van Gestel: politie
– Mevr. L. Van Looy: UNIZO
Inspraakmomenten
Op regelmatige basis werden de nota’s van IOK plangroep getoetst aan de visie van
de gemeente, de stuurgroepleden en de gecoro. Het volgende overzicht geeft weer
welke inspraakmomenten werden gehouden:

– Dhr. E. Buijs: burgemeester
– Dhr. A. Vaes: schepen
– Dhr. A. Helsen: gemeentesecretaris

– Woensdag 26 april 2000:

– medewerkers IOK plangroep

– startvergadering
– inleiding structuurplanning
– taak stuurgroep
– presentatie startnota
– Woensdag 24 mei 2000:

– Dhr. L. Janssen: inspraakbegeleider, Interactief bvba
– Dhr. P. Van der Veken: technische dienst
– Dhr. G. Witvrouwen: bouwdienst
– Dhr. R. Wouters: milieudienst
– Dhr. J. Van Balen: Agalev

– bespreking deelnota “wonen”
– Dinsdag 13 juni 2000:

– Mevr. K. Sneyers: VLD
– Mevr. A. Hermans: CD&V

– bespreking deelnota “productie en diensten”
– bespreking inplanting lokaal bedrijventerrein
– Dinsdag 24 oktober 2000:

– Dhr. B. Lenaerts: Vlaams Blok
– Dhr. J. Seels: SP-A
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– bespreking deelnota “landbouw”
– Woensdag 13 december 2000:
– bespreking deelnota “natuur”
– Donderdag 25 januari 2001:
– voorstelling en bespreking mobiliteitsplan door Gedas
– Dinsdag 27 maart 2001:
– bespreking deelnota recreatie
– Dinsdag 8 januari 2002:
– bespreking afwegingsdocument
– Donderdag 7 februari 2002:
– toelichting structuurplanning bij de installatie van de gecoro
– Maandag 27 mei 2002:
– bespreking 1ste concept voorontwerp
– Maandag 28 april 2003:
– bespreking voorontwerp
Door de IOK plangroep werden ook aan andere organisaties toelichtingen gegeven
inzake specifieke onderwerpen uit het gemeentelijk structuurplan. Zo werd er op 16
oktober 2001 een toelichting gegeven aan UNIZO inzake de ontwikkelingen van het
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven en de relatie daarvan met het gemeentelijk
structuurplan. Op 13 november 2001 werd er een toelichting gehouden voor de Landelijke Gilde van Arendonk inzake de open ruimteproblematiek en de perspectieven
voor de landbouw in Arendonk. Het volgende schema geeft een overzicht van het
planningsproces.
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timing

visie

korte termijnactie

inspraak

Inleiding

startnota

september 1998

vraag vanuit econ. sector naar geschikte bedrijfslocaties
vraag voor uitbreiding sportzones

draagvlaktoetsing principes RSV, RSPA

structureel overleg AROHM, DRP
startvergadering met de stuurgroep

sectoraal en ruimtelijk onderzoek

mei 2000

maart 2001

deelnota wonen
deelnota handel en bedrijvigheid
deelnota landbouw
deelnota natuur en landschap
themaverdieping mobiliteit
deelnota recreatie

december 2001

afweging deelstructuren
visie en concepten per deelruimte

BPA heikant
BPA Klavervelden
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven
Afbakeningsproces regionaal bedrijventerrein

stuurgroep wonen
stuurgroep handel en bedrijvigheid
stuurgroep landbouw
stuurgroep natuur en landschap
stuurgroep mobiliteit
stuurgroep recreatie
draagvlakvergadering UNIZO
draagvlakvergadering Landelijke Gilde
stuurgroep afwegingsdocument
toelichting gecoro

1ste concept van voorontwerp

april 2002

mei 2002

onderzoek naar ruimtelijke maatregelen
onderzoek naar juridische instrumenten

januari 2003

prioriteiten en bindende bepalingen

PRUP Hoge Mauw
Streefbeeldstudie N118

stuurgroep + GECORO 1

ste

concept

structureel overleg met hogere overheid (24 sept 2002)

voorontwerp
verfijning 1
april 2003

ste

concept

stuurgroep + GECORO
toelichting voor gemeenteraad

kernbeslissingen bindende bepalingen

plenaire vergadering (10 sept 2003)

ontwerp structuurplan
advies GECORO (januari 2004)
voorlopige vaststelling door gemeenteraad (8 maart 2004)
openbaar onderzoek
inspraakavond bevolking (18-19 mei 2004)

opvolging van het proces

gemotiveerd advies GECORO (sept 2004)

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
definitieve vaststelling gemeenteraad (8 nov 2004)
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DEEL 1 INFORMATIEF DEEL

I

SITUERING EN KENGETALLEN

1

Globale situering van de gemeente

2

Kengetallen

Tabel 1: kengetallen
OPPERVLAKTE (1)

Arendonk is een Kempense gemeente die behoort tot de provincie Antwerpen, arrondissement Turnhout. De gemeente heeft geen deelgemeenten, er is maar één
dorpskern: Arendonk. De dorpskern heeft in haar groei een verbinding gemaakt met
twee kleinere gehuchten (Schotelven en Voorheide). Kleine geïsoleerde gehuchten
zijn in Arendonk bijna niet meer te onderscheiden aangezien ze door verlinting zijn
ingepalmd (Asselbergen, Berendonk, Broekkant, …).
De gemeente ligt aan de Nederlandse grens en heeft een Nederlandse buurgemeente: Reusel - De Mierden. Verder grenst Arendonk aan Mol, Retie, Oud-Turnhout en
Ravels. Voorbij Oud-Turnhout ligt op circa 10 km afstand het stedelijk gebied van
Turnhout. Het stedelijk gebied van Mol ligt op ca. 15 km afstand, Geel op ca. 20 km.
Geografisch behoort Arendonk tot het overgangsgebied van de Centrale Kempen en
de Noorderkempen. Het reliëf wordt hoofdzakelijk bepaald door de Kempense microcuesta, de waterscheiding tussen Scheldebekken / Maasbekken en het brongebied
van de Kleine Nete en de Wamp.

Ravels

Reusel - De Mierden
Turnhout
Arendonk
Oud-Turnhout

grens

Geel

16

5.524 ha
11.805 / 214 inw/km²
25,2%
61,5%
13,3%
774 / 6,6%
+ 64
4.373 / 2,7
17,5%
25,6%
56,9%
3.775
73,6%
70,8%
2.671 / 70,8%
53,6%
28,2%
18,2%
3.076 / 81,5%
219 / 5,8%
3.136
882
296
2.142
540
860
742

1: N.I.S. / 2: HIVA

Retie
Kasterlee

INWONERS: aantal / bevolkingsdichth. (op
1/1/2000)
Waarvan jonger dan 20
tussen 20 jaar en 65 jaar
ouder dan 65 jaar
Aantal vreemdelingen
Bevolkingstoename tussen 1.1.1999 en 1.1.2000
GEZINNEN: aantal / gezinsgrootte (op 1/1/2000)
Waarvan (1991)
Alleenstaanden
Kinderloze koppels
Huishoudens met ongetrouwde kinderen
WONINGEN (volkstelling 1991)
Waarvan woningen na 1945
Waarvan met middelmatig tot groot comfort
Eéngezinswoningen
Waarvan open bebouwing
halfopen bebouwing
gesloten bebouwing
Bewoond door eigenaar
Appartementen
ARBEID EN TEWERKSTELLING
Loon- en weddetrekkenden (1998)
Zelfstandigen (1997)
Werkzoekenden (2000)
LEERLINGEN (2000-2001)
Waarvan kleuteronderwijs
lager onderwijs
secundair onderwijs

Dessel

Mol

IOK
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II Planningscontext
1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

II

– Het afstemmen van het ruimtelijke en milieubeleid op basis van het fysische systeem.

PLANNINGSCONTEXT

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

1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden door drie beleidsniveaus structuurplannen
opgemaakt. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar de ruimtelijke
structuurplannen van het gewestelijke en het provinciale niveau. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23
september 1997. De bindende bepalingen werden op 17 december 1997 bekrachtigd. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft voor de overheden een bindend
karakter, met weliswaar de mogelijkheid tot gemotiveerd afwijken van het richtinggevende gedeelte.
Arendonk behoort tot het buitengebied van Vlaanderen. Bekeken op het niveau van
Vlaanderen is het buitengebied dat gebied waarin de open, onbebouwde ruimte
overweegt.
Doelstellingen voor het buitengebied
– Een dynamische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling garanderen zonder het
functioneren van de structuurbepalende functies van het buitengebied (landbouw,
natuur, bossen, wonen en werken op niveau van het buitengebied) aan te tasten.
– Een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de verbrokkeling
van de landelijke structuur door verkeersinfrastructuren en bebouwing.
– Wonen en werken vanuit de eigen groei in de gemeente ruimtelijk concentreren in
of aansluitend bij de kernen van het buitengebied.
– De landbouw-, natuur- en bosfunctie inbedden in goed gestructureerde onderdelen ter garantie van een goede ruimtelijke ontwikkeling en een vermindering van
ruimtelijke conflicten tussen de verschillende structuren.
– Het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied voornamelijk met betrekking tot de rivier- en beekvalleien, het fysische systeem, de
landbouw en het nederzettingspatroon.
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Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vertaalt deze doelstellingen in bindende
en/of indicatieve ontwikkelingsperspectieven voor elk van de structurerende elementen van het buitengebied.
Perspectieven voor de natuurlijke (inclusief bos)structuur
– Er wordt een gedifferentieerd en gebiedsgericht ruimtelijk beleid gevoerd dat
streeft naar de aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel van
natuurlijke gebieden. In deze gebieden wordt het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur gestimuleerd. Ter uitvoering van dit beleid zal het Vlaamse Gewest grote eenheden natuur (GEN), grote eenheden natuur in ontwikkeling
(GENO), natuurverwevingsgebieden, bos- en bosuitbreidingsgebieden afbakenen. De provincie bakent natuurverbindingsgebieden af.
– Een belangrijk accent voor de natuurlijke structuur is de ontwikkeling van beken
en rivieren in relatie met de omgevende vallei. Dit betekent dat er ruimtelijke
voorwaarden moeten worden gecreëerd die het integrale waterbeheer ondersteunen en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.
– De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis liggen van de
natuurlijke structuur moeten worden behouden en versterkt.
– Het is noodzakelijk dat voor de ecologische infrastructuur een basiskwaliteit tot
stand wordt gebracht. Deze heeft betrekking op het voorkomen van natuurlijke
elementen in het landschap en op de structuurkenmerken ervan. Deze laten het
voortbestaan of de migratie van organismen toe in gebieden waar de invloed van
de menselijke activiteit overheerst.
– Aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd voor de herwaardering van
bestaande bossen in de richting van de doelstellingen van het Bosdecreet.
Perspectieven voor de landschappelijke structuur
– Uitgangspunt is het behoud en de ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en
herkenbaarheid van de landschappen in Vlaanderen.
– Operationalisering van het begrip landschap houdt in dat op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt aangegeven welke landschappelijke elementen en componenten, gave landschappen en openruimteverbindingen als structurerend moeten beschouwd worden. Voor elk van deze kenmerken worden gedifferentieerde
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld.
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– Toekomstige ruimtelijke ingrepen in of nabij deze structurerende landschapskenmerken zullen beoordeeld worden in functie van de vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven.
Perspectieven voor de agrarische structuur
– Landbouw is de grootste ruimtegebruiker in Vlaanderen en de belangrijkste beheerder van de open ruimte.
– Er wordt een beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van gebieden die in
de toekomst belangrijk blijven voor de landbouw. Het beleid in deze gebieden zal
gericht zijn op het weren van nieuwe niet-agrarische functies die de landbouw
kunnen belemmeren. Het Vlaamse Gewest duidt de agrarische macrostructuur
aan, met specialisatieregio’s waarbij Arendonk aanleunt bij het concentratiegebied voor varkens en vleeskalveren van de Noorderkempen. In de regio wordt
geopteerd voor een behoud van de bestaande concentratie grondloze veehouderij eerder dan voor de verspreiding ervan onder meer op basis van economische
motieven. Een inrichtingsplan kan op termijn de ruimtelijke structuur van deze
gebieden verbeteren.

– De aangroei van woningen wordt trendmatig vastgelegd. Het provinciale structuurplan stelt een kwantitatieve optie op inzake het te realiseren aanbod aan woningbouw tot 2007 voor de betrokken gemeente in het buitengebied. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de lokalisatie aan van nieuw te bouwen
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden.
– Uitbreiding van de woningvoorraad mag niet uitsluitend vertaald worden in het
creëren van nieuwe bouwlocaties. De nadruk moet gelegd worden op maximaal
gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen en op het
aantrekkelijk maken van de woonomgeving.
– Geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing om de resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting te vrijwaren.

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

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

– Bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding van historisch gegroeide
bedrijven kunnen gerealiseerd worden aansluitend bij de bestaande vestigingen
en/of in de kernen van het buitengebied voor zover de ruimtelijke structuur dit toelaat. Het Vlaamse Gewest bakent deze bedrijventerreinen af.

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

– Een lokaal bedrijventerrein dient altijd afgestemd te worden op de plaatselijke
behoefte aan lokale bedrijven, de kaveloppervlakte in functie van die lokale bedrijven. Zuivere kleinhandel kan er niet op worden toegelaten.

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

– De ontsluiting dient te gebeuren via een gemeentelijke verzamelweg die rechtstreeks aansluit op een primaire of secundaire weg.

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
– De nederzettingsstructuur wordt operationeel gemaakt via beleidscategorieën:
kernen, linten, bebouwde perifere landschappen en verspreide bebouwing. Voor
Arendonk zijn de bebouwde perifere landschappen op Vlaams niveau niet structurerend. De kernen worden verder onderverdeeld in hoofddorpen en woonkernen via het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
– Wonen en werken worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied om
de open ruimte te behouden en de leefbaarheid van de kernen te ondersteunen.

– Omwille van de grotere impact op de werkgelegenheid wordt Arendonk eveneens
geselecteerd als specifiek economisch knooppunt (of als economisch knooppunt
buiten de stedelijke gebieden en het economisch netwerk Albertkanaal). Het bundelen van regionale economische activiteiten staat hier voorop ter ondersteuning
van de economische sterkte van de subregio. De provincie bakent regionale bedrijventerreinen af in de specifieke economische knooppunten door middel van
een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit gebeurt op basis van een confrontatie tussen berekende behoefte en bestaand aanbod én op basis van een afweging ten opzichte van de gewenste ruimtelijke structuur van het economische
knooppunt.

– Een economisch en zuinig ruimtegebruik wordt bewerkstelligd door te streven
naar een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare in de kernen van het
buitengebied.
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Perspectieven voor andere functies in het buitengebied

Turnhout (nr. 25) en Arendonk (nr. 26) werden niet geselecteerd als onderdeel
van het hoofdwegennet.

– Andere functies zoals recreatie en toerisme, waterwinning en ontginningen, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen kunnen als hoofdfunctie voorkomen, maar ze
zijn niet structuurbepalend voor het buitengebied. Waterwinning en ontginningen
zijn niet structuurbepalend voor Arendonk.

– Secundaire wegen hebben een verzamelfunctie op bovenlokaal niveau en ontsluiten gebieden naar primaire wegen en hoofdwegen. De selectie gebeurt in het
provinciaal ruimtelijk structuurplan.

– Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten is het
recreatieve medegebruik met respect voor de draagkracht van het buitengebied.
Paden en routes worden aan elkaar gekoppeld om op die manier de toeristischrecreatieve aanbodelementen in het buitengebied en in de stedelijke gebieden
met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen.

– Het kanaal Dessel - Schoten behoort tot het secundair wegennet. Het kanaal
vervuld echter geen belangrijke vervoersfunctie en vereist geen prioritaire behandeling. De vervoersfunctie is er richtinggevend ten opzichte van de recreatieve,
de landschappelijke en de waterwinningsfunctie. De integratie van al deze functies dient er te worden nagestreefd.

– Permanente bewoning in infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief gebruik
ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het buitengebied en
is ruimtelijk niet aanvaardbaar. Onderzocht moet worden welke van de bestaande
terreinen op termijn kunnen worden ingericht als een volwaardig woongebied.
Dergelijke locatie moet een versterking betekenen van de bestaande kern door er
onmiddellijk op aan te sluiten.
– De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden
geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte
van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de
kern. Bij niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
moet de schaal aansluiten bij de schaal van het landschap en mag de omvang de
structuurbepalende functies van het buitengebied niet aantasten.
– Containerparken en kringloopcentra worden in het kader van het gemeentelijk
structuurplanningsproces gelokaliseerd in de kern met respect voor de ruimtelijke
draagkracht van de omgeving of op een bedrijventerrein dat aansluit bij de kern.
Perspectieven voor de lijninfrastructuren
– Het wegennet wordt geoptimaliseerd via een functionele categorisering. Onderscheid wordt gemaakt in hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en lokale wegen. Via deze categorisering krijgt elke weg een duidelijke hoofdfunctie.
Selectief wordt er prioriteit gegeven aan bereikbaarheid of leefbaarheid in functie
van de drie mogelijke hoofdfuncties: verbinden, verzamelen of toegang geven.
– De selectie van de E34 als hoofdweg is voor Arendonk belangrijk. De E34 wordt
onderdeel van een netwerk van doorgaande verbindingen en functioneert als
ruimtelijke drager voor het wegvervoer over langere afstand. Aangezien de internationale en gewestelijke verbindingsfunctie primeert, moet het aantal op- en afritten beperkt gehouden worden. Of een beperking effectief kan worden doorgevoerd moet nog nagegaan worden. De op- en afritten ter hoogte van Oud-
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Omzendbrief RO 2002/03
Recent werd omzendbrief RO/2002/03 door het Vlaams Gewest goedgekeurd, ter
vervanging van omzendbrief RO 97/03. Volgens deze omzendbrief is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een woonuitbreidingsgebied aan te snijden zonder de
goedkeuring van een woningbehoeftestudie. Er kan in principe onmiddellijk een vergunningsaanvraag gebeuren zonder verdere procedure voor de volgende gebieden:
– Woonuitbreidingsgebieden die worden opgenomen in de ‘atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden’, nog op te maken door het Vlaams gewest.
– Restpercelen in woonuitbreidingsgebieden. De restpercelen zijn onbebouwde en
onuitgeruste gronden binnen een overwegend bebouwd woonuitbreidingsgebied.
De restpercelen mogen een aaneengesloten oppervlakte hebben die niet groter is
dan 0,5 ha (richtcijfer). Meerdere restpercelen binnen hetzelfde woonuitbreidingsgebied kunnen worden ontwikkeld indien minstens de helft van het totale
woonuitbreidingsgebied is bebouwd en de restpercelen ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn.
– Percelen langs voldoende uitgeruste wegen in woonuitbreidingsgebieden
voorzover gelegen in een onbebouwde strook die niet groter is dan 100 meter
(richtcijfer).
De andere woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden als de bestendige deputatie en de gewestelijk planologisch ambtenaar een principieel akkoord verlenen tot aansnijden van het gebied. Aan het principieel akkoord zijn wel een aantal
voorwaarden verbonden:
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– Het woonuitbreidingsgebied moet inbreidingsgericht en/of kernversterkend gelegen zijn
– Gelegen in een gemeente die geheel of gedeeltelijk behoort tot grootstedelijk,
regionaalstedelijk of kleinstedelijk gebied; en het woonuitbreidingsgebied is
gelegen binnen de (hypothese van ) afbakeningsperimeter
– Aansluiten op een hoofddorp of een woonkern en inbreidingsgericht gelegen
zijn
– De ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied wordt gerealiseerd volgens de
richtlijnen van het RSV (rekening houdend met de dichtheden, goede ontsluiting,
geen lintbebouwing, …)
– De ontwikkeling van het gebied geeft geen aanleiding tot conflicten met andere
regelgeving (overstromingsproblematiek, habitat- en vogelrichtlijngebieden, …)
– De gemeente geeft aan welke flankerende beleidsmaatregelen er worden genomen
– Op welke manier wordt gestreefd naar een gezonde mix van kavels, sociale
kavels en/of sociale koop- en huurwoningen
– Het is wenselijk dat de sociale mix wordt gerealiseerd door een gezamenlijk
initiatief van de private en de openbare sector
– De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw (tegelijk en gemeenschappelijk oprichten van de woningen door overheid en/of private sector via gemeenschappelijke werf)
– Het gemeentebestuur toont aan hoe het ontradend optreedt tegen speculatieve doeleinden
De gewestelijk planologisch ambtenaar toetst de aanvraag aan de gemeentelijke
planningsprocessen. De afgevaardigd ambtenaar van de bestendige deputatie toetst
de aanvraag aan het provinciaal ruimtelijk beleid (RSPA, omzendbrief woningprogrammatie). Volgens het RSPA mogen buitengebieden geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden indien de woningtaakstelling kan worden opgevangen binnen het
woongebied. De gewestelijke omzendbrief laat dit wel toe.

2

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen beschikt sinds 28.08.01 over een goedgekeurd Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het is een verfijning van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen op het intermediaire planningsniveau. Zowel voor de beschrijving van de bestaande structuren als voor de ontwikkeling van een visie op de
gewenste ruimtelijke structuur is het een belangrijk kader voor het gemeentelijke
structuurplan.
Arendonk behoort tot de hoofdruimte ‘Noorderkempen’ en tot de deelruimte ‘rustig
grensgebied’.
De Noorderkempen is het open gebied tussen de Vlaamse ruit, de Brabantse steden
en het Limburgs stedelijk kerngebied. Het gewenste beleid voor deze hoofdruimte is
een openruimtebeleid. Voor de provincie is deze hoofdruimte een geheel van gedifferentieerde open ruimten rond het Turnhoutse. Dat vraagt in het bijzonder om uitspraken over functies zoals natuur, landbouw, toerisme, recreatie en nederzettingen in
deze open ruimte. Omwille van het secundair karakter van het kanaal Dessel - Schoten kan het kanaal en zijn omgeving een grotere recreatieve en toeristische rol krijgen. Het behoud van de bestaande bedrijvigheid en de versterking van het verweven
karakter van het gebied zijn hierbij uitgangspunten.
Relevante visies en doelstellingen voor de deelruimte’ rustig grensgebied’
– Het rustige grensgebied is een weinig bebouwd gebied met hoge natuurwaarden.
Natuur en ondergeschikt daaraan laagdynamische passieve recreatie zijn hoofdfuncties in het gebied. Het gebied blijft beperkt toegankelijk behalve voor doorgaand langzaam verkeer. Grondgebonden veehouderij is de ruimtelijke drager.
– Hoofdfunctie van het gebied is natuur. Waardevolle bossen en landschappen
worden behouden, versterkt en waar nodig uitgebreid.
– Vrijwaren van de natuurwaarden van deze deelruimte vraagt om beperkingen op
ontwikkeling van hoogdynamische functies. Laagdynamische openruimtefuncties
met kleinschalige uitrusting of infrastructuur zoals verbrede landbouw en passieve recreatie zijn mogelijk.
– Het rustige grensgebied bestaat uit structuurbepalende landbouwgebieden die
aansluiten bij de Open Kempen. Deze gebieden worden gehandhaafd en hebben,
naast de productiefunctie een belangrijke beheersfunctie voor de open ruimte.

20

IOK

plangroep

GRS Arendonk

II Planningscontext
2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen

– De deelruimte loopt verder in Nederland en de provincie Limburg. De provincie
neemt zich voor een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief op te zetten op basis
van een grensoverschrijdende samenwerking.
Perspectieven voor de natuurlijke structuur
– Het RSPA wil de interne en onderlinge samenhang van rivier- en beekvalleien,
grotere complexen natuurlijke gebieden en kleinere natuurlijke elementen beschermen en versterken. De provincie vertaalt dit beleid via de selectie van natuurverbindingsgebieden en gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
– De provincie streeft naar de versterking, de bescherming en het behoud van de
dragende functie van de belangrijke beek- en riviervalleien. De valleigebieden
moeten gevrijwaard worden van verdere bebouwing of van intensief bodemgebruik.
– De omgeving van de Staatsbossen- Hoge Vijversbossen en de omgeving van
Lokkerse Dammen-Goorke en Gagelbroek worden door de provincie aangeduid
als natuuraandachtsgebieden. Van deze gebieden vermoedt de provincie dat het
Vlaamse Gewest ze zal afbakenen als GEN, GENO of natuurverwevingsgebied.
– De Wamp wordt aangeduid als natuurverbinding met de bossen ten oosten van
Arendonk (het Goor) in de richting van de vallei van de Kleine Nete (Oude Korsendonkvijver). Een tweede natuurverbinding te Arendonk wordt aangeduid tussen de Staatsbossen-Hoge Vijversbossen en de bossen ten oosten van Arendonk. Een derde natuurverbinding aangeduid op grondgebied Arendonk is deze
tussen het Goor en de bossen rond Postel over de Moeren.

uitbreiding van solitaire linten moet daarbij zeer streng worden tegengegaan. Solitaire linten worden gezien als een onderdeel van het landbouwgebied.
– Als gemeente met een hoofddorp type II zijn er desnoods beperkte mogelijkheden om meer bijkomende woningen te realiseren dan voor de opvang van de natuurlijke aangroei nodig is. Het betreft kleine woonprojecten bijvoorbeeld als afwerking van een kern of voor specifieke doelgroepen.
– De provinciale taakstelling voor het aantal te voorziene woningen in Arendonk
tussen 1992-2007 is vastgesteld op 601 – 700 bijkomende huishoudens. Deze
taakstelling wordt informatief aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een definitieve taakstelling in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. De definitieve
taakstelling wordt begroot op 616 wooneenheden voor de periode 1992-2008.
– De opvang van bijkomende woningen in een woonkern gebeurt in principe binnen
het aanbod van gronden langs uitgeruste wegen in woongebied, percelen in niet
vervallen verkavelingen, gronden met een woonbestemming in goedgekeurde
BPA’s en gronden in woongebied langs niet uitgeruste wegen. Dit betekent ook:
alle woongebieden volgens het gewestplan, dus inclusief landelijke woongebieden en woonparken. Woonuitbreidingsgebieden komen hiervoor in principe niet in
aanmerking.
– Indien de woongebieden van de gemeente niet volstaan voor de natuurlijke aangroei of indien de gemeente het beter acht bepaalde delen hiervan niet te ontwikkelen, zal worden afgewogen of het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden of
van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet woonbestemming kan worden
toegestaan.
–

Perspectieven voor de nederzettingsstructuur
– In het provinciaal structuurplan wordt gestreefd naar een hiërarchische samenhang tussen nederzettingen met een duidelijke differentiatie in verzorgingsniveau.
Gedeconcentreerd bundelen op basis van de kernenhiërarchie moet een algehele
verstedelijking van de provincie tegengegaan.
– Voor Arendonk houdt dit in: een indeling bij het gebied met solitaire linten, de
selectie van de kern van Arendonk als woonkern en een selectie als gemeente
met een gewoon hoofddorp type II. Aangezien er in Arendonk geen andere
woonkernen zijn, wordt de woonkern van Arendonk effectief als hoofddorp geselecteerd.
– De belangrijkste doelstellingen voor het gebied met solitaire linten zijn het bevriezen of het uitdoven van de woonfunctie, het stimuleren van de landbouwfunctie
als hoofdfunctie in de woongebieden met landelijk karakter en het integreren van
solitaire linten in landinrichtingsplannen of openruimte-uitvoeringsplannen. De
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Het al dan niet volstaan van de woongebieden dient te worden onderzocht volgens de regels die vastgelegd zijn in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001.
Indien het aanbod (van te verwachten beschikbare bouwmogelijkheden) de behoefte (de provinciale woningtaakstelling) volledig kan opvangen, dienen de ongeordende woongebieden en woonuitbreidingsgebieden gereserveerd te worden
voor de toekomst of eventueel herbestemd.

– De bijkomende sociale huur- en koopwoningen (als deel van de totale woningbehoefte) worden bij voorkeur binnen het bestaande weefsel (renovatie, invulbouw,
vervangingsbouw, …) gerealiseerd. Zij kunnen voor een deel ook door projecten
op gronden in ruimtelijk verantwoorde binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden worden voorzien (rekening houdend met voorgaande principes).
– De bijkomende koopwoningen en sociale kavels voor middengroepen uit de lokale bevolking worden bij voorkeur binnen het bestaand weefsel (renovatie, invulbouw, vervangingsbouw, …) gerealiseerd.
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Perspectieven voor de ruimtelijk economische structuur
– Economische bedrijvigheid, kleinhandel, landbouw, toerisme en recreatie behoren in het provinciale structuurplan tot de ruimtelijk economische structuur.
– Binnen de agrarische structuur behoort Arendonk voornamelijk tot de Noorderkempen, het zuiden van de gemeente sluit aan bij het Land van Kasterlee-Retie.
Grondgebonden melkvee blijft in de Noorderkempen de drager van de agrarische
structuur om de openheid te garanderen. De bestaande concentratie grondloze
veehouderijen in de Noorderkempen mag zich niet verspreiden naar andere deelruimten en de ordening van deze sector moet worden geoptimaliseerd. Het ruimtelijke beleid voor de Noorderkempen moet landbouwvreemde activiteiten in het
agrarisch gebied afremmen en de ruimte strikt voorbehouden voor agrarische activiteiten. In het Land van Kasterlee-Retie is recreatie wel een belangrijke functie,
die verder ontwikkeld kan worden als nevenactiviteit maar de agrarische structuur
niet mag ondermijnen. Recreatief medegebruik van de landbouwinfrastructuur
moet mogelijk zijn.
– Binnen de toeristisch-recreatieve structuur behoort Arendonk tot het strategische
rustgebied. Hier geldt het principe van beperkt recreatief medegebruik. Uitbouw
of inplanting van hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur kan niet.
Kwaliteitsverbetering van bestaande infrastructuur is wel mogelijk. Een afbakeningsplan kan locaties aanduiden waar beperkte inplanting van ondersteunende
infrastructuur mogelijk is. Watertoerisme is mogelijk indien de uitrusting beperkt
blijft tot laagdynamische infrastructuur. Inzake weekendverblijven heeft de provincie een visie ontwikkeld. Zij wenst deze problematiek aan te pakken in overleg
met de Vlaamse Overheid en met respect voor de bestaande regelgeving. In
ruimtelijke uitvoeringsplannen bakent de provincie de verschillende categorieën
af waarin een specifiek beleid geldt.
– Als gemeente met een gewoon hoofddorp type II krijgt Arendonk de mogelijkheid
om een bijkomend lokaal bedrijventerrein aan te duiden. Indien vanwege ruimtelijke redenen een locatie bij het hoofddorp niet gewenst of mogelijk is, kunnen locaties bij een bestaand bedrijventerrein worden voorgesteld. Het bedrijventerrein
heeft een richtinggevende omvang van 5 hectare. Dit aantal geldt voor de gehele
gemeente en kan worden gespreid over meerdere locaties.
– Concentratie en verweving van kleinhandel in het hoofddorp Arendonk moet
worden nagestreefd. De verweving moet op maat van de kern gebeuren. Kleinhandelsconcentraties van lokaal niveau en solitaire winkels, beiden gelegen in
het buitengebied, komen niet in aanmerking voor verdere ontwikkeling. Op basis
van de gewenste (gemeentelijke) ruimtelijke structuur kunnen zij behouden blijven maar niet uitbreiden OF afgebouwd worden met het oog op herlokalisatie
binnen de gemeente.
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– Het specifiek economische knooppunt Arendonk is gelegen in het rustig grensgebied. Deze ligging en de unimodale ontsluiting zijn beperkende randvoorwaarden
voor het bepalen van de taakstelling in verband met bijkomend bedrijventerrein.
De provincie bakent een regionaal bedrijventerrein af in het economische knooppunt Arendonk door middel van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Perspectieven voor de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur
– De selectie van secundaire wegen wordt verder verfijnd. Doel van deze verfijning
is het verkeer zo snel en efficiënt mogelijk naar het meest geschikte wegennet te
leiden. Onderscheid wordt gemaakt in secundaire wegen type I, II en III. Type I
heeft als hoofdfunctie verbinden (in combinatie met weerstand of filter bij potentiële maasverkleining), type II heeft als hoofdfunctie verzamelen, type III wordt
een belangrijke drager van fiets- en openbaar vervoersverbindingen.
– De selectie van de N118 als secundaire weg type II is belangrijk voor Arendonk.
De N118 moet een verzamelfunctie van Arendonk naar de E34 kunnen voorzien.
De N118 wordt geselecteerd vanaf de E34 tot aan het kruispunt met de N139 in
het centrum van Arendonk.
Perspectieven voor de landschappelijke structuur
– Het RSPA stelt het behoud en de versterking van de landschappen centraal en
beschermt de nog bestaande open ruimte. Het behoud en versterking van de
continuïteit binnen deze landschappen zijn belangrijke doelstellingen. De provincie erkent de erfgoedwaarde van typische landschappen met representatieve relicten.
– Het cuestafront van de kleien van de Kempen wordt aangeduid als structuurbepalend reliëfelement, de overgang naar het Kempische Plateau in de omgeving van
Postel als markante terreinovergang. Het kanaal Dessel-Schoten-Turnhout werd
geselecteerd als structurerend hydrografisch element. De herkenbaarheid van
deze elementen moet worden gevrijwaard en gemaximaliseerd. Versnippering,
afgraving en bebouwing moeten worden tegengegaan.
– De omgeving Poppel-Arendonk wordt geselecteerd als complex van gave landschappen. De landschappen moeten gevrijwaard worden van versnippering en
versnijding door nieuwe infrastructuren. De open ruimte wordt maximaal behouden
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De Moeren aan Molse zijde. In Retie en Mol is de tweede fase van het GRS-proces
ingezet waarin naar een eerste concept van voorontwerp wordt toegewerkt. Een
afstemming tussen de deelstructuren werd in beide gemeenten nog niet gemaakt,
richtinggevende bepalingen kunnen nog niet worden weergegeven.

Ruimtelijke structuurplannen van buurgemeenten

Om een afstemming in visievorming te bekomen inzake grensoverschrijdende ruimtelijke structuren is het belangrijk een inzicht te verwerven in de ruimtelijke visies van
de buurgemeenten. Voor de grensgemeente Arendonk zijn dat de gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen van Oud-Turnhout, Ravels, Retie en Mol en de structuurvisie plus van de Nederlandse gemeente Reusel-De Mierden. Geen enkele van
deze planprocessen bevindt zich in een beslissende fase waarin eenduidige ruimtelijke keuzes zijn gemaakt. De grensoverschrijdende ruimtelijke structuren en de gang
van zaken betreffende de planprocedures van de buurgemeenten worden hieronder
aangehaald. Indien er (voor de goedkeuring van het structuurplan van Arendonk)
meer concrete visies of gewijzigde visies aanwezig zijn, zullen deze alsnog worden
opgenomen in de planningscontext.
De grensoverschrijdende ruimtelijke structuren tussen Arendonk en Oud-Turnhout
zijn de N139, de Rooise Loop waarlangs een cluster van natuurgebieden is gelegen
en de agrarische gebieden in het westen. Net ten noorden van de N139 ligt op het
grondgebied van Oud-Turnhout een uitgestrekt woonpark met aanpalend vliegveld.
Aan Arendonkse zijde overheersen de openruimtefuncties (bos, landbouw) ten noorden van de N139. De N139 heeft een verzamelfunctie voor het verkeer dat vanaf de
Nederlandse grens, de bedrijvenzones langs het kanaal Dessel-Schoten en de
dorpskern van Arendonk zijn weg zoekt naar de E34 en Turnhout. Op het grondgebied van Oud-Turnhout doorsnijdt de N139 een woonpark en woongebieden. Het
eerste concept van voorontwerp van het GRS Oud-Turnhout lag op het moment van
schrijven ter eerste lezing voor aan het gemeentebestuur. De voorafgaande nota
‘Visie en concepten’ is volgens het gemeentebestuur van Oud-Turnhout in dergelijke
mate aangepast zodat het document achterhaald is. Momenteel zijn dan ook geen
vaststaande visie-elementen beschikbaar.

Voor het grootste deel grenst Arendonk aan de Noord-Brabantse gemeente ReuselDe Mierden. De landschapsstrook aan Nederlandse zijde wordt gekenmerkt door
openheid en een overwegend grootschalig agrarisch gebruik. Een uitzondering hierop vormt de camping Zwartven die tegen de Arendonkse staatsbossen is gelegen.
De N139 die in de richting van het dorp Reusel verderloopt op Nederlands grondgebied doorsnijdt het open landschap. Ook hier komt lintbebouwing voor. De gemeente
Reusel-De Mierden heeft in december 2002 beslist om te starten met de opmaak van
haar structuurvisie plus (d.i. de Nederlandse tegenhanger van het GRS). Inhoudelijk
dient dit gemeentelijke plan zich te richten naar de ‘Hoofdlijnen provinciaal ruimtelijk
beleid’ met als titel ‘Brabant uitgelijnd’ dat werd vastgesteld door Provinciale Staten
Noord-Brabant op 22 juni 2000 en momenteel in herziening is. De richtlijn in het
grensoverschrijdend denken die van toepassing is op het GRS Arendonk luidt:’ het
behouden van het relatief open, groene en rustige karakter van het grensgebied
tussen de Brabantse stedenrij en Antwerpen-Hasselt’1.

De rechtlijnige grens tussen Arendonk en Ravels wordt gevormd door het raakvlak
tussen de uitgestrekte staatsbossen op het grondgebied van Ravels en het uitgestrekte landbouwgebied in het noordwesten van Arendonk. Het voorontwerp GRS
Ravels is in opmaak en wordt verwacht tegen het najaar van 2002. Aangezien de
discussienota nog moet gepresenteerd worden, zijn ook hier nog geen vaststaande
visie-elementen beschikbaar.
In het zuiden vormt de E34 quasi modo de grens tussen Arendonk en Retie. Het
uiterste zuiden van Arendonk en het uiterste noorden van Retie zijn fysisch en landschappelijk zowat elkaars spiegelbeeld, met uitzondering van de bedrijvenzone Hoge
Mauw. In het zuidoosten raakt Arendonk aan het bosrijke Mol-Postel. Het kanaal
Dessel-Schoten scheidt de plassengebieden de Watering aan Arendonkse zijde en
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PROVINCIE NOORD-BRABANT, 2000. Hoofdlijnen Streekplan Noord-Brabant. p. 20
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Basiskaart A

schelpen-Kruikeven en de bossen aan de Watering kregen de bestemming bosgebied. De oppervlakte groengebieden is heel wat kleiner. De natuurgebieden en –
reservaten zijn terug te vinden aan Gagelbroek-Goorke-Lokkerse Dammen-Hooiput
en aan Korhaan-Luifgoor. Aan de N118 zijn er temidden van de Staatsbossen twee
grote parkgebieden gelegen.

De bestemmingen voor Arendonk zijn vastgelegd in het gewestplan Turnhout (K.B.
30.09.1977) die bij Besluit van de Vlaamse Executieve dd. 14/10/1992 werden aangepast aan de fusiegemeentegrenzen. . De bestemmingen agrarisch gebied (50.5%),
bosgebied (25.7%), groengebied (7.1%) en woongebied (7.6%) nemen het grootste
deel van de oppervlakte in. De woonuitbreidingsgebieden (1.6%), de gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (0.2%), de recreatiegebieden (0.9%),
de park- en buffergebieden (2%), de industriegebieden en KMO-zones (2.2%) en het
militair domein (1.8%) nemen het kleinste deel van de bestemmingsoppervlakte op.

De woonuitbreidingsgebieden sluiten aan op de woongebieden. Twee van de zes
gebieden liggen ingesloten in het woongebied. Woonuitbreidingsgebied ’t Zand is
volledig ingevuld. Woonuitbreidingsgebieden Varenpad en Middelse Velden zijn nog
onaangeroerd. De andere woonuitbreidingsgebieden zijn gedeeltelijk aangesneden.
Voormalige gehuchten en verspreide linten kregen de bestemming woongebied met
landelijk karakter: Berendonk, Broekstraat, Schotelven, Voorheide, AsselbergenMoerenstraat. Aan Rode Goor sluit het woongebied met landelijk karakter aan op het
woonparkgebied in Oud-Turnhout.

4

Het Gewestplan

woongebied
woonuitbreidingsgebied
50,5%

openbaar nut
recreatiegebied
park- en buffergebied

Een aantal bedrijvenzones werden in Arendonk ingekleurd op het gewestplan. Ambachtelijke bedrijven en KMO’s kregen een bestemming aan De Brulen en Klavervelden. Industriegebied werd vooral aangeduid aan de Hoge Mauw in het zuiden van de
gemeente aan de E34, waar een grote oppervlakte deze bestemming kreeg. Andere
industriegebieden liggen meer verspreid: Poederstraat, Moerenstraat-Rode Del en
Klavervelden.

groengebied
bosgebied

25,7%
2,2%
7,1%

2,0%

1,8%

1,6%

0,5%
0,2%

7,6%

agrarisch gebied
industrie en KMO
militair domein
andere

Gewestplanwijzigingen

0,9%

Het grootste deel van de gemeente werd ingekleurd als agrarisch gebied, met enkele
grote aaneengesloten gehelen: De Lusthoven, Reenheide, Watering, BerendonkBroekstraat. De helft van het agrarisch gebied kreeg de overdruk landschappelijk
waardevol. Slechts een heel beperkt aandeel van het agrarisch gebied bestaat uit
agrarisch gebied met ecologisch belang.
Een vierde van het gemeentelijk grondgebied werd ingekleurd als bosgebied. Het
gaat voornamelijk om de Hoge Vijversbossen-Staatsbossen. Ook Rode Goor, Lang-
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Recreatiegebieden komen sterk verspreid voor en zijn bijna volledig ingevuld. De
gebieden voor dagrecreatie sluiten grotendeels aan op de kernen: Heikant, Kongobos, Meulegoor, Wampenberg. Enkele kleine gebieden liggen meer verspreid: Glosso, Loopbeemden, Dopheistraat en Voortjens. Deze laatste twee gebieden zijn niet
ingevuld. Ook het gebied voor verblijfsrecreatie aan de Hogepedestraat sluit aan op
de kern. Het grootste gebied voor verblijfsrecreatie situeert zich echter aan Rode Del
ten oosten van het kanaal. Een deel van de weekendhuisjes, sport- en recreatievoorzieningen in de gemeente zijn zonevreemd gelegen in de open ruimte.

IOK

De gewestplanbestemming ‘industriegebied voor milieubelastende industrieën‘ op
het gewestplan Turnhout krijgt een noord- en zuidwestelijke uitbreiding via een gewestplanwijziging (waarbij de zuidwestelijke uitbreiding plaatsvindt op het aanpalende gewestplan Herentals-Mol). Hierbij worden bosgebied en agrarisch gebied omgevormd tot industriegebied. Deze gewestplanwijziging werd goedgekeurd bij K.B. van
08.04.1983.
Overzichtstabellen gewestplan
Volgende tabellen geven een overzicht van de verschillende gewestplanbestemmingen in Arendonk.
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4 Het Gewestplan

Tabel 4: bedrijvenzones

Tabel 2: woongebieden
gewestplanbestemming

Woongebieden
Woongebied
woongebied met landelijk karakter

Woonpark
woonuitbreidingsgebied

Opp (ha)

509,18
271,54
1,70
13,66
7,54
7,15
5,69
0,56
4,97
0,73
21,89
6,88
26,85
4,87
42,70
1,69
0,65
0,45
33,92
3,33
18,55
22,13
8,65
3,06

Arendonk centrum
Steenweg op Ravels
Grens oost
Grens west
Voorheide
Poederstraat
Neerstraat
Heirbaan
Dopheistraat
Asselbergen-Moerenstraat
Rodegoor
Schotelven
Hertevelden
Berendonk-Broekstraat
Akkerstraat
Huiskens
Rodegoor
Heikant-Korte Putten
’t Zand
Klavervelden-Wippelbergse Akkers
Bosvelden
Middelse Velden
Varenpad

gewestplanbestemming

Bedrijvenzones
Industriegebied
milieubelastende industrieën
ambachtelijke bedrijven en KMO’s

Opp (ha)

Hoge Mauw zuid
Poederstraat
Klavervelden
Rode Del
Moerenstraat
Hoge Mauw
Klavervelden
De Brulen

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

Tabel 5: recreatiegebieden
gewestplanbestemming

recreatiegebieden
Recreatiegebied
gebied voor dagrecreatie

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

Tabel 3: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en militaire gebieden
gewestplanbestemming

Opp (ha)

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

8,31
5,14
3,17
96,94
96,94

Militaire gebieden

118,97
11,93
29,23
2,11
0,96
10,11
53,74
4,41
6,47

gebied voor verblijfsrecreatie

Opp (ha)

Kerkstraat
Meulegoor
Kongobos
Wampenberg
Heikant
Dopheidestraat
Hogepedestraat
Glosso-circuit - Schotelven
Loopbeemden
Voortjes
Rode Del
Dopheidestraat
Hoge Mierdse Heide

52,19
0,88
2,43
5,49
2,54
5,34
2,14
0,70
1,66
1,45
0,86
26,21
2,03
0,46

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

GRS Arendonk

IOK

plangroep

25

DEEL 1 INFORMATIEF DEEL

Tabel 6: landelijke gebieden (eerste deel)

Tabel 7: landelijke gebieden (tweede deel)

gewestplanbestemming

Opp (ha)

gewestplanbestemming

Opp (ha)

Parkgebieden
Parkgebied

106,05
9,46
41,11
55,48
2,80
2,80
389,40
2,80
16,07
9,33
10,44
78,63
46,75
0,14
48,61
4,59
3,89
3,31
82,26
26,01
44,65
11,06
0,86
1421,10
187,26
8,72
3,06
9,89
21,20
50,78
25,48
7,64
116,47
873,12
100,57
16,80

Agrarische gebieden
Agrarisch gebied

2784,80
42,53
5,74
225,22
1,21
120,67
90,15
489,38
33,63
5,54
65,12
69,88
81,39
19,00
4,51
4,95
443,58
42,82
275,85
22,96
454,10
270,54
0,92
14,33

Bufferzones
Bufferzone
Groengebieden
Groengebied
Natuurgebied

Natuurreservaat

Bosgebieden
Bosgebied

Poederstraat
De Tip
De Lusthoven
Gagelbroek
Huiskens
Kruisberg
Terbeuken
De zeshonderd - kanaal
Gagelbroek - Rode Del
Lokkerse Dammen - Wamp
Rodegoor
Asselbergen - Goorheide
Moerenstraat
Schotelven - Hoekven
Glosso
Korhaan - Luifgoor
Rode Del
Goorke - Lokkerse Dammen
Hooiput
Watering - kanaal
De zeshonderd
Goorheide
Heirbaan
Hoge Mauw
Kongobos
Kruikeven - Langschelpen
Kruisberg
Reenheide
Rodegoor
Staatsbossen - Hoge Vijversbos
Watering bossen
Zwartenberg

Kijkverdriet
Wouwers
Ravelse Hoek-Roest
Grens
Arendonk noord
Pleintje
Zwartberg-Schotelven-Saren
Asselbergen
Rode Del
Hertevelden
Broekkant
Hoge Mauw-Huiskens
Hoge Mauw zuidwest
Hoge Mauw zuid
Watering zuid
Landschappelijk waardevol agra- De Lusthoven-Kruisberg
risch gebied
Wouwers
De Zeshonderd
Voortjes
Watering
Roobeek-Broekstraat
Watering zuid
Agrarisch gebied met ecologisch Watering - kanaal
belang
Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen

Bron: Digitaal Gewestplan GIS-Vlaanderen
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5 Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

– Gedeeltelijke inherzieningstelling (M.B. 08.06.1988)

5

– Wijzigingsplan B (M.B. 31.03.1998)

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

Kaart 1

5.1

Goedgekeurde BPA’s

Een besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 bepaalt dat geen gemeentelijke plannen van aanleg of delen van gemeentelijke plannen van aanleg,
goedgekeurd voor de inwerkingtreding van het besluit of van de besluiten tot vaststelling van het gewestplan met betrekking tot hetzelfde plangebied, en niet na die
goedkeuring gewijzigd, worden behouden in het plannenregister van de gemeente
Arendonk.
BPA Hoge Mauw

Het plangebied is gelegen in het centrum van Arendonk tussen de Wamp en de
N139 (Vrijheid-de Valken(deel)-Begijnhof). Het BPA betreft een ordening van het
woongebied met stedenbouwkundige voorschriften (vastlegging bestemmingen,
gabarieten, bouwdiepten en dakvormen). De bestemmingen (woningen, handelsinrichtingen, openbare gebouwen en plaatsen voor groen, sport en recreatie) zijn een
bevestiging van de voorziening woongebied volgens het gewestplan Turnhout. Omwille van te beperkte bouwmogelijkheden werd het plan gedeeltelijk herzien. De
platte daken tegen de Vrijheid-de Valken-Begijnhof werden vervangen door schuine
daken op 1 of 2 verdiepingen en de tuinen gelegen tegen de Vrijheid (tevens winkelstraat) kunnen worden bebouwd indien hun hoofdgebouw aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Het oorspronkelijke BPA uit 1959 en de wijziging uit 1973 blijven niet behouden; de
gedeeltelijke inherzieningstelling en het wijzigingsplan B uit respectievelijk 1988 en
1998 blijven wel behouden.

– BPA De Hoge Mauw (K.B. 12.09.1970)
– Noord- en zuidwestelijke uitbreiding via gewestplanwijziging (K.B. 08.04.1983)

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (eerste fase)

– Zuidelijke uitbreiding via BPA art. 17 (M.B. 26.03.1986)

Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (M.B. 16.01.2003)

– Westelijke uitbreiding via BPA art. 17 (M.B. 07.01.1992)

In de eerste fase van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven zijn de lokale (productie)bedrijven in de open ruimte met de meest hoogdringende problemen opgenomen. Het gaat hierbij om 8 van de 35 geïnventariseerde zonevreemde bedrijven.
De planologische toetsing van de bestaanbaarheid/verweefbaarheid gebeurt in vier
stappen waarbij de dynamiek van de activiteiten worden afgewogen ten opzichte van
de omgeving en binnen de visievorming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplanningsproces van Arendonk. Naast ruimtelijke worden ook juridische, sociale en
economische elementen in de analyse meegenomen. Twee van de opgenomen
bedrijven (omgeving brug 4) moeten geherlokaliseerd worden, daar ze geen bouwvergunningen hebben, binnen natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch
gebied gelegen zijn, en hun activiteiten storend zijn voor deze omgeving. Ze krijgen
een klasse 0 toegewezen. De overige bedrijven uit de eerste fase (het merendeel in
landelijke woonzone) worden ter plaatse geregulariseerd al dan niet met een uitbreiding (classificatie 1 tot en met 4). De resterende zonevreemde bedrijven in Arendonk
komen later in aanmerking in de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in
navolging van het goedgekeurde GRS. Hieruit zullen opnieuw regularisatie-, uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften voortvloeien.

De gemeente Arendonk beschikt sedert het K.B. van 12.09.70 over een industrieterrein. Bij K.B. van 30.09.77 werd het gewestplan Turnhout bekrachtigd en bekwam
Arendonk een uitbreiding van industriegebied naar het westen. In 1983 werd deze
industriezone uitgebreid in noordwestelijke en zuidwestelijke richting via een gewestplanwijziging van bosgebied en agrarisch gebied naar industriegebied. Vermits de
industriezone vrij snel terug vol was en niet kon voldaan worden aan de vragen tot
uitbreiding van bestaande bedrijven en/of vestiging van nieuwe bedrijven werd nog
tweemaal een uitbreiding van de zone voorzien via BPA art. 17 (M.B. 26.03.86 en
M.B. 07.01.92). Momenteel is de industriezone volledig volzet.
Het BPA Hoge Mauw dat werd goedgekeurd bij KB van 12.09.1970 blijft niet behouden. De gewestplanbestemming ‘industriegebied voor milieubelastende industrie’ van
in totaal 66 ha blijft wel behouden. De recentere BPA’s die voorzien in uitbreidingen
van de industriezone blijven eveneens behouden. De totale oppervlakte van de huidige industriezone Hoge Mauw bedraagt hierdoor 88,4 ha.
BPA De Vloet
– BPA De Vloet (K.B. 30.12.1959)

BPA Heikant

– Wijziging (K.B. 07.12.1973)

BPA Heikant (M.B. 11.03.2003)
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Het plangebied van BPA Heikant is gelegen ten noorden van het centrum van Arendonk tussen Heikant, Kapelstraat, Madritten, Schuttersstraat, Kloosterbaan en Grotstraat. Het BPA wordt opgemaakt voor de ontwikkeling van het Sportpark Heikant en
beoogt de omvorming van een deel van het woonuitbreidingsgebied Heikant naar
recreatiegebied en de inrichting van het huidige recreatiegebied.
De bestaande infrastructuur wordt maximaal behouden, nieuwe infrastructuur wordt
gestructureerd en gebundeld ingeplant. Een deel van het sportpark Heikant komt in
aanmerking voor de herlokalisatie van zonevreemde recreatieve activiteiten (vnl.
sportverenigingen). Bestaande fysische kenmerken (beken en groenstructuur) worden in het bestemmingsplan geïntegreerd.
Naar de toekomst toe wordt ruimte gelaten voor mogelijke complementaire activiteiten. Het inrichtingsplan voorziet ruimte voor twee parkings, een hoofdstadion voetbal,
vier oefenvelden, een atletiekpiste, twee multifunctionele sportvelden, een visvijver,
een inkomgebouw, een kantine annex kleedkamers, een zone voor een sporthal en
oefenhal voor paardensport.

5.2

Geschorste BPA’s

BPA’s Schotelven en Congobos
Bij MB van 31.03.2001 werden het BPA Schotelven en het compensatie-BPA Congobos goedgekeurd. Het BPA Schotelven is geschorst op basis van een arrest van
de Raad van State van 01.07.2001 (ingevolge een vordering tot schorsing vanwege
buren). Het compensatie-BPA Congobos komt hierdoor eveneens te vervallen.

5.3

BPA's in opmaak

BPA Klavervelden
Het plangebied van het BPA Klavervelden ligt in het noordoosten van het centrum
van Arendonk en bestaat grotendeels uit niet ontwikkelde gronden voor KMO-, industrie- en woonuitbreidingsgebied.
De huidige context (gronden die moeilijk ontsloten kunnen worden voor bedrijven2,
een leegstaande sigarenfabriek) en concrete noden (nood aan een nieuwe locatie
voor de gemeentelijke kunstacademie, nood aan uitbreiding van de gemeentelijke
werkplaatsen) laten een verdere ontwikkeling van de bestaande bestemmingen niet
meer toe. Bovendien is de bestemming volgens het gewestplan niet specifiek genoeg
om bepaalde hinderlijke (industriële) activiteiten die niet meer gewenst zijn vlakbij de
kern, te weren. De bestaande KMO-gronden zullen dan ook elders in de gemeente
gelokaliseerd worden.
Het BPA Klavervelden voorziet ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen (o.a. huisvesting van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten in de voormalige
sigarenfabriek en de uitbreiding van de gemeentelijke werkplaatsen), een zone die
kleinschalige bedrijven en lokale activiteiten, verweefbaar met de woonfunctie, toelaat (o.a. een bestaande wasserij zal blijven bestaan), en een zone die als hoofdbestemming wonen heeft.

Het plangebied van het geschorste BPA Schotelven is gelegen ten zuiden van de
gewestweg N139, grenzend aan de gemeente Oud-Turnhout en bedraagt 3,8 ha. Het
BPA werd opgemaakt in functie van het Glosso-circuit. Dit is een crossterrein voor
auto’s en moto’s, waar jaarlijks een achttal wedstrijden georganiseerd worden. Volgens het gewestplan is het circuit deels gelegen in gebied voor dagrecreatie, deels in
natuurgebied. Via het BPA werd getracht 1,9 ha natuurgebied om te vormen naar
gebied voor dagrecreatie, specifiek voor het crosscircuit.
Het plangebied van het compensatie-BPA Congobos is gelegen ten oosten van de
gewestweg N118 en bedraagt 3,3 ha. Het gebied betreft een goed ontwikkeld naaldhoutbos dat volgens het gewestplan Turnhout gelegen is in gebied voor dagrecreatie.
Via het BPA Congobos werd getracht deze gewestplanbestemming om te vormen
naar bosgebied.
2

Het vorige ontwerp van BPA Klavervelden met een inrichting van het gebied als KMO-zone werd negatief
geadviseerd door AWV op basis van ontsluitingsproblemen.
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6 Sectoraal juridisch kader

Het bosdecreet

6

Sectoraal juridisch kader

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

Kaart 1

Het natuurdecreet
Het natuurdecreet van 21 oktober 1997, gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002, stelt
een gebiedsgericht beleid voorop. Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) worden gerealiseerd via
beleidscategorieën die door het Vlaamse Gewest (grote eenheden natuur, grote
eenheden natuur in ontwikkeling en natuurverwevingsgebieden) en de provincie
(natuurverbindingsgebieden) zullen worden afgebakend in uitvoeringsplannen. Er
zullen specifieke bepalingen van toepassing zijn en de Vlaamse regering kan verder
reglementaire voorschriften uitvaardigen. De (ruwe) aanduiding van deze gebieden
werd al aangegeven in de hogere structuurplannen. Doelstelling is de versterking van
de natuurwaarden, de ontwikkeling van de onderlinge samenhang tussen deze
waarden en de benutting van de potenties van de natuurwaarden. De instrumenten
waarmee de doelstellingen van het decreet geïmplementeerd worden zijn verwerving, vrijwillige beheersovereenkomsten, natuurinrichting, gebiedsgerichte natuurrichtplannen. De Vlaamse Regering kan ook terreinen die van belang zijn voor het
behoud en de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu aanwijzen of erkennen
als natuurreservaat.
Tabel 8: overzicht erkende natuurreservaten
Naam

De Korhaan
Den Hooyput
De Graaf
Arendonkse Watering

erkende opp. (ha)

besluit

9,73
7,29
3,28

03.09.85, 22.12.95, 02.07.99
18.11.97
30.10.98, 07.03.01
29.04.02

Bron: Afdeling Natuur

In uitvoering van het natuurdecreet maakt het Ministerieel Besluit van 23 juli 1998 het
wijzigen van vegetatie, permanent grasland en kleine landschapselementen in een
aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden, vergunningsplichtig of verboden.
Los daarvan geldt steeds de zorgplicht die nageleefd moet worden. Het besluit geeft
indicatieve lijsten van wat onder vegetatie en permanent grasland moet worden verstaan.
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Het bosdecreet werd in november 1999 lichtjes aangepast. Terwijl vroeger een bos
enkel kon gekapt worden ten openbaar nut, is het nu mogelijk een bos (bvb. gelegen
op een bouwgrond) te kappen als de eigenaar zelf (of via een derde partij) een boscompensatie voorziet. Hij kan deze compensatie voorzien via de aanplanting van
nieuw bos op een ander perceel of via een bijdrage aan het boscompensatiefonds.
Het mestdecreet en het mestactieplan
Het decreet van 23 januari 1991, het MAP (vanaf 1 januari 1996) en MAP2 (sinds 1
januari 2000) hebben tot doel het leefmilieu te beschermen tegen de verontreiniging
als gevolg van de productie en het gebruik van meststoffen. Het decreet inventariseert de productie en de in- en uitvoer van dierlijke mest en regelt de afzet. Het bepaalt de bemestingsnormen (gebiedsgerichte verscherpingen) en voorwaarden die in
acht moeten genomen worden en de heffingen. Tevens laat het toe een restrictief
vergunningenbeleid te voeren in functie van de mestdruk in de gemeente.
De gebiedsgerichte verscherping (inzake de bemestingsnorm en/of uitrijregeling) is
o.m. van kracht voor de gewestplanbestemmingen bosgebied, natuurgebied, natuurontwikkelingsgebied en natuurreservaat. Ook de valleigebieden en ecologisch waardevolle agrarische gebieden en bovendien de vogelrichtlijngebieden zijn onderhevig
aan verscherpte bemestingsnormen die gelden voor wat genoemd wordt de ‘gebieden van de groep natuur’. Voor de ‘gebieden van de groep water’, waaronder de
waterwingebieden, gelden eveneens verscherpte bemestingsnormen. Tenslotte
gelden zeer strenge bemestingsnormen voor fosfaatverzadigde gebieden.
Sinds 1 januari 2000 wordt tijdelijk tot 31 december 2004 een nog strikter vergunningbeleid gevoerd dan voorheen. Vergunningen voor nieuwe uitbatingen worden
niet afgeleverd, noch vergunningen voor bestaande veeteeltinrichtingen die een
verhoging van de vergunde mestproductie tot gevolg hebben.
Het decreet betreffende het integraal waterbeheer
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 9 juli 2003 moet leiden tot een
integraal waterbeheer en vormt de basis voor de aanpak van de waterproblematiek in
Vlaanderen. Het voorziet dat er in de strijd tegen de wateroverlast ruimte voor water
wordt voorbehouden. Daarnaast heeft het ook de bedoeling een betere waterkwaliteit
teweeg te brengen en de watervoorraden te vrijwaren.
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Het decreet legt de wijze tot geografische indeling van de watersystemen vast. De
organisatie van het integraal waterbeleid volgt ook deze opdeling. Naast de stroomgebiedsdistricten en de bevoegdheden op Vlaams niveau, wordt per bekken een
bekkenbestuur en een bekkenraad opgericht. Voor elk bekken dient ook voor 22
december 2006 een bekkenbeheersplan te worden vastgesteld dat het integraal
waterbeleid bepaalt voor het desbetreffende bekken. Per deelbekken of voor meerdere deelbekkens van eenzelfde bekken wordt een waterschap opgericht. Deelbekkenbeheersplannen die door de waterschappen zijn goedgekeurd worden toegevoegd aan de bekkenbeheersplannen en daarin geïntegreerd door het bekkenbestuur.
Daarnaast worden in het decreet nog een aantal algemene instrumenten van het
integraal waterbeleid vastgelegd. Het decreet introduceert de watertoets en stelt dat
een overheid die moet beslissen over een plan, vergunning of programma de goedkeuring moet weigeren of gepaste voorwaarden of aanpassingen dient op te leggen
wanneer een schadelijk effect veroorzaakt wordt op de kwantitatieve toestand van
het grondwater. Voor oeverzones worden in het decreet een aantal bepalingen vastgelegd in verband met bemesting, het aanbrengen van bestrijdingsmiddelen, ruimingsslib, het aanbrengen van constructies en dergelijke. Ook de regels rond het
recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht voor onroerende goederen in oeverzones en overstromingsgebieden werden opgenomen in het decreet.
Kwaliteitsobjectieven voor oppervlaktewater
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 (B.S. 29/1/99) werden de
viswaterzones, schelpdierenzones, drinkwaterzones en badzones aangeduid waarbinnen specifieke kwaliteitsobjectieven van toepassing zijn. Het kanaal DesselSchoten-Antwerpen wordt volledig aangeduid als oppervlaktewater met bestemming
drinkwater categorie A3. Het Looiends Neetje te Arendonk en het Klein Neetje en de
Colateur te Arendonk-Retie worden aangeduid als oppervlaktewater met bestemming
viswater voor karperachtigen.
Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten
De rangschikking van landschappen en monumenten werd geregeld door de wet van
7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen. Voor monumenten, stads- en dorpsgezichten werd deze opgeheven door het decreet van 3 maart
1976. Het decreet van 16 april 1996 regelt de bescherming van landschappen en de
instandhouding het herstel en het beheer van in het Vlaamse Gewest gelegen beschermde landschappen. De beschermde monumenten en dorpsgezichten zijn belangrijk omwille van hun sociaal culturele waarde. De dorpsgezichten zijn een groepering van één of meerdere monumenten of onroerende goederen inclusief de omgevende bestanddelen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, pleinen, etc.
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De beschermde landschappen zijn belangrijk omwille van hun natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde. Hieronder volgt een overzicht van de bescherming.
Tabel 9: overzicht beschermde landschappen en monumenten
Naam

De Liereman fase 2+3
OLV Kerk + Omheining
Kapel OLV ter Sneeuw
Houten windmolen
Berendonkse Hoeve

Type*

Besluit

L
M
M
M
M

23.11.84
16.10.81
18.10.43
13.05.76

* L=landschap, M=monument, D=dorpsgezicht

Vlarem en afstandsregels
Het Vlarem onderwerpt het oprichten van een “hinderlijke inrichting” aan een vergunningsplicht. Tegelijk worden voorwaarden opgelegd waaraan de hinderlijke inrichting
moet voldoen. Een landbouwbedrijf bestaat in de regel uit één of meerdere hinderlijke inrichtingen waarop het Vlarem van toepassing is.
Voor bepaalde hinderlijke inrichtingen gelden zones waarbinnen de inrichting niet
kan worden vergund of waarvoor een bepaalde afstand geldt voor het oprichten
ervan (de zogenaamde ‘afstandsregels’). Meestal betreft het bepaalde bestemmingen volgens het gewestplan of specifieke beschermingszones (bv. waterwinning).
Ruilverkaveling
Ruilverkaveling van versnipperde en verspreid liggende gronden heeft een betere
economische uitbating van de landeigendommen tot doel. Ruilverkaveling kan gepaard gaan met aanleg en verbetering van wegen, met waterbeheersingswerken,
grondverbeteringswerken, werken voor water- en elektriciteitsvoorziening, werken
voor landschapszorg en met andere maatregelen van landinrichting en natuurinrichting. De ruilverkaveling wordt geregeld in de nieuwe ruilverkavelingswet van
11.08.78, de Bijzondere wet van 08.08.80 met B.Vl.Ex. 11.12.85.
Op grondgebied van Arendonk zijn volgende ruilverkavelingen of delen ervan gelegen:
– Arendonk I (KB 20.09.68, 27.04.71, 27.04.76)
– Kijkverdriet (MB 20.10.83)
– Arendonk – De Watering (MB 10.04.88)
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Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn
De Vogelrichtlijn heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied te bevorderen en hun leefgebieden doeltreffend te beschermen. De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 02.04.79
verplicht de lidstaten voor de leefgebieden van de in bijlage bij de richtlijn vermelde
bijzonder te beschermen vogelsoorten, alsook voor de rui-, overwinteringsgebieden
en rustplaatsen van de geregeld voorkomende trekvogels, speciale beschermingsmaatregelen te treffen. Hiervoor zijn de lidstaten gebonden om naar aantal en oppervlakte de meest geschikte gebieden voor de instandhouding van deze vogelsoorten
aan te wijzen als speciale beschermingszone, de zogenaamde vogelrichtlijngebieden. De Besluiten van de Vlaamse Regering (17.10.88, 20.09.96, 23.06.98,
17.07.00) hebben 23 gebieden met een totale oppervlakte van 97.745 ha aangeduid
als speciale beschermingszone. In Arendonk bevinden delen van twee niet-integrale
vogelrichtlijngebieden. Gebied nr. 15 (Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels
en Turnhout) strekt zich tot Reenheide-Korhaan en De Lusthoven. Gebied Nr. 16 (de
Ronde Put) bevat het oosten van de Watering.
De EU-richtlijn 92/43/EEG van 21.05.92 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna beoogt het waarborgen van de biologische diversiteit, door het instandhouden van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en
flora binnen de EU-lidstaten. Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn.
Ook de Habitatrichtlijn gaat uit van de aanwijzing van speciale beschermingszones.
Voor Vlaanderen werden in 2001 38 gebieden met een totale oppervlakte van
101.891ha aangemeld bij de Europese Commissie en vastgesteld bij B.Vl.R. van
24.05.02. Binnen het habitatrichtlijngebied “19 - Vennen, heiden en moerassen rond
Turnhout” werden vier gebieden in Arendonk aangeduid: Lokkerse Dammen-GoorkeRode Del-Gagelbroek, Goorheide-Hooiput, het noorden van de Lusthoven en Reenheide-Luifgoor-Korhaan-Rodegoor. De omgeving van Watering-bossen ten noorden
van de autosnelweg behoort tot het habitatrichtlijngebied “20 - valleigebied van de
Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden”.
De vogelrichtlijngebieden en de aangewezen habitatrichtlijngebieden zullen samen
het ecologisch netwerk van Natura 2000 vormen, een netwerk van beschermde gebieden over heel de Europese Unie. De ecologische samenhang van het netwerk
moet verder verzekerd worden door een adequaat beheer van verbindingsgebieden.
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Sectorale beleidsdocumenten en studies scheppen randvoorwaarden voor een ruimtelijk structuurplan. De richtlijnen en inzichten van deze nota’s worden gebruikt bij de
onderbouwing tijdens het planningsproces en zijn doorlopend in dit ruimtelijk structuurplan terug te vinden. Voor Arendonk zijn de volgende elementen belangrijk:
– Het mobiliteitsplan (beleidsplan conform verklaard door de auditcommissie dd.
22/11/2000, opmaak Gedas) en hieruit volgend de inrichtingsvoorstellen voor de
dorpskom, de doortocht en de circulatiemaatregelen voor het centrum (startnota
projectbijaktes infrastructuur). Ook de verantwoordingsnota module 13 voor de
fietspaden langs de N118 tussen Arendonk en Retie (gezamenlijk initiatief van de
gemeenten Arendonk en Retie) en de streefbeeldstudie N118 van de provincie
Antwerpen werden meegenomen als context.
– Om de verkeersdrukte in Arendonk te beperken en het centrum verkeersveiliger
te maken, gaf het gemeentebestuur in 2000 de opdracht aan IOK plangroep om
het nut en de haalbaarheid te onderzoeken van een alternatieve omleidingsweg.
Concreet werd de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe verbinding tussen de
Poederstraat en de Moerenstraat op basis van de afweging van volgende criteria:
het te verwachten gunstige effect op mobiliteit, ontsluiting, verkeersleefbaarheid
en de eventueel negatieve impact op het functioneren van het doorsneden gebied. In scenario 1 werd de loutere verbinding via de grensweg tussen Moerenstraat en Poederstraat onderzocht. In scenario 2 werd de verbinding doorgetrokken via de grensweg tot aan de N139. Als eindconclusie werd gesteld dat de
haalbaarheid vrij klein is van beide scenario’s aangezien het natuurgebied tussen
Poeder- en Moerenstraat als Habitatrichtlijngebied is aangeduid.
– De deelnota’s van de plangroep waren belangrijke documenten die als basis
dienden voor het onderzoek naar problemen en structuren: deelnota’s wonen,
handel en bedrijvigheid, landbouw, recreatie, natuur en landschap.
– Het screeningsrapport van de gronden in het bezit van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen op hun verhouding
met het RSV en de Vlaamse Wooncode. Dit rapport werd opgemaakt door
AROHM (ARP + Afdeling Woonbeleid) en voor de provincie Antwerpen reeds voltooid. Voor Arendonk werd een ruimtelijke afweging gemaakt voor de gronden
van de wijk Horeman (eigendom van de Bouwmaatschappij Noorderkempen). Het
gaat om niet uitgeruste gronden in woonuitbreidingsgebied (Wippelbergse Akkers) buiten BPA. Volgens de studie kunnen de gronden van het woonuitbreidingsgebied (ca. 1,3 ha) volledig gerealiseerd worden. Een verantwoording van
het project via een gemeentelijke woningbehoeftestudie is niet vereist. De betref-
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fende studie is echter nog niet goedgekeurd door de bevoegde ministers (ruimtelijke ordening en huisvesting). Bovendien is het screeningsrapport ondertussen
achterhaald door de goedkeuring van het RSPA en de provinciale omzendbrief
woningprogrammatie. De enige andere impact van dit screeningsrapport kan zijn
dat de conclusies van het rapport op termijn doorwerken in de atlas van vrij te
ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden volgens de gewestelijke omzendbrief RO
2002/03.

voorzien van een ruime buffer en het verhinderen van bedrijfsverkeer in de woonstraten.

– Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan. Deze studie werd in 1996 opgemaakt
door IMD-IOK, in het kader van het “Milieuconvenant 1991”. Het document bestaat uit een algemene basisinventaris, een beschrijving per landschappelijke
eenheid en een gemeentelijke beleidsvisie met daaraan gekoppeld een actieprogramma. Deze natuurbeleidsvisie vormt het raamwerk voor het sectoraal beleid
en kan ingewerkt worden in het milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Volgende
knelpunten zijn typerend voor Arendonk: landschappelijke degradatie door verlinting en ruilverkaveling, conflicterende natuurdoelstelling met andere belangen en
illegale weekendverblijven in biologisch waardevol gebied.
– Op 21 mei 2001 werd door het Nederlandse studiebureau BRO in opdracht van
de provincie Antwerpen een ontwerp van studie ‘Zoekzones regionaal bedrijventerrein Arendonk’ afgeleverd. In het ontwerpproces werden verschillende overlegmomenten ingebouwd door middel van stuurgroepvergaderingen waarin een
delegatie van de gemeente, de provincie, IOK plangroep, Kamer van Koophandel, GOM, externe deskundigen en BRO zetelden. Op basis van ruimtelijkeconomische criteria worden een aantal zoekzones naar voren geschoven in het
gebied ten zuiden van de N139. Het betreft: westkant Hoge Mauw (zoekzone 1),
noordkant Hoge Mauw (zoekzone 2), langs N139 richting Reusel (zoekzone 3),
langs N139 richting Oud-Turnhout (zoekzone 4).
– Op 31 januari 2002 werd de startvergadering ‘Arendonk: PRUP regionaal bedrijventerrein en streefbeeldstudie N118’ gehouden. De provincie Antwerpen (Dienst
Ruimtelijke Planning en Mobiliteit) stelde het studiebureau Belgroma aan voor de
opmaak van het uitvoeringsplan. In september 2003 is een einddocument gepland. Intussen hebben verschillende overlegmomenten plaatsgevonden via projectgroep-, stuurgroep-, en bevolkingsvergaderingen. In de projectgroep zetelen
een afvaardiging van de provincie Antwerpen, de gemeente Arendonk, AWV en
het studiebureau. Het opzet van de gecombineerde aanpak van een PRUP en
een streefbeeldstudie bestaat in de afstemming van ontsluiting met de locatiekeuze en inrichting van het regionale bedrijventerrein in Arendonk. Een deel van
de zone zal worden ingenomen door regionale bedrijvigheid, een ander deel voor
lokale bedrijvigheid. De lokale bedrijvigheid zal door een gemeentelijke BPA of
RUP worden gerealiseerd. Er wordt een centrale insteekweg voorzien, de overlast ten aanzien van het gehucht Berendonk zal geminimaliseerd worden door het
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In de lijn van de tijdsgeest werd vanaf de jaren 70 ook in de gemeente Arendonk
voornamelijk een ad hoc beleid gevoerd. Problemen werden veelal individueel aangepakt naarmate ze zich stelden. Het gewestplan werd daarbij gebruikt als het belangrijkste (enige) toetskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Het gewestplan gaf
hoofdzakelijk de bestaande toestand weer, waarbij echter weinig rekening werd gehouden met fysische randvoorwaarden (depressies, beken en valleien komen zelden
voor op de gewestplannen). De industriegebieden aan brug 5 en brug 4 werden
ingekleurd in openruimtefuncties zonder oog voor toekomstige ontwikkelingen. De
lintbebouwing werd zeer ruim ingekleurd langs de bestaande wegen omdat het de
mogelijkheid bood heel wat woningen te voorzien zonder te moeten investeren in
nieuwe weginfrastructuur. BPA’s ter verfijning van deze ‘ruwe’ aanduidingen werden
nauwelijks opgemaakt.

voor een groot deel slechts via uitvoeringsplannen en verordeningen worden gerealiseerd. Gelet op de toenemende bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening (gekoppeld aan een goedgekeurd structuurplan) zal de gemeentelijke administratie een
stijgende werkdruk ervaren. De gemeente zal hier in de toekomst verder op moeten
inspelen

Slechts één BPA werd opgemaakt om de gewestplanbestemming woongebied te
verfijnen. Een deel van het centrum werd daardoor geordend. Buiten het woongebied
werd van het BPA weinig gebruik gemaakt als instrument om bestemmingen te verfijnen. De BPA’s die wel werden opgemaakt, werden opgemaakt om af te wijken van
(zachte bestemmingen op) het gewestplan (BPA’s Hoge Mauw ter uitbreiding van de
industriezone, BPA’s Schotelven en Congobos ter regularisatie van het Glosso Circuit). Met het oog op de realisatie van een bepaalde bestemming werden vaak nieuwe gebieden aangesneden, terwijl de reeds aangesneden gebieden nog niet volledig
gerealiseerd waren (verkavelingen in het woonuitbreidingsgebied).
Vanaf de jaren negentig begon de hogere overheid een meer planmatige aanpak van
de gemeentelijke ruimtelijke problematiek te eisen. De gemeente heeft deze tendens
gevolgd en besefte reeds snel dat een integrale beleidsvisie inzake de ruimtelijke
ontwikkelingen binnen Arendonk noodzakelijk was. De goedkeuring van het gemeentelijke mobiliteitsplan en de beslissing om een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op
te maken, getuigen hiervan. Ondertussen heeft de gemeente niet stil gezeten en
worden dossiers met een ruimtelijke impact gekoppeld aan de opmaak van het structuurplan: de projecten van het GNOP, de uitwerking van het mobiliteitsplan (doortocht, circulatiemaatregelen, fietspaden N118), BPA Klavervelden ter uitwerking
groene vingerconcept, BPA Heikant om recreatieve infrastructuur strategisch te bundelen, het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, etc. Op deze manier heeft de gemeente duidelijk beslist om niet te wachten tot de voltooiing van het structuurplan en
het tweede spoor te bewandelen via kortetermijnacties.
De komende jaren zal de implementatie van het structuurplan een belangrijke uitdaging voor de gemeente worden. De richtinggevende en bindende bepalingen kunnen
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west. In het oosten strekken de uitlopers van het Kempisch Plateau zich uit tot de
omgeving van Postel.

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

In dit deel wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente beschreven. Dit
gebeurt op drie schaalniveaus: macro, meso en micro.
De macrostructuur wordt weergegeven omdat ruimtelijke structuren niet stoppen
aan de gemeentegrens. Bovenlokale elementen kunnen een invloed hebben op het
ruimtelijk functioneren binnen de gemeente. Het is dan ook noodzakelijk om de regionale structuurdragers aan te geven.
De mesostructuur beschrijft de structuurdragers binnen de gehele gemeente. Dit
gebeurt aan de hand van 7 deelstructuren. De deelstructuren bevatten de morfologische en functionele samenhang tussen gebieden met een gelijke aard. Volgende
deelstructuren komen aan bod: de ruimtelijk-natuurlijke structuur (aangevuld met de
bosstructuur)3, de agrarische structuur4, de landschappelijke structuur, de nederzettingsstructuur, de ruimtelijk-economische structuur, de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur en de toeristisch-recreatieve structuur5. Nadien volgt een synthese
van de bestaande ruimtelijke structuur waarin de deelstructuren over mekaar worden
geschoven. Dit geeft ons een inzicht in het ruimtelijk samenhangen van de deelstructuren.
De microstructuur onderzoekt de deelruimten binnen de gemeente. Op die manier
wordt een inzicht verkregen in het functioneren van de kleinere, doch complexe ruimtelijke eenheden.

1

Structurerende elementen op macroniveau

Kaart 2

Arendonk is gelegen op de overgang tussen de Centrale Kempen en de Noorderkempen. Het landschapsbeeld wordt bepaald door de afwisseling van grote compartimenten gevormd door omvangrijke boscomplexen en open landbouwgebieden. Het
reliëf wordt bepaald door de microcuesta van de Kempen, de relatief steile zuidflank
van de Formatie van de Kempen die de Noorderkempen doorkruist van oost naar
3

In het RSV wordt de bosstructuur beschreven als structuurbepalend voor de ruimtelijke structuur in het
buitengebied. Omdat de bosstructuur in haar ecologische functie overlapt met de natuurlijke structuur, wordt
de beschrijving ervan geïntegreerd in die van de ruimtelijk-natuurlijke structuur.
4
De agrarische structuur maakt uiteraard ook deel uit van de ruimtelijk-economische structuur maar wordt
omwille van haar groot ruimtegebruik en haar belangrijke bijdrage in de totstandkoming van het huidige
landelijke gebied, apart bekeken.
5
Ook de toeristisch-recreatieve structuur maakt deel uit van de ruimtelijk-economische structuur, maar deze
structuur is op zich wel structurerend voor de Kempen.
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Deze reliëfelementen vormen de waterscheiding tussen Schelde en Maas. Wat betreft grondwaterstromen fungeert de waterscheiding als vanggebied. De grondwaterstromen lopen van noordoost naar zuidwest. De zuidelijkere regio’s vormen de verzamelgebieden. De omgeving vormt ook het bron- en bovenlopengebied van het
bekken van de Kleine Nete. Aan de noordzijde van de cuesta ontspringen waterlopen
die behoren tot het bekken van de Maas. De valleien van de Kleine Nete, de Aa en
de Wamp zijn structurerend voor de omgeving. Ook de kanalen hebben als vestigingsreden en verbindingsassen een sterk structurerende werking op de omgeving:
kanaal Dessel-Schoten, kanaal Herentals-Bocholt.
De valleien van de waterlopen vormen samen met de uitgestrekte bossen de dragers
van de natuurlijke structuur in de regio. Grote boscomplexen liggen op de waterscheidingskammen en de interfluvia tussen de waterlopen. Belangrijke, maar minder
omvangrijke natuurgebieden zijn ook terug te vinden in de moerassige valleien. De
landbouwgronden zijn grotendeels in gebruik door de grondgebonden veeteelt, de
ruggengraat van de Kempense landbouw. De Noorderkempen worden gekenmerkt
door concentraties grondloze veeteeltbedrijven. De jongste decennia heeft zich op
het waterlopen- en kanalennetwerk een belangrijk recreatief medegebruik geënt, in
de vorm van fietsnetwerken, waterrecreatie en wandelen. Het toeristisch-recreatieve
netwerk van de Kempen herbergt ook een aantal attractiepunten met hoogdynamisch
karakter. De logiesmogelijkheden zijn bovendien sterk uitgebouwd in de regio.
Arendonk ligt in de open ruimte tussen de Kempense As en de Brabantse stedenrij
net ten westen van het stedelijk gebied Turnhout (Beerse, Vosselaar, Turnhout, OudTurnhout). Door de aanwezigheid van een goed uitgebouwd gemeentelijk voorzieningenniveau is de impact van deze steden relatief beperkt. Ook op het vlak van
tewerkstelling voorziet Arendonk voor een groot deel in de lokale behoefte. De gemeente oefent op vlak van industriële tewerkstelling zelfs een lichte aantrekkingskracht uit op de omliggende regio. Daarnaast is de uitgaande pendel in het woonwerkverkeer vooral gericht op het Turnhoutse met een multifunctioneel verstedelijkt
gebied en grootschalige bedrijventerreinen aan de E34 en de N12. De functionele
relaties tussen bedrijven bestaan eveneens voornamelijk met het Turnhoutse. Mol,
dat behoort tot de lineair stedelijke ontwikkeling Kempense As (Herentals-Geel-MolLommel-Neerpelt-Overpelt) en Ravels vervullen een complementaire rol in de tewerkstelling van de Arendonkse bevolking.
Buiten de verstedelijkte structuren in de regio aan Vlaamse zijde wordt het nederzettingspatroon vooral gekenmerkt door vrij compacte dorpskernen met lintvormige
uitlopers. Ook aan elkaar gegroeide rijgehuchten zijn aanwezig in het landschap. Dit
patroon is kenmerkend voor de Noorderkempen en de Centrale Kempen. Het is
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gegroeid vanuit traditionele gehuchten op de hogere ruggen tussen de rivier- en
beekvalleien die vooral de laatste decennia een sterke uitbreiding hebben gekend.
Aan Nederlandse zijde is de lintbebouwing beperkter en heeft ze (indien voorkomend) voornamelijk een agrarisch karakter. Aan Arendonkse zijde zijn de linten een
mix van agrarische, residentiële en semi-industriële bedrijven.
Dominant in de regionale wegenstructuur is de E34 die Antwerpen via Turnhout en
Eindhoven met het Duitse Ruhrgebied verbindt. Dwars op deze oost-westverbinding
lopen een aantal wegen met een bovenlokale verbindingsfunctie. De N19/R13/N12
functioneert als noord-zuidverbinding tussen Geel, Turnhout en Tilburg. De N18
verbindt het stedelijk gebied van Mol met dat van Turnhout. De N118 gaat door
Arendonk en maakt een kortsluiting mogelijk tussen de N12 en de N18. Al deze verbindingswegen hebben een aansluiting op de E34 (op/afritten 24, 25 en 26). Evenwijdig met de E34 loopt de N139 die een verbinding verzorgt tussen de N18, Arendonk en Reusel (en verder richting Eindhoven). Op die manier zorgen de N118 en de
N139 voor doorgaand verkeer in Arendonk. Het aandeel doorgaand verkeer vanuit
Nederland wordt versterkt door het feit dat de volgende op/afrit op Nederlands
grondgebied 18 km verderop is gelegen. Op/afrit 26 te Arendonk heeft daardoor een
groot verzamelgebied vanuit Nederland.
Het kanaal Dessel-Schoten dat oorspronkelijk als bevloeiingskanaal werd gegraven
vervult naast een recreatieve functie nog een beperkte economische functie (voornamelijk transport van bulkgoederen). Langs het kanaal komen heel wat bedrijven
voor die hun vervoer grotendeels of geheel organiseren over de weg. De openbaar
vervoersstructuur wordt gedragen door 2 buslijnen die Arendonk verbinden met de
stations van Mol en Turnhout.
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2

Bestaande ruimtelijke mesostructuur

De bestaande ruimtelijke mesostructuur in de gemeente wordt onderzocht via de
deelstructuren. Ze worden geanalyseerd via volgende indeling:
– een definitie van de deelstructuur
– (indien relevant) een korte beschrijving van de evolutie van de deelstructuur
– een beschrijving van de huidige elementen die de deelstructuur morfologisch en
functioneel bepalen

2.1

Fysisch systeem als drager van de ruimtelijke structuur

Basiskaart B

Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. De
interne samenhang van deze elementen is erg belangrijk. Het fysische systeem
vormt de onderlegger van de ruimtelijke structuur en heeft vooral in de open ruimte
een sterk structurerende werking. Inzicht in het fysisch systeem is daarom noodzakelijk om de verschillende deelstructuren te kunnen verklaren. Op schaal van een gemeente dragen vooral bodem, water en reliëf bij tot de structurerende werking aangezien zij in rechtsreeks verband staan met het bodemgebruik en zo de ruimtelijke
ontwikkeling sturen.
Geologie en reliëf
Drie geologische formaties beheersen de ondergrond van Arendonk. Het noordwestelijk gedeelte wordt gekenmerkt door de fijne zanden en kleien van de formatie van
de Kempen die typerend zijn voor het grootste deel van de Noorderkempen. De
invloed van het klei-zandsubstraat vertaalt zich in een lokaal gestoorde waterdoorlatendheid (brongebied). In het zuidwesten vindt men de zanden van Mol en de zanden van Brasschaat in de ondergrond die eerder kenmerkend zijn voor de Centrale
Kempen. In het oosten domineren de zanden van Lommel als de westelijke afzettingen van de Rijnterrassen de ondergrond. Deze werden langs de toenmalige loop van
de Rijn afgezet, bovenop de zanden van Mol en de Kempische klei. Door verschuivingen in de loop van de Rijn werd later het Kempische plateau gevormd met puinafzettingen van de Maas.

36

IOK

Liggend op het grensgebied van drie geologische formaties, wordt het reliëf van
Arendonk bepaald door elementen van regionaal belang. Arendonk ligt over de zuidelijke rand van de Kempense microcuesta in de overgangzone naar het Kempens
Plateau dat zich uitstrekt tot de omgeving van Postel. Beide reliëfelementen vormen
de waterscheiding tussen Schelde en Maas. De Kempense microcuesta is het meest
markante reliëfverschijnsel in de Noorderkempen en wordt gevormd door de relatief
steile zuidflank van de Formatie van de Kempen die veel minder sterk afhelt naar het
noorden. In Arendonk loopt deze cuesta van het noordwesten naar het oosten waar
deze verder uitloopt naar het zuidoosten. Bij de aanleg van het kanaal DesselSchoten werd de microcuesta gevolgd. De hogere ligging langsheen de cuesta
maakte de irrigatie van de arme gronden met kanaalwater mogelijk. De microcuesta
van de Kempen kent hierdoor ruimtelijk een zeer sterke structurerende werking.
Grond- en oppervlaktewater
Door de ligging op de waterscheiding tussen het Scheldebekken in het zuidwesten
en het Maasbekken in het noorden behoort Arendonk tot het brongebied van regionaal belang van een aantal zijlopen van de Kleine Nete (zuiden) enerzijds en de
Dommel (noorden) anderzijds. De waterlopen in Arendonk maken dus deel uit van de
bovenlopenstelsels van twee verschillende bekkens. De waterlopen ontstaan door
voeding door oppervlakkig kwelwater dat opgestuwd wordt boven de bodemlagen
met een gestoorde waterhuishouding. De waterlopen die ontspringen op de zuidflank
van de microcuesta van de Kempen en op de overgang tussen de zandige laagvlakte
en het Kempens Plateau stromen in zuidwestelijke tot westelijke richting. De bovenlopen van de Dommel lopen in noordwestelijke richting. Omwille van hun waterafvoerende en ecologische functie zijn de waterlopen mede bepalend voor de ruimtelijke
structuur van de gemeente. Naast de verbindende functie van de waterlopen is
eveneens de barrièrewerking structurerend voor de ruimte. Structuurbepalend op
(minimaal) gemeentelijk niveau zijn de waterlopen Hoge Vijversloop, Rodenloop,
Wamp, Looiends Neetje, Biezenloop, Broekloop.
Een aantal gebieden langsheen Arendonkse waterlopen zijn in recente jaren overstroomd en werden opgenomen bij de recente inventaris van de ROG (ROG 2003):
– Langsheen de Grote Kalie op de grens met Oud-Turnhout ter hoogte van Rodegoor
– Omgeving Lokkerse Dammen langsheen de Wamp
– Goorken langsheen de Wamp
– Zuiden van Rode Del, aan de Wamp en Vaartloop
Op gemeentelijke schaal is de grondwaterstroming noordoost-zuidwest gericht en
volgt dus het verloop van het reliëf. Regionaal bekeken ligt Arendonk dus in een
brongebied (infiltratiegebied). De putgebieden liggen stroomafwaarts in het bekken
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van de Nete. Maar ook lokaal doet zich op verscheidene plaatsen een bronputpatroon voor, met infiltratie-kwel-situaties als gevolg. De infiltratiegebieden worden gevormd door hogere interfluvia, terwijl kwel kan optreden in valleien en depressies.
Bodem
De combinatie van de bodemvormende processen (verwering, mineralisatie en humificatie, migratie en structurele reorganisatie) en de bodemgenetische factoren ligt aan
de basis van de regionale differentiatie van de bodemtypes (met verschillen in profielontwikkeling, textuur en vochttoestand). Waar elders de verschillen op gemeentelijk niveau zich voornamelijk situeren in de profielontwikkeling, uiten er zich in Arendonk ook verschillen in textuur. Het centrale en zuidelijke deel van Arendonk behoren
tot de Centrale Kempen die uitgesproken zandig zijn. In het noorden van de gemeente kennen de zanden van de Noorderkempen een fijnere textuur. Plaatselijk werden
bodems gevormd in lenzen van lemig zand. Afhankelijk van het historische bodemgebruik heeft zich in deze dekzanden een historische gelaagdheid gevormd (profiel)
gevormd met onder meer plaggenbodems rond de traditionele kernen en podzolen
waar vroeger de heide domineerde.
In valleien, kwelzones en depressies zijn de bodems vaak fijner van textuur, hier
vindt men lemig zand en licht zandleem. Het ontbreken van een profiel wijst op bodemvorming onder winteroverstromingen of kwelfenomenen. De bodems zijn nat tot
zeer nat waardoor ze niet geschikt zijn voor bebouwing of intensief gebruik. Op die
plekken kunnen ook pakketten onverteerd organisch materiaal voorkomen, namelijk
veen. Deze zijn gevormd in afgesloten kommen onder hoge grondwaterstand. Aan
Luifgoor en de Loopbemden vinden we veensubstraat terug. Aan de Goorheide treffen we ook stuifzanden aan op de waterscheiding tussen de Wamp en het Looiends
Neetje. Deze zijn geologisch zeer jong en vaak nu nog in beweging. Omdat het
schrale gronden zijn, heeft de landbouw ze links laten liggen en werden ze na het in
onbruik raken van de heide opgeplant met naaldhout.

2.2

– De ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden
Binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en treden
belangrijke ecologische relaties op. De gebieden met een sterke interne samenhang
en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een grote meerwaarde voor
de natuurfunctie.

2.2.2

Evolutie

Door het lage technologische peil was natuur sterk verweven met elke vorm van
landgebruik in het traditionele (middeleeuwse) landschap. Droge en natte heide op
de gemeenschappelijke graasgebieden (aarden), kleinschalige akkerlandschappen
(met houtkanten) rond de nederzettingen, beemden, moeras en broekbos in de valleien kenmerkten het zuiden van de gemeente. De Ferrariskaart geeft hiervan een
goed beeld, hoe de boer zijn bedrijf had aangepast aan de natuurlijke omstandigheden. Het landschap was zeer gevarieerd, gaf als het ware natuurgetrouw de toestand
van de bodem weer en kende een grote biologische diversiteit. Het noorden van
Arendonk lag volledig onder uitgestrekte heide.
De grote structuren van dit landschap bleven nagenoeg ongewijzigd tot halfweg de
19e eeuw. Toen de uitgestrekte heide zijn economische betekenis verloor vonden
grootschalige bebossingen plaats. Hiervoor werd naaldhout gebruikt (ten behoeve
van de steenbakkerijen en de mijnbouw). Ingrijpend was de aanleg van het kanaal
Dessel-Schoten voor irrigatie van nieuwe landbouwgronden op de ontgonnen heide.
Bovendien werden door de scheepvaartmogelijkheden en de rustige ligging specifieke industrievormen aangetrokken die zich langsheen het kanaal vestigden.
Sinds de industriële revolutie hebben verstedelijking (wonen op het platteland, toename mobiliteit, …), de technologische evoluties binnen de landbouwsector (ruilverkaveling, schaalvergroting, intensivering, ...) en de ingrepen in de waterhuishouding,
deze halfnatuurlijke landschappen geleidelijk afgekalfd. De graad van natuurlijkheid
is daarbij sterk afgenomen en de natuur werd steeds meer teruggedrongen in min of
meer duidelijk afgebakende (geïsoleerde) gebieden. De uitgestrekte heide werd
verder ontgonnen tot een open landschap met grote blokkavels.

Bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur

Kaart 3 en kaart 4

2.2.1

– Het samenhangend geheel van rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;

Definitie

De natuurlijke structuur is (RSV, p. 65):
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2.2.3

Elementen van de bestaande ruimtelijk natuurlijke structuur

Uitgaande van de definitie van natuurlijke structuur kunnen volgende structuurbepalende elementen en processen op gemeentelijk niveau gedefinieerd worden: grote
natuur- en boscomplexen, rivier- en beekvalleien, ecologische processen, ecologische infrastructuur.
Structuurbepalend voor de natuurlijke structuur zijn de gebieden met een hoge graad
van natuurlijkheid, waarin natuur de hoofdfunctie is. Dit kunnen boscomplexen zijn
maar ook andere landschapsvormen zoals valleien, moerassen, heiden of een combinatie ervan. Daarnaast kunnen ook ecologische processen zoals infiltratiekwelrelaties tussen hogere ruggen en valleien en depressies, winteroverstromingen,
etc. eveneens structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur. Dergelijke processen vallen onder de noemer “verticale relaties”. Ook horizontale relaties spelen een
belangrijke rol. De mate dat tussenliggende gebieden meer of minder geschikt zijn
voor “verbinding” tussen de natuurlijke zwaartepunten komt tot uiting in de ecologische infrastructuur. Drukke verkeerswegen, woongebieden, alsook monofunctionele
agrarische cultuurlandschappen, oefenen een barrière-effect uit.
De vereenvoudigde Biologische waarderingskaart van België (kaart 3) geeft een
eerste globaal beeld van de groencomplexen en de natuurwaarden binnen de gemeente. De gedetailleerde resultaten van de analyse zijn toegevoegd in bijlage 1.
Zwaartepunten van de natuurlijke structuur
Belangrijke zwaartepunten in de natuurlijke structuur zijn de alluviale valleien van
beken en rivieren. Aan de basis liggen de fysische beperkingen voor een intensief
bodemgebruik die de natte alluviale gronden opleggen. Vooral de vallei van de
Wamp wordt gekenmerkt door minder intensief bodemgebruik en een relatief hoge
graad van ecologische natuurlijkheid. Karakteristiek zijn beemdrelicten naast andere
valleikenmerken. Valleidepressie Goorke-Lokkerse Dammen bestaat uit een moerasgebied met broekbossen, struwelen, laagveen- en moerasvegetaties. Reservaat
Hooiput bestaat uit vochtige heide met boomopslag. De overige alluviale gronden zijn
grotendeels in intensief agrarisch gebruik. Na ruilverkaveling oude stijl zijn de natuurlijke valleikenmerken veelal teruggedrongen tot fragmenten en randvegetaties; de
gave open ruimte is evenwel grotendeels gevrijwaard gebleven. De depressie langsheen de Rode Loop wordt gekenmerkt door valleikenmerken zoals moerasvegetaties, venrestanten, nat grasland en struweel met een vrij hoge natuurlijkheid.
Ook hogere gronden met een uitgesproken natuurfunctie fungeren als natuurlijk
zwaartepunt. De uitgestrekte Staatsbossen-Hoge Vijversbossen liggen over de microcuesta en worden voornamelijk gekenmerkt door naaldhoutaanplanten, heiderelic-
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ten en een tweetal parken. In het zuidoosten sluiten de bossen van Kruikeven, Langschelpen en Gagelbroek er op aan. Gagelbroek bestaat voornamelijk uit loofhoutbestanden en enkele heiderelicten, de anderen zijn naaldhoutbossen. In het zuidwesten
sluiten de bossen van Korhaan en Rodegoor aan op de Staatsbossen. Korhaan
bestaat uit oude naaldhoutaanplanten en enkele relicten van droge graslanden en
heide, Rodegoor uit naaldhoutbestanden. De bossen aan de Watering zijn aangelegd
in de vochtige brondepressie van het Looieinds Neetje en bestaan hoofdzakelijk uit
populieraanplanten. De stuifduin aan Goorheide werd bebost met naaldhout.
Ecologische processen
Een aantal gebieden vertonen een sterke interne, ecologische samenhang. Aan de
basis hiervan liggen ecologische processen zoals infiltratie-kwel, veenvorming en
winteroverstroming. Het instandhouden van de natuurwaarden is vaak gebonden aan
het vrijwaren van de essentiële ecologische processen.
Inzake grondwaterstromen fungeren hogere interfluvia als “infiltratiegebieden”, terwijl
valleien en depressies zogenaamde “put- of kwelgebieden” vormen. De infiltratiegebieden bestaan uit de hogere gronden zoals de microcuesta, de omgeving van Rodegoor en Gagelbroek. Waar het grondwater aan de oppervlakte komt, is sprake van
kwel. Er is nog maar weinig onderzoek gebeurd naar het voorkomen van kwetsbare
kwelmilieus en de systemen die ze in stand houden6. Er bestaat dus geen sluitend
overzicht van waar precies de kwetsbare kwelmilieus voorkomen. De kwel in de
depressies aan Reenheide en Luifgoor wordt gevoed door infiltratie ter hoogte van
Rodegoor en de microcuesta. Het kwelfenomeen doet zich ook voor in de vallei van
de Loopbemdenloop en de brondepressie en vallei van het Looiends Neetje. Infiltratie ter hoogte van Gagelbroek en de Goorheide voedt kwel in Goorke-Lokkerse
Dammen-Rode Del en Hooiput. Deze gebieden kennen bovendien bijkomende invloed van het kalkrijke kanaalwater. Het putgebied van de Watering staat onder invloed van infiltratie op de uitlopers van het Kempische Plateau.
In kommen en valleidepressies met een hoge grondwaterstand kan lokaal veenvorming optreden, wat aanleiding geeft tot vorming van typische biotopen. Veensubstraat is terug te vinden in de valleien van de Wamp, de Rodeloop en de Loopbemdenloop.
Ecologische infrastructuur
Met ecologische infrastructuur wordt bedoeld de minimale fysische en biologische
karakteristieken in een landschap in functie van het voorkomen en de verspreiding
van een bepaalde soort. Dit impliceert dat dit begrip voor elke planten- of diersoort
6

De beschrijving van de infiltratie-kwelsystemen berust daarom op een analyse van het fysisch milieu, soms
aangevuld met biotoopindicatoren op basis van terreinopnames, en niet op geo-hydrologisch onderzoek.
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een eigen betekenis heeft. Landschappelijke diversiteit heeft alleszins een positief
effect op de soortendiversiteit. Zo spelen kleine landschapselementen zoals bosfragmenten, houtkanten, rivieroevers voor veel soorten een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Ze vormen als het ware stapstenen of corridors tussen twee
deelbiotopen, zodat het tussenliggend (dikwijls agrarisch) gebied gemakkelijker overbrugbaar wordt. Ook als oriëntatiemiddel zijn ze voor sommige soorten nuttig (bijvoorbeeld voor de vleermuis).
In Arendonk heeft het landelijke gebied op dit vlak veranderingen ondergaan ten
gevolge van een aantal ruilverkavelingsprojecten. Door uniformisering en schaalvergroting van het agrarische gebied is de dichtheid van kleine landschapselementen
sterk afgenomen. Watering en de Lusthoven zijn bovendien relatief recent ontgonnen
in functie van agrarische activiteiten. Toch zijn er nog op een aantal plaatsen bijzondere concentraties bomenrijen terug te vinden: tussen Zwartenberg en Luifgoor, aan
de Zeshonderd en aan de Wamp in de omgeving van de Poederstraat.

Evolutie

Het traditionele (middeleeuwse) landschap kenmerkte zich door een grote stabiliteit
en een trage ontwikkeling. Door de afstemming van het bodemgebruik op de natuurlijke bodemgesteldheid weerspiegelde het fysische systeem zich sterk in het landschapsbeeld. Dit blijkt ook door vergelijking van de Ferrariskaart met bv. de bodemkaart. Het landschap werd in belangrijke mate gevormd door het agrarische stelsel
dat hier gedurende eeuwen standhield, namelijk het potstalsysteem.

Bestaande landschappelijke structuur

Definitie

Toch zijn in Arendonk nog een aantal elementen van de traditionele landschappelijke
structuur bewaard gebleven. Het noorden van de gemeente heeft het uitgestrekte en
ontoegankelijke landschapskarakter behouden. De voorheen vallei van de Wamp
komt nog sterk tot uiting ter hoogte van het Goorke-Lokkerse Dammen.

Kaart 5

2.3.1

2.3.2

In een recente evolutie, die in gang werd gezet met de industriële revolutie en vooral
uitbreiding nam na WOII is de herkenbaarheid van de landschappelijke structuur
vervaagd. Aan de basis hiervan ligt in de eerste plaats de sterke verstedelijking,
waarbij de sterk uitbreidende bebouwing over de traditionele structuren heen is gewaaierd. In de tweede plaats was de aanleg van het kanaal Dessel-Schoten sterk
ingrijpend in het landschapsbeeld van Arendonk. De aanleg in combinatie met de
afgelegen ligging en de lage bevolkingsdichtheid heeft specifieke industrievormen
naar de streek getrokken. Ten derde heeft de mens zich met de nieuwe technologische middelen (deels) kunnen losmaken van natuurlijke bodemgesteldheid, waardoor het landschapsbeeld niet langer trouw het fysische systeem weerspiegelt. Grote
ruilverkavelingen hebben in het zuiden van de gemeente bovendien het oorspronkelijke (agrarische) ontginningspatroon grotendeels weggevaagd. Het noorden van de
gemeente is eerder recent ontgonnen en vertoont de kenmerken van een jong ontginningslandschap: grote, rechthoekige en open blokkavels.

Een aantal grotere landschapselementen fungeren eveneens als stapstenen en
corridors. In eerste plaats vormt de begroeiing langsheen het kanaal een belangrijke
verbinding tussen zwaartepunten van de natuurlijke structuur. In de vallei van Wamp
binnen de kern van Arendonk liggen ook nog een aantal groengebieden die bijdragen
tot de verbindingsfunctie van deze structuurbepalende waterloop. Verspreid in het
agrarische gebied, zowel in het zuiden als het noorden, komen bovendien nog een
aantal kleinere bosbestanden voor die als stapstenen fungeren in het open landschap.

2.3

logisch functioneren komen aan bod in de verschillende deelstructuren, terwijl hier
het accent wordt gelegd op de verschijningsvorm, de visuele beleving.

Het landschap is de resultante van een dynamische wisselwerking tussen het fysische systeem en de structuurbepalende functies wonen, werken, natuur, landbouw.
Deze wisselwerking geeft aanleiding tot een specifiek ruimtegebruik, een specifiek
ecologisch functioneren7 en een specifieke visuele beleving. Ruimtegebruik en eco7

In deze systeembenadering is het landschap opgebouwd uit elementen en componenten, waarbij een
onderscheid gemaakt wordt tussen abiotische, biotische en antropogene (door de mens bepaalde) elementen
en componenten:
abiotische componenten: reliëf, hydrologie en hydrografie, bodem en geologie
biotische elementen: vlakvormige elementen (bos, duinen …), lijnvormige elementen (bomenrijen …),
puntvormige elementen (bomen …)
biotische componenten: openheid-geslotenheid door de aanwezigheid van natuurlijke elementen
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2.3.3

Elementen van de bestaande landschappelijke structuur

De indeling in geografische streken (Antrop, 1989) situeert Arendonk voornamelijk in
de Noorderkempen, meer bepaald de eenheid die de naam het Land van TurnhoutPoppel kreeg. Het zuidwesten van de gemeente hoort nog bij de Centrale Kempen –
Het Neteland, meer bepaald het land van Herentals-Kasterlee. Grote compartimen-
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antropogene elementen: vlakvormige elementen (woonkernen …), lijnvormige elementen (wegen …),
puntvormige elementen (kerktorens …)
antropogene componenten: bebouwingspatroon, bodemgebruik
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ten gevormd door bossen en weiland bepalen het landschapstype. Waar het landschap in de Noorderkempen morfologisch gezien eerder vlak is, wordt het Neteland
gekenmerkt door een zachtgolvende morfologie gevormd door parallelle, langgerekte
interfluvia en brede moerassige valleien. Structuurbepalend voor de landschappelijke
structuur van Arendonk zijn bakens, structurerende reliëfelementen, structurerende
hydrografische elementen, gave landschappen, nieuwe landschappen, markante
terreinovergangen, openruimtecorridors en nieuwe landschappen.
Bakens
Binnen de gemeente komen een aantal gebouwen voor die het landschap structureren. Ze functioneren als visuele blikvangers en zijn daardoor belangrijk als oriëntatiepunten; met hun cultuurhistorische waarde spelen ze ook een rol in de beleving van
het landschap. Ze komen verspreid voor binnen de gemeente zonder specifieke
samenhang en kunnen worden beschouwd als puntbakens.
De parochiekerk van Arendonk is een ware blikvanger voor de directe omgeving.
Ook eerder recente bebouwing komt vaak sterk naar voor in het landschap. Het
Glosso-circuit valt qua infrastructuur in het open agrarisch landschap. Enkele puntbakens hebben ook vooral een cultuurhistorische betekenis zoals de Berendonkhoeve en de Toremansmolen. In een aantal gevallen worden ze opgenomen in de bebouwde omgeving en verliezen ze hun uitgesproken bakenfunctie. De cultuurhistorische relevantie blijft echter onverminderd van kracht: neogotische gemeentehuis en
het huis Deroissart (Vrijheid).
Vier kastelen en bijhorende parken liggen verspreid over Arendonk. Kastelen de Tip,
Meerhoeve en Terbeuken situeren zich langs de N118 in de Staatsbossen. Aan de
Moerenstraat en het kanaal ligt een kasteel temidden van natuurgebied. Arendonk
kent bovendien een 20-tal kapellen. Ze komen vaak voor op kruisingen van wegen of
zijn gekoppeld aan een traditioneel gehucht. Een aantal heeft omwille van de omvang of de strategische kruispuntligging een uitgesproken oriëntatiefunctie. Bij andere met een minder strategische ligging is deze functie geringer maar wel steeds aanwezig. Cultuurhistorisch hebben ze alle hun specifieke waarde.
Structurerende reliëfelementen
Het reliëf van Arendonk wordt bepaald door elementen van regionaal belang. Regionaal bekeken ligt Arendonk over de zuidelijke rand van de Kempische microcuesta in
de overgangszone naar het Kempische plateau dat zich in noordelijke richting uitstrekt tot de omgeving van Postel. De Kempische microcuesta is het meest markante
reliëfverschijnsel in de Noorderkempen en wordt gevormd door de relatief steile zuidflank van de Formatie van de Kempen. In Arendonk loopt deze cuesta van noordwesten naar het oosten waar deze verder uitloopt naar het zuidoosten. De visuele
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aanwezigheid van de flank wordt benadrukt door het overwegend beboste karakter,
dat sterk contrasteert met het open landschap van de flankerende landbouwgebieden.
Structurerende hydrografische elementen
Het belangrijkste hydrografische element in Arendonk is zonder twijfel het kanaal
Dessel-Schoten. Het kanaal loopt van het noordwesten naar het zuidoosten, de
Kempische cuesta flankerend. Het vormt een blauwe as die de gemeente doorsnijdt.
De aanleg van het kanaal (1847-1860) heeft verregaande gevolgen gehad voor het
landschapsbeeld van Arendonk. De motivering voor de aanleg was de irrigatie van
voedselarme zandgronden in functie van de landbouw, maar met de opgang van de
scheepvaart veranderde de hoofdfunctie al gauw. De aanwezigheid van het kanaal,
de afgelegen ligging en de lage bevolkingsdichtheid trok specifieke industrievormen
naar de omgeving. Onder meer een dynamietfabriek vestigde zich aan de Poederstraat.
Doorheen de geschiedenis hebben ook waterlopen steeds een belangrijke stempel
gedrukt op het landschap. Het structurerend karakter wordt in de eerste plaats bepaald door de corridorwerking in de lengterichting en de barrièrewerking dwars op de
vallei. In de tweede plaats hebben de fysische beperkingen van de vallei binnen de
winterbedding een sterk structurerende werking op het bodemgebruik hetgeen zich
vertaalt in het landschapsbeeld. Dit laatste is echter minder uitgesproken in een
bovenlopensysteem. In Arendonk zijn volgende elementen structuurbepalend voor
het landschap: Wamp, Biezenloop, Kleine Biezenloop, Looiendse Nete, Broekloop,
Rodenloop.
Gave landschappen
Complexen van gave landschappen zijn in de strikte zin van het woord in Arendonk
niet of slechts fragmentarisch aanwezig. Wel zijn relicten met een beperkte ruimtelijke omvang aanwezig en zijn lokaal elementen en patronen van de traditionele landschappen bewaard gebleven. Van het traditionele agrarische landschap is het patroon van de gehuchten bewaard gebleven, ze zijn echter sterk verder verlint en
sluiten nu aan op de bebouwing van de kern (Schotelven, Broekstraat, Berendonk).
Het valleilandschap van Goorke-Lokkerse Dammen is goed bewaard gebleven. Het
gebied vormt een gevarieerd valleilandschap in de vallei van de Wamp met zeggenvegetaties, rietlanden, gagel- en wilgenstruwelen, broekbossen, laagveen en moerasvegetaties. Ingesloten tussen bebouwing, het kanaal en landbouwgebieden vormt
het een belangrijk landschappelijk structurerend element. Andere valleistructuren
werden definitief weggevaagd door de ruilverkavelingen.
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Het complex Staatsbossen-De Zeshonderd-Hoge Vijversbossen is een voormalig
heidelandschap dat volledig opgeplant werd met naaldhout. Het gaat om een uitgestrekt en zeer gaaf openruimtegebied. In de ondergroei van het naaldhout worden
nog heide- en venrelicten aangetroffen die getuigen van de voormalige uitgestrekte
heide. Aan het einde van de 19e eeuw zijn enkel kastelen en kasteelparken opgetrokken, waarbij sommige vennen omgevormd zijn tot kasteelparkvijvers. Ook het
noorden van natuurreservaat Korhaan is een heide- en venlandschap dat bestaat uit
oude naaldhoutaanplanten, enkele stuifzandoppervlakten, relicten van droge graslanden en heide. Ook aan Gagelbroek zijn relicten van droge struikheidevegetatie
terug te vinden. Luifgoor is een depressie die nu gekenmerkt wordt door een zeer
vochtig loofbos. Ontwatering heeft de evolutie van de moerasvegetatie in de depressie rond de Rodeloop en Hoge Vijversloop naar bos versneld. Toch zijn moerasrelicten nog aanwezig in de ondergroei.

Openruimtecorridors

Het landschap van natuurreservaat Hooiput heeft zich ontwikkeld op natte alluviale
gronden aan de Kleine Biezenloop en vertoonde lange tijd kenmerken van gesloten
valleilandschappen: moerassige heidepercelen en beemden. Het huidige landschap
wordt gedomineerd door gedegradeerde vochtige heide waarop heel wat boomopslag voorkomt.

Een tweede markante terreinovergang is de overgang tussen het grote gesloten
groencomplex Staatsbossen-De Zeshonderd-Hoge Vijversbossen en het open landbouwgebied van Ravelse Hoek. Ter hoogte van het Goorke vormt het kanaal DesselSchoten een markante overgang tussen het natuurreservaat en omgeving en de
omgeving van de Rode Del met bedrijfsgebouwen en weekendverblijven.

Nieuwe landschappen
De recente ontginningen en ruilverkavelingsgebieden oude stijl zijn nieuwe landbouwlandschappen die het landbouwlandschap in Arendonk bepalen. De LusthovenKruisberg en de Reenheide zijn recente ontginningen die gekenmerkt worden door
grote blokkavels, weinig bebouwing en weinig kleine landschapselementen. De ruilverkavelingen Arendonk I en Arendonk-De Watering hebben hun stempel gedrukt op
het landbouwlandschap in het zuiden van de gemeente. Onder meer de brede alluviale vlakte met broekbossen en natte beemden van de Broekloop van weleer heeft
plaats geruimd voor een eerder strak en open agrarisch landschap met grote kavels.
Tussen Zwartenberg en Luifgoor doorbreken markante bomenrijen echter wel het
open en uitgestrekte karakter van het landbouwgebied.
Een heel nieuw landschap ontstond aan de Rode Del. De aanleg van het kanaal trok
vorige eeuw bijzondere industrievormen naar het afgelegen gebied langs het kanaal.
De bedrijvigheid groeide ter plekke en meer naar het zuiden sterk uit. Moderne bedrijvigheid neemt nu twee locaties langs het kanaal in. Daartussenin heeft zich een
concentratie weekendverblijven ontwikkeld in de afgelegen en rustige groene omgeving. Ook de Hoge Mauw vormt zo’n nieuw landschap, bestaande uit een concentratie aan bedrijfsgebouwen en bijhorende infrastructuur.
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Eén openruimtecorridor kan in Arendonk onderscheiden worden. Deze ligt over
Hertevelden tussen Hertevelden en Horst, langs de Biezenloop. Plaatselijk wordt de
verstedelijking daar onderbroken en zijn er doorzichten naar de achterliggende open
ruimte.
Markante terreinovergangen
Een eerste markante terreinovergang is de niet gebufferde overgang tussen het
industriegebied van de Hoge Mauw en het open landbouwlandschap ten noordnoordoosten ervan. Het gesloten landschap van bedrijfsgebouwen gaat bruusk over
op een gebied met een zeer open karakter dat voornamelijk door de grondgebonden
landbouw gebruikt wordt.

Traditioneel vertoont het landschap ter hoogte van winterbeddingen van waterlopen
markante terreinovergangen, vanwege de verschillen in bodemgebruik. Op dit moment zijn de valleiovergangen op vele plaatsen in het landbouwgebied echter vervaagd. Dit hangt samen met het wegvallen van de fysische beperkingen na ontwatering, waardoor intensief bodemgebruik tot binnen de winterbeddingen mogelijk is. Ter
hoogte van Klavervelden-de Horeman dringt de vallei van de Wamp landschappelijk
toch de kern van Arendonk binnen.

2.4

Bestaande agrarische structuur

Kaart 6

2.4.1

Definitie

De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden en bedrijven die
het duurzaam functioneren van de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is dus
een ruimtelijk begrip.
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2.4.2

Evolutie

In het traditionele landschap was de landbouw zowat de enige gebruiker van de open
ruimte. Zowat elke vorm van bodemgebruik (akkergrond, heide, hakhout, beemd,
eersel,…) stond in functie van deze sector. De gronden vlakbij de nederzettingen
werden het meest intensief beheerd (akkerland), de verder afgelegen en minder
geschikte gronden werden minder intensief beheerd (heide, beemd,…). Aan de basis
van deze structuur lag het potstalsysteem.
Met de opkomst van de anorganische meststoffen verdween het nut van de plaggenbemesting, het potstalsysteem en de heide. Aan de Lusthoven en het oosten van de
Watering bleef de heide wel tot het begin van de 20e eeuw bestaan. Onder invloed
van een bebouwingsuitbreiding door verstedelijking, vooral na de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de plaggengronden mee ingepalmd en werd de landbouw
steeds meer verdreven in de richting van de heide, natte valleien en depressies.

Het aantal leefbare bedrijven is de jongste decennia sterk afgenomen. Deze trend
heeft zich ook voortgezet in de jaren ’90. Arendonk telt nu een 66-tal volwaardige
bedrijven met een overwegend jonge bedrijfsleiding. Daarnaast bestaat de professionele sector uit een 6-tal bedrijven in nevenberoep en een 11-tal uitbollers. Verder
zijn er nog een 17-tal aangevende hobbylandbouwers actief.
De grondgebonden veeteelt en meer bepaald de melkveeteelt vormt de ruggengraat
van de professionele landbouw in de regio. In Arendonk staat de grondloze veredeling economisch gezien veel sterker en draagt ook de akkerbouw sterk bij aan de
economische waarde van de Arendonkse professionele landbouw. De subsector
grondloze veredeling realiseert 48% van het totale BSS, de grondgebonden veeteelt
23% en de akkerbouw ongeveer 14.5%. Ook de tuinbouw staat met ongeveer 8.5%
relatief sterk. Inzake ruimtegebruik zijn de grondgebonden veeteeltbedrijven (29.85%
van de totale oppervlakte cultuurgrond) en de akkerbouwbedrijven (25,49%) dominant.

Met de industrialisering van de landbouw is ook in de Kempen een sterke specialisatie en uniformisering opgetreden, waardoor de bedrijfsstructuur ontmengd werd. De
gesloten stoffencyclus van koe-mest-gewas-voeder-melk werd doorbroken en vervangen door een verticaal geïntegreerde keten, waarbij de landbouw afhankelijk is
geworden van de industrie (meststoffen-veevoeders). Het grootste gedeelte van het
agrarische bodemgebruik staat in het teken van de veeteelt, wat zich ruimtelijk vertaald in grasland en groenvoeders, i.c. maïs. Toch is in Arendonk het aandeel cultuuroppervlakte dat in gebruik is door de akkerbouw van oudsher ook aanzienlijk in
vergelijking met de rest van de Kempen. Het gaat in hoofdzaak om aardappelen,
suikerbieten, groenten voor industriële verwerking en graszoden.
Samen met de specialisatie is er ook een sterke mechanisatie en schaalvergroting
opgetreden binnen de sector. De afname van het aantal bedrijven trad gedurende de
jongste decennia zeer sterk op. De overblijvende leefbare bedrijven zijn daarbij
steeds groter geworden. De jongste jaren zijn binnen de veeteelt de grondloze activiteiten sterk in opmars geweest. Door de verregaande loskoppeling van landbouw en
grond is daarmee een groot mestoverschot ontstaan in de regio. Zowel de kalversector, de varkenssector en de pluimveesector kenden een explosieve groei in aantal
dieren.
De totale werkgelegenheid binnen de landbouw neemt in de jaren ’90 toe. De landbouwsector zorgt in Arendonk voor 5,19% van de totale werkgelegenheid. Dit is
duidelijk meer dan het provinciale gemiddelde van 2,1%. Deze sector drukt ook nog
steeds een belangrijke stempel op het beeld en het functioneren van de open ruimte.
Vooral inzake ruimtegebruik is de vertegenwoordiging van de landbouw hoog: ongeveer 40% van het Arendonks grondgebied is in agrarisch gebruik.
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Tabel 10: economische situering en ruimtegebruik van de landbouwbedrijven
Bedrijfstype

Professioneel, volwaardig
p1
akkerbouw
Totaal akkerbouw
p2.1
tuinbouw open lucht
p2.3
tuinbouw glas
p2.4
tuinbouw NET
totaal tuinbouw
p3.1
grondgebonden melkvee
p3.2
grondgebonden vleesvee
p3.3
grondgebonden opfok
totaal grondgebonden veeteelt
p4.1
veredeling kippen
p4.2
veredeling varkens
p4.3
verdeling mestkalveren
totaal grondloze veredeling
p5
gemengd bedrijf
totaal andere
professioneel, niet-volwaardig nevenberoep
n1
akkerbouw
n2.4
tuinbouw NET
n3.2
grondgebonden vleesvee
n4.1
veredeling kippen
n4.2
veredeling varkens
professioneel, niet-volwaardig uitbollend
niet – professioneel

bedrijven

BSS

%

%

%

66
5
5
1
1
3
5
12
4
4
20
3
17
10
30
6

90.70
6.68
6.68
0.63
0.40
3.69
4.72
15.83
2.16
7.06
25.05
1.39
29.27
15.04
45.70
8.55
8.55

89.97
25.49
25.49
0.40
0.07
0.51
0.98
24.26
2.68
2.91
29.85
1.44
14.05
5.98
21.47
12.18
12.18

6

7.01

4.58

1
1
1
1
2
11
17

0.19
0.43
0.42
0.66
5.31
1.23
1.06

0.85
0.10
0.43
1.55
1.64
2.48
2.97

6

cultuurgrond

2.4.3

Elementen van de agrarische structuur

Ondanks de vrij uniforme agrarische structuur, blijkt uit de analyses (bijlage 2) dat de
landbouw in Arendonk inzake morfologie, bodemgebruik en bedrijfstypologie een
zekere ruimtelijke differentiatie vertoont, die ook weerspiegeld wordt in het landschapsbeeld. Op deze basis kunnen een aantal landbouwkundige eenheden afgebakend worden met elk een eigen profiel.
De Lusthoven
De Lusthoven is een uitgestrekt open ruimtegebied in het noorden van de gemeente.
Het voormalige heidegebied werd maar ten tijde van naoorlogse ontginningen in
cultuur gebracht. Het vormt nu een grootschalig landbouwgebied met grote, geometrische kavels. De bebouwing beperkt zich hoofdzakelijk tot agrarische bebouwing.
Inzake ruimtegebruik wordt de eenheid, naast grasland en maïs, sterk gedomineerd
door de akkerbouw- en tuinbouwteelten, in hoofdzaak aardappelen en groenten voor
de industrie. Het gebied telt 6 professionele, volwaardige landbouwbedrijven van
uiteenlopende aard: 1 akkerbouwbedrijf, 2 grondgebonden veeteeltbedrijven, 1
pluimveebedrijf, 1 kalverbedrijf en 1 gemengd landbouwbedrijf.
De Watering

Bron: NIS 15 mei-telling, IOK plangroep

De grondloze veeteelt is dus zeer sterk vertegenwoordigd in Arendonk. Het betreft
voornamelijk de varkensbedrijven (17% van het aantal bedrijven) die 29% van het
BSS van Arendonk realiseren en kalverbedrijven (10% van het aantal bedrijven) die
15% van het BSS realiseren. Voor deze grondloze bedrijven is de ruimtebehoefte in
de eerste plaats gestuurd vanuit een behoefte voor mestafzet en voederproductie.
De akkerbouwsector is relatief sterk in Arendonk. Een beperkt aantal bedrijven (5%
van het totaal aantal bedrijven) realiseert een aandeel van 6,68% van het BSS. Maar
vooral inzake ruimtegebruik is de akkerbouw aanzienlijk vertegenwoordigd. De akkerbouwbedrijven hebben 25% van de cultuurgrond in gebruik. De tuinbouwsector
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staat minder sterk. De tuinbouwbedrijven realiseren 4,72% van het totale BSS. Betreffende ruimtegebruik is hun aandeel zeer beperkt.
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De Watering maakte lang deel uit van de uitgestrekte moerassen en heidevelden ten
oosten van Arendonk. Pas na 1950 werd het gebied volop in landbouwgebruik genomen. Ruilverkaveling maakte de Watering tot een sterk uniform landbouwgebied
met weinig andere dan de verspreide agrarische bebouwing. Elf professionele, volwaardige landbouwbedrijven zijn hier gevestigd, alle actief in de veeteelt: 4 melkveebedrijven, 1 vleesveebedrijf, 5 varkensbedrijven en 1 gemengd bedrijf. Het grootste
deel van de cultuurgrond wordt dan ook ingenomen door grasland en maïs. De graslanden sluiten in hoge mate aan op de bedrijfszetels. De grondgebonden veeteelt en
de varkenssector zijn dominant is deze eenheid.
Broekstraat
De afwisseling van bebouwde hogere gronden en open valleien langs de waterlopen
weerspiegelt de historische afstemming van de landbouw op het fysische systeem:
ontginningen op de hogere gronden en vochtige beemden in de valleien. De linten
zijn nu echter in hoge mate opgevuld met niet-agrarische bebouwing en de beemden
hebben plaats geruimd voor de intensieve landbouw. Ruilverkaveling heeft er toe
bijgedragen dat landbouw hier nog de dominante functie is. Zeventien professionele
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bedrijven zijn hier actief: 3 nevenberoepsbedrijven, 2 melkveebedrijven, 2 vleesveebedrijven, 1 opfokbedrijf, 4 varkensbedrijven, 2 kalverbedrijven en 3 gemengde bedrijven. Het agrarische ruimtegebruik vertoont een verscheidenheid aan teelten.
Naast het overwicht van grasland en de maïs, vormen akkerbouw- en tuinbouwgewassen een lichte concentratie in het zuiden.
Schotelven
De gronden rond het gehucht Schotelven zijn reeds lang in landbouwgebruik, de
heidegronden meer naar het westen werden pas later ontgonnen. Nu sluit het gebied
door verregaande bebouwing bijna naadloos aan op de kern. Het landbouwgebruik is
sterk onderhevig aan verstedelijkingsdruk. Het gebied wordt gekenmerkt door een
concentratie aan grondloze agrarische bedrijven. Acht professionele bedrijven zijn
hier gevestigd: 1 serrebedrijf, 1 opfokbedrijf, 1 boomkwekerij, 1 pluimveebedrijf, 2
varkensbedrijven en 2 kalverbedrijven. De cultuurgrond in deze eenheid wordt in
hoofdzaak ingenomen door maïs, ook het aandeel ingenomen door agrarische bedrijfsgebouwen ligt merkelijk hoger. De grondloze veeteelt is de dominante sector in
dit gebied.
Zwartberg-Ravelse Hoek-Roest
Dit landbouwgebied ligt op de overgang tussen de kern van Arendonk en de bossen
ten noorden ervan. De landbouw vormt hier traditioneel het hoofdbodemgebruik . De
cultuurgronden zijn echter erg versnipperd en vanuit het zuiden heeft een bebouwingsdruk plaats gevonden. Meer naar het oosten (Roest) liggen de landbouwgronden in een oud heidegebied dat in de 19e eeuw ten dele bebost werd. Na 1930 werden het bos gerooid en het gebied ingeschakeld in het landbouwareaal. Negen professionele, volwaardige landbouwbedrijven uiteenlopende aard zijn in dit gebied
gevestigd: 1 akkerbedrijf, 4 melkveebedrijven, 1 opfokbedrijf, 1 varkensbedrijf en 2
kalverbedrijven. Het grondgebruik van de cultuurgrond loopt in deze eenheid sterk
uiteen, maar het overwicht aan grasland en maïs blijft wel bewaard. Grondgebonden
veeteelt is de dominante subsector.

Grondloze veeteelt is de dominante sector. De ligging aan een verkeersweg is een
troef voor dit soort bedrijven.
De Zeshonderd
Dit deelgebied ligt op de zuidflank van de cuesta van de Noorderkempen. Meer naar
het oosten is deze cuesta volledig bebost. In dit westelijk gebied is de landbouw de
structuurbepalende sector. De grote blokkavels wijzen op een recente ontginning.
Pas ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd de heide hier omgezet in weiden en
akkers. Slechts 3 professionele, volwaardige landbouwbedrijven zijn hier gevestigd: 1
akkerbouwbedrijf, 1 tuinbouwbedrijf en 1 gemengd bedrijf. Naast maïs en grasland
neemt de aardappelteelt hier heel wat landbouwgrond in. Akkerbouw is de dominante
subsector.
Pleintje
De eenheid Pleintje ligt ingesloten tussen de dorpskern, de uitwaaierende bebouwing
en het kanaal. Buiten de moerassige gebieden en beemden langsheen de Wamp
staat dit gebied reeds lang in teken van de landbouw. Ruilverkaveling heeft de landbouwstructuur verstevigd. Zeven professionele, volwaardige landbouwbedrijven zijn
actief: een akkerbouwbedrijf, 3 melkveebedrijven, 2 varkensbedrijven en een kalverbedrijf. Grasland en maïs nemen het grootste deel van de landbouwgrond in, maar
ook aardappelen en suikerbieten worden geteeld. Grondgebonden veeteelt is de
belangrijkste subsector.
Agrarische activiteiten in verstedelijkt gebied
De kern van Arendonk die voorheen sterker in het teken stond van landbouw telt nu,
naast 2 hobbylandbouwers en 2 uitbollers nog 3 professionele, volwaardige bedrijven: een akkerbouwbedrijf, een boomkwekerij en een sierteeltbedrijf. De traditionele
landbouw is hier dus allerminst nog structuurbepalend. Deze werd verdreven door
bebouwing en in beperkte mate vervangen door minder grondbehoevende activiteiten.

Grens-as
Deze kleine landbouwkundige eenheid situeert zich langs de verbindingsweg met de
grens. Lange tijd lag het gebied onder heide, maar wegen werden aangelegd, de
heide opgeplant met naaldhout en de bebouwing rukte op. Begin deze eeuw werd
bos gerooid en werd de hele omgeving ingeschakeld in het landbouwareaal. De
huidige agrarische bebouwing concentreert zich sterk langs de verbindingsweg of op
de kruising daarvan met het kanaal. Het gaat om enkele zeer grote bedrijfsgebouwen. Zeven professionele, volwaardige landbouwbedrijven zijn hier actief, alle grondloze veeteeltbedrijven: 1 pluimveebedrijf, 4 varkensbedrijven en 2 kalverbedrijven.
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2.5

Bestaande nederzettingsstructuur

Kaart 7

2.5.1

Definitie

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

2.5.2

Evolutie

De traditionele bebouwingsaanzet in Arendonk is Frankisch van oorsprong en bestaat uit een klein dorp (gelegen aan de Wamp en met een centraal kerkplein) omgeven door diverse kleine gehuchten. De bebouwing situeerde zich in een logisch patroon op het fysisch systeem: agrarische nederzettingen op de droge ruggen tussen
het rivierennet en de vochtige depressies. Kenmerkend voor Arendonk is het grote
aantal rijgehuchten dat is ontstaan als agrarische nederzetting rond het dorp: Voorheide, Wampenberg, Heikant, Schotelven, Asselbergen, Berendonk. Van een aantal
gehuchten is het typisch lijnvormige patroon (rijgehuchten) nog goed herkenbaar en
vertaald via de gewestplanbestemmingen. Het traditionele patroon is duidelijk te
herkennen op de Ferrariskaart (1777). Dit bebouwingspatroon hield stand tot aan het
begin van deze eeuw.
Tot ca. 1950 verloopt het verdere verstedelijkingsproces voornamelijk via de invalswegen van de kleine kern en worden de gehuchten Heikant en Wampenberg geleidelijk aan onderdeel van de dorpskern. Vanaf 1950 neemt de bebouwde oppervlakte
zeer sterk toe en worden heel wat gehuchten en kleine hoven ‘opgeslokt’ door de
steeds groter wordende dorpskern. Vooral de zuidoostelijke uitbreiding richting Asselbergen, de verlinting ten zuiden van de kern en de westelijke uitbreiding richting
Schotelven zorgen voor een verdere vervaging van de oorspronkelijke nederzettingsstructuur. Deze verstedelijking gaat hand in hand met een afname van het landbouwareaal: de onbebouwde gebieden tussen de verlinting (van dorp naar gehucht)
worden ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en in latere fase opgevuld, de hogere
ruggen worden breder opgevuld met bebouwing richting vallei en de verlinting langs
de invalswegen wordt verdergezet waardoor ook de rijgehuchten buiten de kern aan
mekaar groeien. Ook de aanleg van het kanaal en de autosnelweg hebben een impact op het ruimtegebruik binnen Arendonk gehad. Deze infrastructuren trokken
voornamelijk industriële activiteiten aan die werden uitgebouwd in de open ruimte.

2.5.3

Dorpskern
De gemeente kent één dorpskern (Arendonk) met een min of meer geconcentreerde
bebouwing. Een duidelijke morfologische overgang van de kern naar de onbebouwde
ruimte is niet overal meer waar te nemen. De kern kent heel wat lintvormige uitlopers
en is vergroeid met de gehuchten Voorheide en Schotelven. De verstedelijking van
Schotelven ging gepaard met de inplanting van kleine bedrijven langs de uitgeruste
wegen.
Ongeveer 75% van het totale aantal inwoners woont in de kern van Arendonk. Dit
cijfer is behoorlijk laag in vergelijking met andere gemeenten (gemiddeld 85%, bron
woningbehoeftenstudies IOK) en wijst al direct op een betrekkelijk verregaande verblinding.
De dorpskern functioneert zelfstandig, een basisuitrustingsniveau is aanwezig. Het
centrum herbergt de voornaamste voorzieningen evenals de gemeentelijke diensten,
politie, post, etc. Daarnaast komen er in de kern concentraties van buurtvoorzieningen voor in de Schutterstraat (Heikant) en in Voorheide. Als handelscentrum heeft
Arendonk geen significante bovenlokale aantrekkingskracht. Het vredegerecht en het
asielcentrum vervullen echter wel een bovenlokale functie. Ook de secundaire scholen en de gemeentelijke kunstacademie vervullen een bovenlokale rol en trekken
leerlingen aan van buiten de gemeente.
Onderstaande tabel geeft een indicatie van de ruimtelijke positionering van handel en
dienstverlening in de gemeente. De kern Arendonk en Voorheide worden geanalyseerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen basis-, bijkomende en hoofdvoorzieningen. In de andere gehuchten ontbreekt het aan een betekenisvol voorzieningenniveau.

Elementen van de bestaande nederzettingsstructuur

Gelet op deze evolutie kan men momenteel binnen de gemeente een aantal typische
nederzettingselementen onderscheiden: een grote dorpskern, grote bebouwingsconcentraties buiten de dorpskern, lintbebouwing en verspreide bebouwing.
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Gehuchten en grote bebouwingsconcentraties buiten de kern

Tabel 11: ruimtelijke spreiding van de voorzieningen in de gemeente

BASISVOORZIENINGEN
Bakker
Slager
Krantenwinkel
Kruidenier
Apotheek
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Speelplein / zitplek
Postbus
Telefooncel
Café
BIJKOMENDE VOORZIENINGEN
Superette / supermarkt
Kleding, schoenen, bloemen, …
Kapper, wasserij, fotograaf, …
Reisbureau, verzekeringen
Ontmoetingszaal / vergaderzaal
Eetgelegenheid (restaurant, frituur, …)
Bankfiliaal / bankautomaat
Dokter / huisarts
Tandarts / kinesist
Bibliotheek (ook uitleenfiliaal)
Jeugdlokaal
Secundair onderwijs
Voetbalveld / sportveld
Loketfunctie gemeentelijke diensten
HOOFDVOORZIENINGEN
Gemeentelijke administratie
Politiekantoor
Sporthal
Postkantoor
Multifunctionele zaal (openbaar)
Rusthuis

Arendonk

Voorheide

aantal

aantal

8
5
3
5
3
3
3
6
9
11
22

1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
7

2
20
25
13
9
13
13
12
14
1
5
3
4
1

1
3
4
4
2
1
1
1
2
2
-

1
1
2
1
1
1

-

Bron: gemeentelijke diensten Arendonk
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Grote bebouwingsconcentraties komen buiten de dorpskern voor (of aansluitend
erop) en nemen verschillende functies op.
Bebouwingsconcentraties zoals de grote gehuchten zijn historisch gegroeid en hebben zich morfologisch verbonden met de dorpskern (Voorheide en Schotelven). De
groei van Voorheide werd vooral gestructureerd door het kanaal en de industrie die
zich daarop geënt heeft. Ondanks de aanwezigheid van grote bedrijfsgebouwen is de
woonfunctie er nog steeds dominant. Schotelven is voornamelijk gegroeid rond een
driehoekig stratenpatroon. Ondanks een grote aanwezigheid van lokale bedrijven is
ook hier de woonfunctie nog steeds dominant. Het gehucht Asselbergen is veel kleiner maar kan niet echt als lintbebouwing worden getypeerd aangezien het in de
breedte is uitgegroeid.
Twee grote bebouwingsconcentraties zijn gelegen in de open ruimte maar sluiten
aan op bestaande linten. De gebouwen van het voormalige militair domein aan
Grens zijn ondertussen ingevuld als asielcentrum. Een grote impact op de open
ruimte is er niet vermits het gebouwencomplex betrekkelijk nauw aansluit op de lintbebouwing aan Grens, het overige deel van het domein is onbebouwd. De gebouwen
en de kapel van rustoord De Lusthoven sluiten aan op de lintbebouwing rond Terbeuken. Ook hier is de impact op de open ruimte eerder beperkt aangezien het gebouwencomplex niet grootschalig van opzet is en er zeer grote tuinen zijn voorzien.
Bedrijfsconcentraties komen buiten de dorpskern voor. In Voorheide sluiten de grootschalige gebouwen nog min of meer aan bij de gehuchtbebouwing en het kanaal. De
andere bedrijfsconcentraties zijn eerder vlekken in de open ruimte. Twee concentraties zijn gegroeid aan het kanaal (echter zonder functionele relatie met het kanaal),
de grootste concentratie (Hoge Mauw) bevindt zich tussen de verlinting van Berendonk en de E34. Deze C-locatie is hoofdzakelijk gericht op de ontsluiting via de autosnelweg.
Lintbebouwing
De lintbebouwing komt voornamelijk voor rond de kern en tussen de E34 en de kern.
De verlinting ten noorden van het kanaal is zeer beperkt (verlinting Terbeuken). De
lintbebouwing betreft hoofdzakelijk linten als uitlopers van de dorpskern en verlinting
door het aaneengroeien van kleinere gehuchten in de open ruimte. De verlinting rond
Heikant heeft de sportfaciliteiten volledig ingesloten door bebouwing. Ook de verlinting tussen de N139 en de N118 is bijna volledig aan mekaar gegroeid. Afgezonderde verlinting in de open ruimte komt maar zeer beperkt voor. De uitlopers van de
dorpskernen nemen hoofdzakelijk een woonfunctie op, rond Schotelven en Hertevelden huisvesten ze ook bedrijvigheid en handel.
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De lintbebouwing heeft vaak een historische aanzet die via het gewestplan en de
opvulregel juridisch in de hand werd gewerkt. Meestal zijn de linten ingekleurd als
woongebied met landelijk karakter. Een aantal linten is enkel via een goedgekeurde
verkaveling buiten de woonzone en de opvulregel kunnen ontwikkelen. In de linten
zijn de vrijliggende gronden praktisch allemaal opgebouwd via een smalle percelering. Brede, onbebouwde kavels komen weinig tot niet meer voor.

ruimte. Deze impact is vooral zichtbaar rond de N139 buiten de kern (Schotelven en
Grens).

2.6

Bestaande ruimtelijk economische structuur

Kaart 8

Verspreide bebouwing
De verspreide bebouwing is structuurloos uitgezaaid en komt vooral ten zuiden van
de kern voor. Het bebouwingspatroon bestaat hoofdzakelijk uit landbouwbedrijven
verweven met bedrijfsgebouwen en geïsoleerde woningen. Een analyse van de
kadscan (1999) geeft een weergave van de zonevreemde, residentiële bebouwing
rekening houdend met de inventaris van goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen
en de actieve landbouwbedrijven:

2.6.1

Tabel 12: weergave zonevreemde woningen naar aantal en gewestplanbestemming

2.6.2

gewestplanbestemming

aantal zonevreemde woningen°

procentuele verdeling

woonuitbreidingsgebied
agrarisch gebied
Parkgebied
Bosgebied
Natuurgebied
Natuurreservaat

5
184
5
19
11
1

2,2%
81,8%
2,2%
8,4%
4,9%
0,4%

Totaal

225

100%

° ruime inschatting zonder overzicht bouwvergunningen en functiewijzigingen

De problematiek is het grootst in het agrarische gebied. Vooral de agrarische zones
rond Voorheide zijn door de residentiële bebouwing zeer versnipperd geworden.
Andere zones met aanzienlijke concentraties zonevreemde woningen zijn de N118
tussen op/afrit 26 en de verlinting van Berendonk; de Broekstraat in het zuidwesten
van het bovenlopengebied; de Aartrijtstraat, de Reenstraat en de N118 ten noorden
van de kern als lintvormige uitlopers van de kern. De impact van zonevreemde woningen op de bos- en natuurgebieden is eerder beperkt aangezien het in de meeste
gevallen gaat om verspreid liggende woningen, concentraties komen niet tot nauwelijks voor. Verder zijn het ook de concentraties van vakantiehuisjes (al dan niet permanent bewoond) die onderdeel zijn van de verspreide bebouwing. Vooral de concentratie aan Rode Del heeft een grote ruimtelijke impact. Ook de grootschalige
stallen van de grondloze veehouderij hebben een belangrijke impact op de open

GRS Arendonk

IOK

Definitie

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

Evolutie

Alhoewel het kanaal Dessel-Schoten in het midden van de 19e eeuw was gegraven
als bevloeiingskanaal voor de ontginning van heidegronden, nam gaandeweg het
belang van haar transportfunctie toe. Voor het watertransport van bulkgoederen
kwamen verschillende bedrijven zich vestigen aan de kanaaloevers. De aanwezigheid van deze transportader in combinatie met de afgelegen ligging aan de landsgrens in een dunbevolkt gebied verklaart de oorspronkelijke inplanting van een dynamietfabriek met opslag in bunkers aan de Poederstraat.
In de jaren ‘60 komt het huidige bedrijf Ravago zich aan de Poederstraat vestigen.
De bedrijfsconcentraties langsheen het kanaal Dessel-Schoten worden eind jaren ’70
op het gewestplan ingekleurd als bedrijvenzones. Ook in het dorpscentrum van
Arendonk worden bedrijvenzones ingekleurd rond een bestaande bedrijfsvestiging
(sigarenfabriek Karel II) op Klavervelden.
In 1971 werd reeds een BPA opgemaakt ter afbakening van een 89 ha groot industriegebied ter plaatse van de Hoge Mauw. Hierbij werd ingespeeld op de toekomstige ontsluiting van het terrein door de E34 die toen nog in aanbouw was. Op het gewestplan blijft hiervan 66 ha over; uitbreidingen worden voorzien door middel van
BPA’s in de jaren ’80. De aanleg van de Hoge Mauw verklaart ten dele de impuls van
de economische dynamiek van Arendonk in de afgelopen decennia. Daarnaast heeft
de bedrijvigheid in Arendonk buiten de Hoge Mauw eveneens een sterke groei gekend.
Het bedrijfseconomische aanbod van Arendonk is daardoor uitgegroeid tot een vermenging van KMO’s en grote ondernemingen met nationale en zelfs internationale
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uitstraling. De belangrijkste economische clusters hebben zich ontwikkeld langsheen
het kanaal en op de Hoge Mauw.
De handelsactiviteiten zijn van oudsher voornamelijk geconcentreerd om en rond
Vrijheid (nabij de kerk). De laatste decennia zijn kleine nevenconcentraties ontstaan
aan de randen van het woongebied.

2.6.3

Elementen
structuur

van

de

bestaande

ruimtelijk-economisch

De volgende elementen kunnen binnen de ruimtelijk-economische structuur van
Arendonk worden onderscheiden: bedrijvenzones, verweven handel en bedrijven in
de woonzone, verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte.
Een gedetailleerd overzicht van alle handel en bedrijvigheid in Arendonk, zoals
waargenomen kan worden in het NBB-bestand (november 2001), is toegevoegd in
bijlage 5. In dit overzicht zijn ook een aantal economische parameters weergegeven.

ontwikkelde zich hier van lokaal familiebedrijf tot een multinational. De socioeconomische binding van de Arendonkse zetel met de gemeente is sterk gebleven,
waardoor Ravago als een geïsoleerd (regionaal) bedrijf kan worden beschouwd: 82
% van de personeelsleden is afkomstig van Arendonk (71 %) of één van de buurgemeenten (11 %) waardoor de lokale binding van het bedrijf bevestigd wordt. De productieafdeling bevindt zich aan de Poederstraat en de verkoopsruimte aan de Moerenstraat. Op de Rode Del bevindt zich een stockageruimte. In de fabriekswinkel in
de Moerenstraat worden bovendien ook andere producten (huis-, tuin- en keukengerei) aangeboden. Daarnaast is aan de Moerenstraat het potgrondbedrijf Agrofino
gevestigd dat eveneens ter plaatse gegroeid is van kleinschalig naar regionaal bedrijf. De lokale binding van Agrofino is echter minder uitgesproken dan voor Ravago:
38 % van de werknemers is woonachtig in Arendonk of in één van de buurgemeenten. In onderstaande tabel worden enkele economische parameters weergegeven
voor de bedrijvenzones Poederstraat en Moerenstraat-Rode Del.
Tabel 13: economische parameters Poederstraat en Moerenstraat-Rode Del
tewerkstelling 8

Bedrijvenzones
Op het gewestplan zijn voor het grondgebied Arendonk vijf zones voor milieubelastende industrie en twee ambachtelijke zones aangeduid.
1. Bedrijvenzones Klavervelden

Op de bedrijvenzones Klavervelden (6,5 ha) in het centrum van de dorpskern komen
met uitzondering van Ravago (stockage) geen activiteiten voor die omwille van hun
aard en hoedanigheid moeten worden afgezonderd op een bedrijvenzone. De hier
aanwezige wasserij, electrozaak met woonst en eengezinswoningen zijn verweefbaar
in de woonzone. De gemeentelijke werkplaats is gesitueerd in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De randzone aanpalend aan de open
ruimte is deels bebost, deels bestaande uit cultuurgronden. Op het gewestplan liggen
de bedrijvenzones Klavervelden ingesloten tussen woongebied en niet gerealiseerd
woonuitbreidingsgebied. De ontsluiting van deze bedrijvenzone gebeurt via de N139
door het centrum. Het aansluitpunt van een te voorziene insteekweg is bovendien in
een scherpe bocht van de straat Wampenberg gelegen. Op grond hiervan werd het
eerste oorspronkelijke ontwerp BPA Klavervelden (ter ontwikkeling van een ambachtelijke zone) negatief geadviseerd door AWV. De inhoud van de actuele versie van
BPA Klavervelden komt aan bod in het richtinggevende gedeelte.
2. Bedrijvenzones Poederstraat en Moerenstraat-Rode Del

De bedrijvenzones Poederstraat (29,2 ha) en Moerenstraat-Rode Del (10,1 ha),
respectievelijk aan brug 5 en 4 gelegen, worden bijna geheel ingenomen door het
grootschalige en regionaal georiënteerde kunststofrecyclagebedrijf Ravago. Het
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398
9

aantal bedrijven
aantal grote ondernemingen
aantal middelgrote ondernemingen
aantal sterke sectoren
10
aantal kleinhandelszaken
aantal groothandelszaken
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2
2
2
1
3

100,0 %
100,0 %
-

Bron: Nationale Bank van België NBB (november 2001), aangevuld met eigen inventarisatie

Het terrein aan de Poederstraat is nagenoeg volledig ingenomen door kantoren,
bedrijfsloodsen en buitenopslag. Aan de noordrand komt tevens een bedrijfswoning
voor. De bedrijvenzone ligt grotendeels ingebed tussen kanaal, natuur- en parkgebied. De noordelijke tip grenst aan agrarisch gebied. De bedrijvenzone aan de Moerenstraat is volledig bezet met kantoren, stockageloodsen, een fabriekswinkel en een
sportveld met kantine. Een stockageloods aan de westzijde van het terrein werd
gedeeltelijk vergund gebouwd in agrarisch gebied. Toekomstige uitbreiding van de
loods wordt gehypothekeerd doordat de gewestplangrens dwars over het kadastrale
8

In het bedrijvenbestand van de NBB is de tewerkstelling niet voor elk bedrijf bekend. Aangenomen wordt
dat in deze ondernemingen één persoon is tewerkgesteld.
9
Het aantal bedrijven kan mogelijk een vertekend beeld geven. Wanneer het ogenschijnlijk om één bedrijf
gaat, kan het in het NBB-bestand om meerdere bedrijven gaan (bv. productieafdeling en verkoopsafdeling en
administratieve afdeling).
10
Op deze bedrijvenzone zijn enkel de bedrijven Agrofino en Ravago gelegen. Zoals weergegeven in voorgaande voetnoot, zijn beide bedrijven echter in het NBB-bestand opgenomen, als bestaande uit meerdere
afdelingen. Vandaar dat het aantal klein- en groothandelzaken groter is dan het feitelijk aantal ondernemingen.
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perceel in bedrijfseigendom heen loopt. Ook de bedrijfsvestiging van Agrofino in het
zuidelijk deel van de bedrijvenzone is deels zonevreemd gelegen. De uitbreidingsmogelijkheden van deze site zijn beperkt doordat ze ingesloten ligt tussen de landsgrens, een ontwikkeld recreatiegebied en een natuurgebied (dat onderdeel is van
een grensoverschrijdende Vogelrichtlijngebied).
Alhoewel de bedrijvenzones Poeder- en Moerenstraat langs het kanaal DesselSchoten zijn gelegen organiseren de aanwezige bedrijven geen vervoer over het
water. De beperkte capaciteit en diepgang spelen hierin een rol. De ontsluiting van
de Poederstraat (over de weg) gebeurt voornamelijk via de dorpskern van Arendonk,
brug 5, Voorheide en de smalle Poederstraat. De toegangsweg is niet berekend op
vrachtwagens, de ontsluiting via het centrum van Arendonk is problematisch. De
ontsluiting van de bedrijvenzone Moerenstraat gebeurt grotendeels via de industrieweg (verbinding brug 4 met Hoge Mauw door de Watering). Brug en toegangswegen
zijn zeer smal en niet berekend op een goede doorstroming van grote aantallen
vrachtwagens. De verkoopruimte van Ravago trekt veel autoverkeer aan langs het
centrum en de Moerenstraat. De locatie is eigenlijk ongeschikt voor deze activiteit.
3. Bedrijvenzone Hoge Mauw

De Hoge Mauw (88,4 ha) ligt in het zuiden van de gemeente Arendonk tussen de
E34, de N118 (Huiskens) en de verlinting Berendonk. Aan de oostzijde van het terrein ligt landschappelijk waardevol agrarisch gebied en bosgebied (dat als Habitatrichtlijngebied staat ingekleurd). Aan de westzijde ligt een geïsoleerd agrarisch gebied aanpalend aan de N118. Dwars over dit gebied staat op het gewestplan een
reservatiestrook voor een omleidingsweg ingetekend.
Deze bedrijvenzone ligt op circa twee kilometer van de dorpskern en bevat een menging van grootschalige, eerder regionaal georiënteerde bedrijvigheid en kleinschalige, eerder lokaal georiënteerde bedrijven. Eén vijfde van het gemeentelijke bedrijvenbestand komt hier voor. De bouw- en industriële sector, aangevuld met enkele
transportfirma’s vertegenwoordigen zowat de helft van de aanwezige bedrijven. De
andere helft wordt voornamelijk door diensten ingenomen zoals klein- en groothandel
en diensten aan bedrijven. In onderstaande tabel worden enkele economische parameters weergegeven voor de bedrijvenzone Hoge Mauw.
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Tabel 14: economische parameters bedrijvenzone Hoge Mauw
Tewerkstelling

aantal bedrijven
aantal grote ondernemingen
aantal middelgrote ondernemingen
aantal sterke sectoren
aantal kleinhandelszaken
aantal groothandelszaken

1.160

83
13
9
48
2
18

15,7 %
10,8 %
57,8 %
2,4 %
21,7 %

Bron: NBB (november 2001), aangevuld met eigen inventarisatie

Het terrein is grotendeels bezet met loodsen (6 à 10 m) al dan niet gekoppeld aan
kantoor-/verkoopruimte of bedrijfswoning. De percelen zijn niet erg dicht bebouwd
hetgeen deels te verklaren is door de aanwezige buitenopslagactiviteiten. De optelsom van de geheel braakliggende/onbebouwde percelen bedraagt circa 14 ha of
zowat 15% ten opzichte van het ganse bedrijventerrein. Alle braakliggende gronden
zijn evenwel in bedrijfseigendom en worden door de desbetreffende bedrijven in
reserve gehouden voor eventuele toekomstige uitbreidingen.
De ontsluiting vanaf de E34 (afrit 26) gebeurt via de N118 en hierop aansluitende
ventwegen. Hierop takt de industrieweg aan die de bedrijvenzone Moerenstraat en
enkele zonevreemde bedrijven in de omgeving van het kanaal ontsluit. De meest
zuidelijke toegangsweg tot de Hoge Mauw vanaf de N118 maakt een scherpe bocht
die lastig is voor grote vrachtwagens. De andere ontsluitingswegen takken t-vormig
aan op de N118 wat eveneens problemen schept bij het oprijden van de gewestweg.
De bedrijvenzone Hoge Mauw is niet frequent ontsloten door openbaar vervoer.
4. Bedrijvenzone De Brulen

De Brulen (6,5 ha) is ten noordoosten van de dorpskern Arendonk langs het kanaal
gelegen en morfologisch verweven met Voorheide. Het terrein is nagenoeg volledig
bezet met kleinere en grotere bedrijven (zakkenfabriek en betoncentrale). In onderstaande tabel worden enkele economische parameters weergegeven voor de bedrijvenzone De Brulen.
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Tabel 15: economische parameters bedrijvenzone De Brulen
Tewerkstelling

aantal bedrijven
aantal grote ondernemingen
aantal middelgrote ondernemingen
aantal sterke sectoren
aantal kleinhandelszaken
aantal groothandelszaken

120

7
3
0
4
1
1

42,9 %
0,0 %
57,1 %
14,3 %
14,3 %

Bron: NBB (november 2001), aangevuld met eigen inventarisatie

Er bevinden zich tevens enkele bedrijfswoningen op het terrein en aan de westrand
een zonevreemde kleinschalige stoeterij met woning en stallen. Activiteiten en opslag
vinden grotendeels in open lucht plaats.
De bedrijvenzone is ingekleurd langs weerszijden van het landelijke woongebied
Voorheide en grenst aan agrarisch gebied. Door een gebrek aan afstemming tussen
het gewestplan en de kadasterplannen worden een aantal percelen doormidden
gesneden door de begrenzing van de bedrijvenzone. Een aantal bedrijfsgebouwen of
toekomstige uitbreidingen zijn zodoende juridisch zonevreemd. Van de drie deels
zonevreemde bedrijven is er één in eerste fase opgenomen in het sectorale BPA
zonevreemde bedrijven. Bovendien creëert de grillige vorm van de ‘paarse zone’ een
aantal onbruikbare restruimten aan de kade en ter hoogte van Voorheide.
De betoncentrale is het enige bedrijf dat gebruik maakt van de waterontsluiting (jaarlijks 120.000 ton11). De andere vervoersbewegingen gebeuren hoofdzakelijk via
Voorheide en Arendonk-centrum (N139-N118).

Een aantal bedrijven zijn verweven in het woongebied van de dorpskern. Bij gebrek
aan afstemming tussen de gewestplangrenzen en de kadastrale percelering aan de
randen van het woongebied zijn zes bedrijven juridisch zonevreemd gelegen. Het
gaat om bedrijven aan de zuidrand van de dorpskern in de overgang naar het aanpalende agrarisch gebied.
Verspreid liggende handel en bedrijven in de open ruimte
Hiertoe behoren de handels- en bedrijfsactiviteiten die niet tot een bedrijvenzone of
tot de dorpskern behoren. Nagenoeg alle verspreide bedrijven komen voor ten zuiden van of nabij de N139. De meeste zijn gelegen in landelijke woonlinten. Eén
groothandel ligt temidden van bosgebied tussen het kanaal Dessel-Schoten en de
dorpskern Arendonk.
Doordat er geen afstemming bestaat tussen de begrenzing van de ‘landelijke woongebieden’ op het gewestplan en de kadasterplannen zijn een heel aantal bedrijfseigendommen deels zonevreemd gelegen in aanpalend agrarisch gebied. Zowat de
helft van de geïnventariseerde bedrijven in het sectorale BPA ‘zonevreemde bedrijven’ kampen met dit probleem. Het gaat hierbij vaak om kleinere familiebedrijven die
op deze locatie historisch gegroeid zijn. De grootste concentraties aan zonevreemde
bedrijven komen voor in Schotelven. Andere zonevreemde bedrijven zijn gelegen in
de verlinting van Grens, Reenheide, Berendonk en de Moerenstraat. Daarnaast
bevinden ongeveer zes bedrijven zich volledig in agrarisch gebied. Ten slotte is er
één bedrijf langs het kanaal en de Moerenstraat gelegen, temidden van natuurgebied.

2.7

Verweven handel en bedrijven in de dorpskern

Bestaande ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur

De sterkste concentratie aan woonondersteunende voorzieningen situeert zich in het
centrum van de kern Arendonk (De Valken-Vrijheid-Begijnhof-Koeistraat-Hovestraat).
Zowel basis-, bijkomende, als hoofdvoorzieningen komen er voor. In de uitlopers van
het centrum langs De Daries en Wampenberg komen sporadisch winkels voor.

Kaart 9, kaart 10 en kaart 11

Daarnaast komen er in de dorpskern concentraties van buurtvoorzieningen voor in de
Schutterstraat (Heikant) en in Voorheide. In de lintvormige uitlopers van Hertevelden
en Schotelven komen concentraties voor van grootschaligere en moeilijker verweefbare handelsvoorzieningen (car-wash, tankstation, drankenhandel, …). De supermarkt ALDI verhuisde van voormelde handelsconcentratie in Schotelven naar De
Daries dichterbij het centrum. De overige supermarkten in Arendonk zijn SPAR (met
24-uren-automaat) op Wampenberg en CASH Fresh in het centrum.

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

GEDAS, mobiliteitsplan 2000
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2.7.2

Elementen van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur

De verkeers- en vervoersstructuur kan in Arendonk worden onderverdeeld in wegentrajecten (die elk verschillende functies opnemen), busvervoertrajecten en een waterweg.
Wegentrajecten
De E34 autosnelweg vormt het grootste deel van de zuidelijke gemeentegrens.
Op/afrit 26 is deels op het grondgebied van Arendonk en deels op het grondgebied
van Retie gelegen. Samen met de gewestwegen zorgt deze op/afrit voor de belangrijkste ontsluiting van de gemeente en takt Arendonk rechtstreeks aan op een internationale transportlader.
De gewestwegen N118 en N139 zijn de trajecten die Arendonk verbinden met haar
buurgemeenten en een aansluiting mogelijk maken op het regionale wegennet. De
N139 zorgt voor een verbinding met Reusel (NL) en met Oud-Turnhout (waar hij
aansluit op de N18 Turnhout-E34-Mol). De N118 zorgt voor de verbinding met Ravels
(waar hij aansluit op de N12 Turnhout-Tilburg), met Retie (waar hij aansluit op de
N18) en met de E34 via op/afrit 26. Door deze aansluitingsmogelijkheden nemen de
trajecten een bovenlokale verbindingsfunctie op. De structurerende functie van deze
wegen wordt ondersteund door het feit dat het de enige wegen zijn (samen met de
Moerenstraat) die de verbinding over het kanaal mogelijk maken.
Van lokaal structurerend belang zijn de buurtwegen van groot verkeer nr. 2 (Hokken/Schutterstraat/Bergen). Ze functioneren voornamelijk als een alternatieve verbinding voor de N139. Het centrum van Arendonk wordt daardoor een beetje ontlast.
De bedrijventerreinen langs het kanaal hebben weinig tot geen functionele connectie
met het kanaal. Het vervoer gebeurt hoofdzakelijk via de weg. De ontsluiting van de
bedrijven rond brug 5 gebeurt langs de N139 door het centrum om dan via de N118
naar de E34 te gaan. De industrieweg tussen brug 4 en Hoge Mauw is een belangrijke ontsluitingsweg voor de bedrijven die rond brug 4 gevestigd zijn. De Moerenstraat
(verbinding brug 4 met centrum Arendonk) neemt daardoor maar een beperkte ontsluitingsfunctie op.
De fietsvoorzieningen langs de wegentrajecten zijn zeer beperkt. De invalswegen
naar het centrum zijn voorzien van geschilderde fietspaden langs de weg. Een gescheiden fietspad is alleen aanwezig langs de N139 bij de verbinding tussen het
centrum van Arendonk en brug 5.
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Busvervoertrajecten
De bestaande busvervoertrajecten zijn van bovengemeentelijk belang en worden
gevormd door 2 stamlijnen: lijn 39 Arendonk-Retie-Dessel-Mol en lijn 48 TurnhoutOud-Turnhout-Arendonk-Reusel (NL). Stamlijn 49 heeft een deeltijdse uitbreiding
(enkel weekdagen) via de buurtwegen van groot verkeer.
Stamlijn 39 zorgt voor een beperkte noord-zuidrelatie met het station van Mol. De lijn
is vooral toegespitst op schoolvervoer, rijdt niet in het weekend en heeft een lage
frequentie:
– Richting Mol slechts 4 keer per dag. Twee keer vertrekt de bus vanuit Grens
(ochtend- en avondspits), twee keer vanuit het centrum van Arendonk (‘s middags en laatavond).
– Richting Arendonk ongeveer 10 keer per dag. De bus stopt in het centrum en rijdt
slechts 5 keer tot aan Grens.
Stamlijn 49 zorgt voor een goede oost-westrelatie met het station van Turnhout.
Zowel in de week als tijdens de weekends heeft deze lijn een uurfrequentie in beide
richtingen.
Waterweg
Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten doorsnijdt de gemeente van zuidoost naar
noordwest. Het is de enige bevaarbare waterweg in Arendonk. Aangezien het kanaal
de belangrijkste ontsluitingswegen snijdt, heeft het een sterk structurerend effect op
de verkeersafwikkeling binnen Arendonk.
De vervoersfunctie van het kanaal is momenteel eerder beperkt aangezien het kanaal bevaarbaar is voor schepen met een lengte tot 50 meter en het laadvermogen
beperkt is tot 450 ton. De vervoerde goederen zijn voornamelijk bouwmaterialen,
landbouwproducten en in mindere mate petroleumproducten. In Arendonk is het
goederenvervoer over het kanaal zeer beperkt (enkel de firma Mermans aan brug 5),
de trafiek vertoont vanuit Arendonk nog steeds een dalende tendens. Volgens de
dienst voor scheepvaart vertoont de trafiek over het gehele kanaal echter een stijgende tendens. (Bron: oriëntatienota mobiliteitsplan Arendonk 1998, Gedas)
Ook voor de recreatiemogelijkheden die het kanaal biedt, geldt een stijgende belangstelling. Vooral tijdens de zomermaanden is het kanaal een aantrekkelijke vaarroute
voor de pleziervaart. Deze toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht hangt nauw
samen met de landschappelijke kwaliteit van de directe omgeving over het grootste
gedeelte van het kanaal. Samen met het recreatief fietsen langs het verharde jaagpad maakt ook de sportvisserij gebruik van de mogelijkheden van het kanaal. Dit
toegenomen recreatief belang heeft zich ruimtelijk nog niet laten gelden. De bijhorende ondersteunende recreatieve infrastructuur (overnachtingsmogelijkheden, sport-
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lokalen, horecafaciliteiten, …) is nog niet tot ontwikkeling gekomen langsheen het
kanaal.

2.8.3

2.8

Voorzieningen voor de jeugd

Bestaande toeristisch-recreatieve structuur

Kaart 12

2.8.1

Definitie

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

2.8.2

Evolutie

Terwijl het verenigingsleven van oudsher een maatschappelijke verankering kent, zijn
toerisme en recreatie eerder jonge gebruiksfuncties van het landelijke gebied. Met
het toenemen van welvaart, vrije tijd en mobiliteit zijn ze een steeds belangrijkere
plaats gaan innemen.
Na de tweede wereldoorlog zijn de rust, de bossen en de kanalen van de Kempen
een belangrijke aantrekkingskracht gaan uitoefenen op de stedeling. Getuige daarvan zijn de weekendverblijven in de bossen van Arendonk. De jongste decennia
heeft met de toenemende mobiliteit het dagtoerisme een sterke groei gekend, terwijl
de bloei van het verblijfstoerisme en de tweede verblijven zijn hoogtepunt voorbij is.
Met ca. 120 verenigingen kent Arendonk een sterk uitgebouwd verenigingsleven. De
verenigingen zijn verankerd op het niveau van de gemeente, wijk, parochie of gehucht, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen socio-culturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen, elk met een eigen ruimte- en infrastructuurbehoefte (bijlage 3). De jongste decennia is een verschuiving opgetreden,
waarbij sportverenigingen een steeds belangrijkere plaats zijn gaan innemen. Ruimtelijk vertaalt dit zich in een groeiende ruimtebehoefte vanwege specifieke infrastructuurbehoeften.
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Met voorzieningen voor de jeugd worden zowel de infrastructuur van de jeugdverenigingen bedoeld als openbare speelmogelijkheden. De jeugdwerking kent traditioneel
een sterke parochiale verankering (Arendonk, Voorheide). De voorzieningen voor de
jeugd situeren zich voornamelijk in het woonweefsel. Ook jeugdhuis ’t Onkrooid situeert zich in het centrum. In Arendonk zijn 7 jeugdverenigingen actief, waarvan 5 met
een eigen lokaal.
Tabel 16: infrastructuur voor jeugdwerking
Locatie

adres

vereniging

chirolokaal Den Bemd
chirolokaal De Burcht
Scoutslokaal
chirolokaal de Brulen
KLJ-lokaal De Bosberg
Zaal Germinal
Jeugdhuis ’t Onkrooid

Diepenbeemd
Kerkstraat
De Maaskens
De Brulen
Moerenstraat 7
Begijnhof
Koeistraat 8a

Chiromeisjes centrum
Chirojongens centrum
Scouts Carpe Diem
Chiro de Vraai
KLJ
AJB Arendonkse Jeugdbeweging

Bron: eigen inventarisatie

Naast gebouwen en terreinen maken jeugdverenigingen ook gebruik van braakliggende terreinen, bossen en speelpleinen voor sport en spel. Onder meer Congobos
wordt daarvoor gebruikt. Openbare speelpleinen liggen in of aansluitend op de kern:
wandelbos Langschelpen-Grens, Wolvenstraat, ’t Zand, Potoven, Pelgrimsplein,
Flierenbos, De Hoogakkers.
Sportvoorzieningen
Met sportvoorzieningen wordt de specifieke infrastructuur bedoeld die voornamelijk
door de sportverenigingen maar ook door particulieren gebruikt wordt ter beoefening
van uiteenlopende sporten. De sportvoorzieningen in Arendonk richten zich voornamelijk op het lokale niveau. De belangrijkste sportvoorzieningen zijn gelegen in of
aansluitend op de kern en zijn goed bereikbaar vanuit het woonweefsel.
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geen verweving in de kern toe. De frequentie van activiteiten ligt niet zo hoog, de
impact van geluidsintensieve sporten is des te hoger. Slechts enkele malen per jaar
worden wedstrijden georganiseerd, éénmaal een internationale.

Tabel 17: centrumondersteunende sportinfrastructuur
Ligging

Infrastructuur

Sportvelden Heikant

Heikant

Stadion Kerkstraat
Sporthal OKIDO
Bemdhal
Zwembad Arendonk
Sportvelden Postelboer

Kerkstraat
Kerkstraat
Diepenbeemd
Van Eycklaan
Wampenberg

Voetbal Meulegoor
Tennis De Lusthoven
LRV Heikant
Tafeltennis Red Star
Judolokaal
St Claracollege
GS De wamp
Gemeenteschool
Gemeenteschool
Gemeenteschool St Jan

Meulegoor
De Lusthoven
Heikant
Voorheide
Van Eycklaan
Kloosterbaan
De Maaskens
Voorheide
Schoolstraat
Kerkstraat

Atletiek, 4 voetbalvelden, polyvalente
velden, kleedkamers, kantine, visvijver
Voetbalstadion
Sporthal – volleybal/basket
Zaalvoetbal
Zwembad
4 voetbalvelden, rugbyveld, kleedkamers,
kantine
2 voetbalvelden
7 tennisvelden, kleedkamers, cafetaria
Ruiterparcours
Sportlokaal
Sportlokaal
Turnzalen
Turnzaal
Turnzaal/ speelzaal
Turnzaal
Turnzaal

Bron: enquête, aangevuld met eigen inventarisatie

Andere sportvoorzieningen liggen verspreid over de gemeente. Voetbalvelden met
een beperkte infrastructuur zijn gelegen aan de Loopbeemden en de Moerenstraat
(Ravago). Deze zijn geënt op het sublokale niveau (gehuchten of wijken, bedrijf).
Voorzieningen voor de vissport, de hondensport en de paardensport vertonen een
minder sterke functionele relatie met het woonweefsel en wijken daarmee af van de
meeste sportvoorzieningen. Voor de vestiging van de visinfrastructuur heeft niet
zozeer de bereikbaarheid vanuit de kernen maar wel de aanwezigheid van ondiep
water of grondwater sturend gewerkt. Dit verklaart de ligging van de visclubs aan de
Watering (’t Dobberke en De Loze Visser) en Gagelbroek (De Baars). Ook het kanaal
oefent aantrekking uit op de individuele sportvisser. Hondenterreinen lenen zich niet
voor verweving in de kern. In Arendonk zijn deze dan ook terug te vinden in de overgang naar de open ruimte: Asselbergen, Steert en Peerdskerkhofstraat. Maneges
zijn vaak gegroeid vanuit of in combinatie met een agrarische functie en zijn daardoor
vaak gelegen in de open ruimte. In het noorden, aan de Lusthoven bevindt zich een
manege.
Op de grens met de gemeente Oud-Turnhout ligt het Glosso-circuit, dat bereikbaar is
langs de N139. De zone voor dagrecreatie is omgeven door landbouwgebied en
natuurgebied. De hoogdynamische aard van de geluidsintensieve activiteiten laat
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Socio-culturele voorzieningen
De voorzieningen voor cultuur en ontspanning zijn ingebed in het woonweefsel en/of
verankerd op het niveau van de parochie:
– Arendonk: Zaal Renova, Tekenacademie / zaal Ontmoeting, Cultureel Centrum
De Garve, Parochiecentrum De Ster, Bemdhal, zaal Marnuel, Harmonielokaal De
Arend, Arendonks heemhuis Molenwiel
– Voorheide: Parochiecentrum St Jozef
Socio-culturele verenigingen hebben een minder afgelijnd profiel. Slechts een minderheid beschikt over een eigen lokaal. Meestal wordt multifunctioneel gebruik gemaakt van polyvalente lokalen en gebouwen of van bestaande gebouwen waarvan
de vroegere functie verlaten werd. De eisen wat betreft ruimte zijn beperkt en optimaal verweefbaar in het woonweefsel.
Verblijfsrecreatieve infrastructuur
De vestiging van weekendverblijven is een fenomeen dat enkele decennia geleden
zijn bloei heeft gekend, ook in Arendonk. De aanwezigheid van rust en landschappelijke kwaliteiten zijn de belangrijkste vestigingscriteria gebleken. Samen met het ontbreken van een afdoend handhavingsbeleid en een tekort aan oppervlakte voor verblijfsrecreatie verklaart dit de aanwezigheid van veel zonevreemde weekendverblijven in bossen en natuurgebieden.
De voornaamste concentratie weekendverblijven bevindt zich aan de Rode Del. Een
groot gedeelte van de verblijven is zone-eigen. Aansluitend hierop werd een aanzienlijke bijkomende hoeveelheid weekendverblijven, al dan niet vergezeld van een privévijver, in natuurgebied (Gagelbroek) gevestigd. Deze vestiging gebeurde ongeordend. Bovendien wordt een belangrijk aandeel weekendverblijven binnen deze concentratie permanent bewoond (een 50-tal). Een tweede concentratie zone-eigen
weekendverblijven bevindt zich aan de Dopheistraat, binnen de geëigende zone voor
verblijfsrecreatie. Daarbuiten liggen zonevreemde weekendverblijven verspreid over
de gemeente: Gagelbroek, De Lusthoven – Kruisberg, Ter Beuken, Korhaan, Lokkerse Dammen-Wamp, Neerstraat, Goorheide, Watering-vijvers en Watering-E34
Tabel 18 geeft een indicatief overzicht van het aantal zonevreemde weekendverblijven in de betreffende gewestplanbestemmingen.
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Tabel 18: indicatief aantal zonevreemde weekendverblijven per gewestplanbestemming
gewestplanbestemming

Bufferzone
Natuurgebied
Natuurreservaat
Bosgebied
Agrarisch gebied
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

de fiets- of wandelroutes die de kern doorkruisen. Verspreid in het landelijk gebied
komt nagenoeg geen horeca voor. Wel bestaan er enkele particuliere initiatieven die
overnachtingsmogelijkheden voorzien.

aantal

2
142
30
44
5
2

Bundels van de toeristisch-recreatieve structuur
Ruimtelijk vertaalt de toeristisch-recreatieve infrastructuur zich in een aantal bundels
van één of meerdere recreatieve functies. Zowel elementen van de recreatieve structuur, landschappelijke structuur als nederzettingsstructuur zijn drager van deze functies.
– Kanaal Dessel – Turnhout – Schoten en omgeving

Bron: eigen inventarisatie

De rust, de landschappelijke kwaliteiten, het groene karakter en de directe omgeving van het kanaal vormen de basis van een toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Het recreatieve medegebruik is sterk gericht op zachte recreatievormen, vooral op het fietstoerisme. Op enkele plekken werden weekendverblijven
opgericht.

Voorzieningen voor wandelaars, fietsers en ruiters
Arendonk wordt doorkruist door verscheidene bovenlokale fietsroutes en routes die
onderdeel uitmaken van het fietsroutenetwerk van Toerisme Provincie Antwerpen.
De routes zijn geënt op het verharde jaagpad langs het kanaal Dessel-TurnhoutSchoten en maken gebruik van de landbouwwegen in het landelijk gebied in het
zuiden van de gemeente. Binnen de gemeente Arendonk werd ook een bewegwijzerde fietsroute uitgewerkt langsheen de kapellen die de gemeente rijk is en die alle
uithoeken van de gemeente aandoet.

– De dorpskern

– A29: Aavalleiroute

– Heikant en omgeving

Het dorpsweefsel is drager van de recreatieve infrastructuur, in de eerste plaats
van centrumondersteunende recreatievormen zoals jeugdwerking, sport en socioculturele activiteiten.

– A30: Corsendonkroute

Meer ruimtebehoevende sportactiviteiten hebben zich aansluitend op het noorden
van de kern van Arendonk ontwikkeld. De sportterreinen aan Heikant, het tenniscomplex aan de Lusthoven, het LRV terrein en de voetbalvelden aan Meulengoor
vormen een concentratie aan recreatieve infrastructuur die zich richt op de kern.

– Kapellenfietsroute Arendonk (37km)
– LF 35a (Kempenroute noord)
Verder bevinden zich een viertal bewegwijzerde wandelroutes in de gemeente, samen goed voor ca. 38 km. Deze routes doorkruisen gebieden met hoge natuurlijke
en landschappelijke waarde en leiden langs de bezienswaardigheden in de landelijke
gebieden rondom de kern:

– Rode Del en omgeving
Gegroeid vanuit de rust, de aanwezigheid van het kanaal en het aantrekkelijke
groene karakter wordt het gebied gekenmerkt door een vrij intensief toeristischrecreatief gebruik. Het zuiden van de Rode Del vormt een geordende zone met
weekendverblijven. Ten noorden daarvan werden weekendverblijven opgericht in
natuurgebied.

– Bartel Pech wandelpad (Vierschaar – Grens, 8,11 of 12 km)
– Arendonks wandelpad (Kerk, 10 km)
– Hufkenswandeling (Marktplein, 6.5 km)
– Natuurwandelpad (parking Deroissart, 10,5 of 7 km)
– Aan Congobos werd een fit-o-meter uitgestippeld.
Horeca
Horeca-inrichtingen concentreren zich hoofdzakelijk binnen het woonweefsel van de
gemeente. Daar ondersteunen zij onder meer het recreatief medegebruik langsheen
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Bestaande ruimtelijke
deelruimten

microstructuur

via

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

noordelijk grootschalig open ruimtegebied
wonen
landbouw
economie
natuur
...

benadering vanuit
deelstructuren

Multifunctioneel
grensgebied
centrale as

In het richtinggevende gedeelte kunnen de visies en ontwikkelingsperspectieven van
de deelstructuren door het gebruik van de deelruimten beter op mekaar worden afgestemd. Het is de meest aangewezen manier om tot een integraal ruimtelijk beleid
te komen.
zuidelijk bovenlopengebied

De indeling in een deelruimte gaat uit van een bestaande homogeniteit qua morfologie, ruimtelijk functioneren en ruimtelijke problematiek. Gebiedsdekkend kunnen in
Arendonk 4 deelruimten onderscheiden worden:
– Het noordelijk grootschalig openruimtegebied
– De centrale as
– Het multifunctioneel grensgebied
– Het zuidelijk bovenlopengebied
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Uit de afwegingsfase is gebleken dat in de openruimtedeelruimten de complexiteit
van de interacties tussen de deelstructuren eerder beperkt is. Het zijn de volgende:
Noordelijk grootschalig openruimtegebied
De deelruimte is een uitgesproken openruimtegebied met als hoofdfuncties natuur en
landbouw. Het grootste deel van de deelruimte wordt ingenomen door het uitgestrekte en uniforme bosgebied, en is centraal over de microcuesta gelegen. De natuurgebieden aan Korhaan in het zuidwesten sluiten er op aan. Het kanaal Dessel-Schoten
loopt als grote structuuras van west naar zuidoost. De ruimtelijke relatie van het
kanaal met de omgeving is buiten het landschappelijke effect, de barrièrewerking en
verbindingsfunctie binnen de natuurlijke structuur zeer beperkt. Het noorden en
zuidwesten van de deelruimte worden ingenomen door grootschalige en uitgestrekte
landbouwgebieden die duidelijke kenmerken van recente ontginningen vertonen. De
professionele en ruimtebehoevende grondgebonden landbouw is er de hoofdbeheerder.
Het multifunctionele grensgebied
De deelruimte in het oosten van Arendonk neemt vele functies op en is gelegen op
de overgang tussen de microcuesta van de Kempen en het Kempens Plateau. Het
kanaal Dessel-Schoten werd aangelegd volgens dit reliëfpatroon en loopt als belangrijke structuuras van noordwest tot zuidoost. De ruimtelijke relaties van het kanaal
met de omgeving zijn beperkt en uiten zich enkel in landschappelijke effecten, in
barrièrewerking binnen de natuurlijke structuur en in recreatief medegebruik. De
Wamp ontspringt in het noordoosten en loopt centraal door de deelruimte tot de kern
van Arendonk. Ten westen van het kanaal is de Wamp structuurbepalend, de vallei
kent ter hoogte van Goorke-Lokkerse Dammen een dominante natuurfunctie. In het
zuidoosten sluiten de natuurgebieden aan Goorheide en Hooiput erop aan. De gebieden ten noorden en ten zuiden liggen ingesloten tussen het kanaal en de uitwaaierende bebouwing en worden beheerd door de landbouw. Ten oosten van het kanaal
wordt het centrale deel ingenomen door de bossen en open waters van Rode Del en
Gagelbroek. Vanuit het zuiden heeft een concentratie van weekendverblijven zich
daarin uitgewaaierd. De bossen tegen het kanaal worden in het noorden en zuiden
begrensd door twee bedrijventerreinen die historisch geënt waren op het kanaal.
Momenteel vindt het transport van en naar deze geïsoleerd liggende bedrijfseilandjes
plaats over de weg. Het noorden wordt ingenomen door landbouwgebied. Tegen de
verbinding tussen Arendonk en de Grens is de agrarische bebouwing in teken van
grondloze activiteiten sterk aanwezig.
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Het zuidelijk bovenlopengebied
De deelruimte valt grosso modo samen met het bovenlopengebied van de Kleine
Nete in het zuidelijke deel van de gemeente. Het gebied wordt oostwest doorsneden
door de E34, noordzuid wordt het gebied in twee delen gesneden door de N118. Het
brongebied van de Kleine Nete dat zich verder uitstrekt tot op het Kempens Plateau
loopt tot het zuidoosten van deze deelruimte. Dit verleent het gebied een regionale
bronfunctie. In het westen doorkruist de Wamp het gebied vanaf de kern Arendonk
tot de grens met Oud-Turnhout. Zodoende is het ganse gebied bedekt met een fijnmazig rivier- en bekennetwerk en grote aaneengesloten vlakken bestaande uit natte,
alluviale gronden met mogelijk kwel vanuit infiltratie op de hoger gelegen oostelijke
en noordelijke rug. Op de smalle ruggen tussen de waterlopen hebben zich van
oudsher rijgehuchten ontwikkeld die centraal in het gebied geheel aan elkaar verlint
zijn. Grondgebonden landbouw is nog steeds de hoofdgebruiker in dit gebied dat
inzake landschap en bodemgebruik een aaneengesloten geheel vormt met het zuidoosten van Oud-Turnhout en het noorden van Retie. In het uiterste zuiden werd een
grootschalig bedrijventerrein aangelegd tussen de E34, de N118 en Berendonk; de
ontsluiting is hoofdzakelijk gericht op de E34.
In de vierde deelruimte, die de bebouwde centrale as bevat, is de complexiteit groter:
De centrale as / dorpskern Arendonk
Kaart 13

In de deelruimte ‘centrale as’ zijn de interacties tussen de verschillende deelstructuren zo complex dat een detailstudie op microniveau noodzakelijk wordt geacht. Vooral de analyse van de dorpskern is daarbij van groot belang.
De centrale as manifesteert zich als een verstedelijkte zone die samenloopt met de
N139. De verstedelijking omvat een centrale kern (Arendonk), vergroeid met twee
gehuchten (Voorheide, Schotelven) die verder verlinten langs de steenweg. De verlinting kent vooral aan de grens met Nederland een uitgroei in de breedte via grootschalige landbouwinfrastructuur en via de bebouwing op het militair domein. De rijgehuchten buiten de kern zijn in verregaande mate aan mekaar verlint. Vooral de
verlinting ten zuiden van de kern heeft een grote morfologische impact. Het agrarisch
landschap wordt er doorsneden en de continuïteit van Wamp en de Biezenloop dreigt
op een aantal plaatsen doorbroken te worden door de verlinting.
Buiten het kanaal doorbreekt de centrale as geen functionele structuren tussen het
noordelijke deel van de gemeente en het zuidelijke deel. De belangrijkste interacties
tussen de deelstructuren vinden plaats in de kern. De kern wordt dan ook verder in
detail besproken.
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Arendonk is een goed uitgeruste kern met een gediversifieerd handelscentrum, een
groot voorzieningenniveau en een groot scholenaanbod. De parochie van Arendonk
centrum wordt gekenmerkt door een verweving van handel, horeca, gemeentelijke
diensten en scholen. Het winkelapparaat is geconcentreerd rond de kerk en de
bouwblokken tussen Vrijheid en de Hovestraat. De aanwezige handelsactiviteiten zijn
voornamelijk afgestemd op de dagelijkse behoeften met een aanbod aan meerkeuze- en luxegoederen. Het gemeentehuis, de kunstacademie, de mutualiteiten, de
post, politie en andere centrumfuncties bevinden zich allen in en nabij de centrumzone (een uitzondering vormt het asielcentrum in de gebouwen van het militaire domein
aan de grens en het vredegerecht dat voorlopig aan de Hoge Mauw is gesitueerd).
De parkeerterreinen aan de kerk en naast het gemeentehuis zijn gericht op deze
voorzieningen.
Ook op andere plaatsen zijn er (zij het in beperkte mate) handelsvoorzieningen terug
te vinden. Het gehucht Heikant dat onderdeel van de kern is geworden beschikt over
een behoorlijke handelsconcentratie. Voorheide beschikt als enige gehucht over een
eigen parochie en een school, de handelsvoorzieningen zijn eerder beperkt en sluiten aan op Wampenberg. De handelsconcentratie in Schotelven is zeer beperkt en
min of meer gericht op de steenweg.

huisvestingsmaatschappijen sociale woningen hebben gebouwd. Rond deze zones
en in de recentere woonwijken bestaat de bebouwing hoofdzakelijk uit open bebouwing.
Het wegennet vertoont in Arendonk een radiale structuur die er voor zorgt dat het
grootste deel van het verkeer in het centrum samenkomt. De wijken die de zones
tussen de radialen opvullen, takken via woonstraten of wijkverzamelwegen aan op de
radiaalwegen.
De Wamp snijdt oost-west centraal door de kern en manifesteert zich als een groen
lint. Ter hoogte van Klavervelden dringt de Wamp de kern binnen langsheen een niet
ingevuld woonuitbreidingsgebied. De aanwezigheid van de Wamp wordt hier sterk
benadrukt door de vele bosfragmenten. Doorheen de gehele kern wordt de Wamp
omgeven door lintvormige groene fragmenten (bos, park, tuin) waardoor haar structurerend karakter wordt verduidelijkt. Ten zuidwesten loopt de Wamp verder door als
een open beekvallei in het agrarisch landschap.

De recreatieve voorzieningen zijn zuidelijk, centraal en noordelijk gesitueerd. Zuidelijk komen een aantal sporthallen en een sportveld voor rondom de school in de
Kerkstraat, deze voorzieningen zijn eerder beperkt en niet echt structuurbepalend.
Centraal in de kern is het zwembad gelegen in een groene omgeving rond de Wamp.
De meest structuurbepalende recreatieve voorzieningen bevinden zich ten noorden
van de kern, centraal bereikbaar voor de gehele kern. Enerzijds zijn er de sportvelden in Heikant die structureel zijn afgeschermd van de open ruimte door de noordelijke verlinting. Anderzijds zijn er de sportfaciliteiten die aansluiten op de kern en een
overgang maken naar de open ruimte (sportvelden, ruiterinfrastructuur en tennisvelden/fit-o-meter langsheen de N118).
Kleine ambachtelijke bedrijven komen verspreid voor tussen het wonen en zijn
meestal gelegen langs de invalswegen in de kern. Het grootste deel van de tewerkstelling vindt echter plaats buiten de kern. Ten zuiden van de kern komt de tewerkstelling voor rond de E34, ten noordoosten komt de tewerkstelling voor aan de bedrijvigheid rond het kanaal. Beide tewerkstellingslocaties zijn op fietsafstand gelegen
van de kern en vertonen een sterke functionele band met de kern (wonen - werken).
Het bebouwingspatroon kenmerkt zich door een vermenging van verschillende bouwtypes met een sterke vertegenwoordiging van halfopen en gesloten bebouwing. Opvallend is dat deze compacte bebouwingsvormen slechts een kleine oppervlakte
binnen de kern opnemen. Ze bevinden zich in het centrum, in de rijgehuchten die in
de loop van de tijd onderdeel van de kern zijn geworden en in de zones waar de
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4

Synthese bestaande ruimtelijke structuur

Kaart 14

De ruimtelijke structuur van de gemeente Arendonk hangt nauw samen met de reliëforiëntatie. De microcuesta en het kanaal lopen noordwest-zuidoost doorheen de
gemeente; de beken en valleien lopen haaks op deze richting van noordoost naar
zuidwest. Deze noordoost/zuidwest oriëntatie zorgt voor een duidelijke opbouw van
de gemeente.
Centraal is er een bebouwde as die doorheen de gehele gemeente loopt en de dominante reliëforiëntatie volgt. De bebouwde as kenmerkt zich door een dorpskern die
in het midden is gelegen en verder uitloopt tot in de landelijke gehuchten Voorheide
en Schotelven. Langsheen de N139 verlinten beide gehuchten verder in de richting
van de gemeentegrens. Het achterland van deze linten wordt gekenmerkt door concentraties van agrarische bedrijfsgebouwen waardoor een algehele verstedelijkte as
is ontstaan die enkel nog structureel wordt onderbroken aan de landsgrens door de
bossen van Kruikeven en Langschelpen.
Boven deze as bevindt zich een groot openruimtegeheel gevormd door de Staatsbossen die versnipperd verderlopen tot aan de bossen van Korhaan en Rodegoor. In
het uiterste noorden loopt de bosstructuur uit in een groot agrarisch geheel.
Ten zuiden van de bebouwde as situeert zich het bovenlopengebied van de Kleine
Nete, doorsneden door de E34. Het bovenlopengebied wordt hoofdzakelijk ingevuld
door een agrarisch gebruik en wordt gekenmerkt door oude landbouwgehuchten die
een verregaande residentiële verlinting hebben gekend. Tussen de bossen van de
Watering en het gehucht Berendonk heeft de oprit van de E34 de ontwikkeling van
een regionaal bedrijventerrein gestuurd.
Het kanaal doorsnijdt deze drie elementen en wordt gekenmerkt door een relatief
onaangetaste omgeving. Alleen ter hoogte van de bebouwde as (tussen brug 4 en 5)
is er een versnippering van de open ruimte opgetreden. Bedrijvigheid, weekendverblijven, bossen en valleidepressies komen er naast mekaar voor.
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KWANTITATIEVE ANALYSES EN BEHOEFTEN
Woningbehoefte

De analyses die aan de basis liggen van dit onderzoek, zijn terug te vinden in bijlage
4.

1.1

Demografische ontwikkelingen

De bevolkingsgroei in Arendonk tussen 1975 en 2000 (16%) is beduidend groter dan
de gemiddelde Antwerpse gemeente (6%). Op regionaal niveau is deze groei eerder
gering. De groei werd voornamelijk bepaald door de natuurlijke groei. Voor de periode 1970-2000 lag de natuurlijke groei met 68% ruim boven de 32% van de migratoire
groei. Recent valt echter op dat het aandeel van de migratie sterk stijgt: voor de
periode 1990-1999 is reeds 53% van de totale bevolkingsgroei het gevolg van immigratie. Verder lijkt het migratiesaldo een zekere golfbeweging te maken, jaren met
een groot migratieoverschot wisselen af met kleine overschotten.
De meeste in - en uitgaande bewegingen situeren zich binnen het eigen arrondissement (Turnhout) en resulteren in een netto instroom. De grootste instroom komt
vanuit het buitenland, volgens de gemeentelijke administratie hoofdzakelijk uit Nederland. Analyse toont aan dat het aantal inwoners afkomstig van Nederland gestegen
is van 4% in 1994 tot meer dan 6% in 2001. Vooral jonge mensen verlaten de gemeente, jonge gezinnen met kinderen komen zich daarentegen graag in Arendonk
vestigen.
Niettegenstaande de stijgende immigratie daalde het aantal jongeren met 8% voor
de periode 1982-2000. De laatste vijf jaren verloopt de ontgroening langzamer maar
in combinatie met een verdere vergrijzing zal dit in de toekomst leiden tot een daling
van de actieve bevolking. Uit de fiscale statistieken blijkt bovendien dat een niet
onbelangrijk deel van de bevolking vragende partij is op de sociale huur- en koopmarkt.

1.2

Ontwikkelingen in het woningbestand

gen in Arendonk zijn ééngezinswoningen (94% in 1991), het aandeel appartementen
is met 6% (in 1991) relatief klein.
Opvallend voor Arendonk is dat een groot deel van de ééngezinswoningen halfopen
bebouwing is (26,5% in 1991). Dit is het op één na hoogste percentage binnen het
arrondissement Turnhout. Ook het aandeel gesloten bebouwing (17,2%¨in 1991) is
voor een landelijke gemeente als Arendonk zeer hoog.
Arendonk beschikt over een beperkt vertegenwoordigde (privé)huursector, gedomineerd door de huurhuizen (14% in 1991). Ondanks de forse stijging van het aandeel
huurappartementen liep het relatief aandeel huurwoningen (huizen + app.) met 2,5%
terug. De (privé)koopwoningen zijn dan ook het sterkst vertegenwoordigd (81,5% in
1991). Het aantal appartementen dat verkocht werd (2%), is over het algemeen aan
de lage kant.

1.3

Sociale huisvesting

Voor de realisatie van sociale huisvesting is de gemeente aangewezen op twee
sociale huisvestingsmaatschappijen.
De Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Noorderkempen bouwt
sociale koopwoningen. De maatschappij heeft echter geen realisaties binnen de
gemeente. In de toekomst staan ook geen projecten op stapel.
De sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen bouwt sociale huurwoningen en is
in het verleden zeer actief geweest in het woongebied. Slechts een klein deel van het
aanbod werd in woonuitbreidingsgebied voorzien. Een groot deel van de realisaties
werd als koopwoning aangeboden. Voor de toekomst staat de verdere afwerking van
het WUG Wippelbergse Akkers geprogrammeerd (8 bejaardenwoningen + 20 gezinswoningen), deze programmatie werd realiseerbaar geacht in het screeningsrapport van Arohm (ARP en Afdeling Woonbeleid) omtrent gronden in eigendom van de
huisvestingsmaatschappijen. De volgende tabel geeft een overzicht van de realisaties.
Tabel 19: soc. huisvesting in Arendonk + aandeel in de woningvoorraad op
1/1/2000
Sociale woningen

Huur

Koop

Totaal

Arendonk
% in de woningvoorraad

176
4,0%

382
8,7%

558
12,7%

Bron: De Noorderkempen, Maatschappij voor de Kleine landeigendom Noorderkempen

Het woningbestand neemt in Arendonk gestaag toe met een groeitempo dat 5%
hoger ligt dan het Vlaams en provinciale gemiddelde. Het merendeel van de wonin-
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Arendonk beschikt over een betrekkelijk hoog aandeel sociale huisvesting. Vooral
het aanbod sociale koopwoningen is met 8,7 % zeer hoog. In vergelijking met andere
gemeenten uit de regio is ook het aandeel sociale huurwoningen hoog (bron: woningbehoeftestudies IOK). Om in de toekomst het Vlaamse gemiddelde van 10%
sociale huisvesting te halen (5% koop + 5% huur) zijn geen grote inspanningen meer
nodig.

1.4

Bouw- en verkoopsactiviteiten

De cijfers inzake bouw- en verkavelingsvergunningen (tussen 1988-1998) tonen een
betrekkelijk grote bouw- en verkavelingsactiviteit binnen de gemeente. Nieuwbouw
neemt het overgrote deel in van de stedenbouwkundige vergunningen. De gemiddelde realisatiegraad van de verkavelingen ligt in Arendonk betrekkelijk hoog en bedraagt 70%. Alle goedgekeurde verkavelingen werden hierbij geanalyseerd.
De gemiddelde oppervlakte van een voor bewoning bebouwd perceel is tussen 1985
en 2000 toegenomen van 676 m² naar 840 m², een stijging van 24%. In vergelijking
met de buurgemeenten is dit niet overdreven groot en zijn de Arendonkse kavels nog
betrekkelijk klein. Er is in Arendonk zelfs een lichte daling van de perceelsoppervlakte merkbaar tussen 1995 en 2000.
Ondanks de grote bouw- en verkavelingsactiviteit, de hoge realisatiegraad van verkavelingen en de betrekkelijk kleine kaveloppervlaktes die een groter aanbod met
zich meebrengen, zijn de verkoopprijzen voor bouwgronden en woningen toch nog
fors gestegen. De verkoopprijs lag anno 1999 maar liefst 33% hoger dan het Vlaamse gemiddelde, de prijs van de woningen ligt 15 à 20% hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

1.5

Behoefteprognose

Hoewel Arendonk de voorbije jaren een stijgende immigratie kent, wordt (conform het
RSV) een gesloten bevolkingsprognose gehanteerd die uitsluitend rekening houdt
met de natuurlijke groei.
Totaal aantal bijkomende woningen

Deze taakstelling wordt informatief aangegeven en is ondertussen verfijnd tot een
definitieve taakstelling in de provinciale omzendbrief dd. 11/10/2001. De behoefte
aan bijkomende woongelegenheden voor de periode 1992-2008 wordt er op basis
van de geactualiseerde MIRA-2 projecties vastgesteld op 616 wooneenheden. Dit
cijfer wordt strikt gehanteerd en geldt als maximum. Het RSV stelt een planperiode
van 15 jaar (1992- jan. 2007) voorop, de provinciale taakstelling loopt over een periode van 16 jaar (1992- dec. 2007).Er wordt gekozen om de planperiode van het RSV
te volgen: het provinciale cijfer dient dan als volgt gecorrigeerd te worden (616 +
15/16=) 577 + 14 (2,5% frictie in arr. Turnhout) = 592 bijkomende woongelegenheden.
De gezinsprognose uit de bijlage onderbouwt het provinciale cijfer volledig, meer nog
indien de door ons gehanteerde trends zich doorzetten, zal het aantal natuurlijke
gezinnen in 2007 ca. 200 eenheden meer bedragen dan verwacht wordt op basis
van de provinciale gegevens. Het realiseren van 592 bijkomende wooneenheden
tussen 1992 en 2007 lijkt dan ook een absoluut minimum te zijn.
Op 1 januari 2000 wonen er 4.373 gezinnen in Arendonk. Dit betekent dat er in de
periode 1992-2000 reeds (4.373–3.875=) 498 bijkomende woningen gerealiseerd
werden. De resterende behoefte aan bijkomende woningen voor de periode
2000-2007 bedraagt dan nog (592 – 498=) 9412 wooneenheden.
Aandeel van sociale woningen
Een deel van de totale woningbehoefte dient in de vorm van sociale huisvesting te
worden opgevangen. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd
door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter
een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de huisvestingsmaatschappijen moeten verfijnd worden.
De volgende methode werd uitgewerkt. Het actuele aandeel sociale huisvesting
(558) moet uitgedrukt worden als percentage van het aantal woningen in 1991 (NIS
woningtelling = 3.775): voor Arendonk is dit 14,8%. Dit percentage wordt vergeleken
met het Vlaams gemiddelde (10%). Indien een gemeente in het buitengebied tussen
5% en 15% sociale woningen in haar woningvoorraad heeft, kan maximaal 25% van
het totale aantal bijkomende woningen (592) uit sociale woningen bestaan. Voor
Arendonk zullen er dan maximaal 148 sociale woningen nodig zijn tussen 1992 en
2007. Dit cijfer zou er echter voor zorgen dat het aandeel sociale woningen in de

Op basis van een gesloten bevolkings- en gezinsprognose (zie bijlage 4) wordt de
toename van het aantal natuurlijke gezinnen over de periode 1992-2007 begroot op
804 eenheden.
In het informatieve gedeelte van het RSPA wordt het bijkomend aantal huishoudens
voor Arendonk een eerste maal geraamd op 601 à 700 eenheden. (RSPA, p.107).
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Gelet op een gemiddelde jaarlijkse afgifte van ongeveer 80 stedenbouwkundige vergunningen (nieuwbouw), is deze behoefte medio 2002 volledig ingevuld.
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woningvoorraad13 stijgt tot 16%. Volgens het RSPA (p. 196) moet het aandeel echter
beneden de 15% blijven. Aldus kan worden geconcludeerd dat er maximaal 97 (stel
ca. 100) sociale woningen [(0,15x4.367) - 558] nodig zijn. Deze cijfers worden getoetst aan de realisaties van de huisvestingsmaatschappijen vanaf 1992.

– Ook de toename van de prijs per m² bouwgrond tussen 1992 en 1997 ligt hoger
dan het provinciaal gemiddelde (stijgingsfactor 1,596 volgens NIS financiële statistieken).
Tabel 21: evolutie van de verkoopprijzen voor bouwgronden

Tabel 20: gerealiseerde sociale huisvestingsprojecten vanaf 1992

Arendonk

gerealiseerd vanaf 1992

Huur
Koop
Totaal
Behoefte

31
0
31
100

Bron: Bouwmaatschappij de Noorderkempen, Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Noorderkempen

Bovenop de huidige realisaties zijn tot 2007 nog een 70- tal sociale woningen nodig.
Aangezien de provincie naar een ongeveer even grote aanwezigheid van sociale
huur- en koopwoningen streeft (ca. 50 woningen per beheersvorm), kan men concluderen dat er tot 2007 hoofdzakelijk inspanningen nodig zijn om het aanbod van
sociale koopwoningen te verhogen (ca. 50 realisaties wenselijk), de behoefte aan
sociale huurwoningen kan worden ingevuld met ongeveer 20 bijkomende realisaties.
Uiteraard zijn dit richtcijfers en geen bindende gegevens.
Aandeel van woningen voor middengroepen uit de lokale bevolking
Een deel van de totale woningbehoefte kan ook in de vorm van koopwoningen en
sociale kavels voor middengroepen worden voorzien. Een mogelijke berekeningsmethode voor deze behoefte werd door de provincie uitgewerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit is echter een theoretisch cijfer en zal onder impuls van de gemeentelijke actoren moeten ingevuld worden.

1992

aantal
Gem.opp.
Prijs/m²
1997
aantal
Gem.opp.
Prijs/m²
gem. prijs ‘92-‘97
Stijgingsfactor

56
1.669
819
52
1.060
1.678
1.249
2,05

1,596

100%
100
100
100%
100
100

1,425

gerealiseerd vanaf 1992

Kavels
Koopwoningen
Totaal
Behoefte

Uitzonderingen voor doelgroepen

IOK

26.550
1.288
1.034
21.136
1.213
1.473
1.254

Tabel 22: projecten voor de middengroepen tussen 1992 en 2007

– Het gemiddelde van de prijzen per m² bouwgrond in 1992 en 1997 ligt hoger dan
het provinciaal gemiddelde (35,4 EUR/m² volgens NIS financiële statistieken).
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Vlaanderen

27%
110
106
23%
95
119

Enkel de stijgingsfactor ligt hoger dan het provinciaal gemiddelde. Bijgevolg dient het
aandeel woningen voor middengroepen beperkt te blijven tot de helft van het totaal
aantal bijkomende sociale woningen. Voor Arendonk zullen er dan ca. 50 koopwoningen en/of sociale kavels voor middengroepen nodig zijn tussen 1992 en 2007.
Deze cijfers worden getoetst aan de realisaties van de betrokken actoren vanaf
1992.

Bron: Gemeentelijke diensten, IOK

Berekend als de verhouding van de aanwezige (558) plus de bijkomende sociale woningen (148) op het
aantal woningen in 1991 (3.775), vermeerderd met het totaal aantal bijkomende woningen (592) => (558 +
148) / (3.775 + 592)

7.068
1.417
1.099
4.888
1.148
1.754
1.427

Bron: NIS financiële statistieken van de verkoop van onroerende goederen

De volgende methode werd indicatief uitgewerkt. Het aandeel woningen voor middengroepen dient beperkt te blijven tot de helft van het totaal aantal bijkomende
sociale woningen. Enkel voor gemeenten waar de markt van de bouwgronden onder
sterke druk staat, kan dit aandeel worden opgetrokken tot hetzelfde aantal bijkomende sociale woningen. Onder sterke druk wil volgens het provinciaal structuurplan
(RSPA, p. 197) zeggen:

13

Provincie

0,2%
130
79
0,2%
87
114

35
0
35
50

Bovenop de huidige realisaties zijn tot 2007 nog ca. 15 middengroepwoningen en/of
kavels nodig. Uiteraard is ook dit een richtcijfer en geen bindend gegeven.

In Rode Del wordt een hoog aandeel permanente bewoning van (zonevreemde)
weekendverblijven vastgesteld (een 50-tal). Een oplossing voor deze problematiek
zal gevolgen hebben op de behoefte aan sociale huisvesting. De vooropgestelde
sociale huisvestingsbehoefte kan dan ook als een minimum beschouwd worden.
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Tabel 24: inschatting van het aanbod dat voor 2007 op de markt kan komen

1.6

Aanbodbepaling

Het aanbod aan bouwmogelijkheden werd onderzocht aan de hand van de kadasterplannen. Om een zo realistisch mogelijk aanbod te bekomen, wordt de aanbodsbepaling gekoppeld aan de visie die in deel 2 wordt uitgewerkt.

uitgeruste weg
sociale huisvesting/kavel
kavels in verkaveling/BPA
totaal Arendonk

aantal

realisatiegraad

aanbod 2007

298
20
377

21
100
70

63
20
264
346

Aanbod langs uitgeruste wegen

Bron: eigen berekeningen, gemeentebestuur Arendonk

Bij de analyse werden alle ontsloten, vrijliggende percelen geteld, rekening houdend
met het overzicht van de vergunde verkavelingen en de daarin bebouwde loten tot 1
januari 2000 (zie inventariskaart onbebouwde percelen en verkavelingen in bijlage).
De effectieve bouwmogelijkheden op leegstaande percelen gelegen aan een uitgeruste weg werden bepaald aan de hand van perceelsbreedten conform omzendbrief
RO 97/03. De verdichting wordt op maat van de kern voorgesteld rekening houdend
met de gewenste ruimtelijke structuur in dit structuurplan. De opvullingsmogelijkheden via appartementen worden bepaald aan de hand van een correctiefactor (zie
verder).

Voor Arendonk komen deze realisatiegraden in het totaal neer op 346 percelen. Dit
cijfer houdt echter alleen rekening met percelen terwijl het de bedoeling is dat we het
aantal woningen kunnen bepalen. Aangezien appartementen en studio’s meerdere
woningen op een perceel kunnen betekenen, is het noodzakelijk om een correctiefactor op het aantal beschikbare percelen toe te passen.

Tabel 23: aanbod onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen volgens RO
97/3
woongebied

Arendonk

387

landelijk
woongebied

171

verkaveling
in WUG

verk. buiten
woonzone

133

Totaal

4

695

Bron: gemeentebestuur Arendonk, kadscan 1999, luchtfoto’s 1995, eigen berekeningen

De telling geeft het theoretische aanbod bouwrijpe percelen. Deze gronden zullen tot
2007 niet allemaal op de markt komen. AROHM hanteert een realisatiegraad van
30% op 10 jaar voor kavels langs uitgeruste wegen (Bestuur RO, het Algemeen en
Bijzonder Plan van Aanleg, Brussel, 1991). Voor deze planperiode (2000 tot 2007)
komt dit neer op een realisatiegraad van 21%. Deze regel geldt echter voor kavels
buiten BPA’s en goedgekeurde verkavelingen. Na analyse van de verkavelingen
(vanaf 1962) en de bebouwde kavels hierin, blijkt de gemeente Arendonk over een
hoge gemiddelde realisatiegraad van 70% te beschikken voor kavels in goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen. De realisatiegraad die toepasbaar is op sociale
huisvesting is nog groter. Gelet op de inschrijvingslijsten van de huisvestingsmaatschappijen en de bouwverplichting (binnen 7 jaar) op sociale kavels, wordt een realisatiegraad van 100% toegepast op het vrijliggende aanbod van de huisvestingsmaatschappijen en de sociale verkavelingen.
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Bij de berekening van de correctiefactor nemen we aan dat hetzelfde aandeel ééngezinshuizen zal worden gebouwd zoals dat de laatste jaren het geval was volgens
het referentiejaar 1991(NIS). Per statistische sector werden de verschillende woningtypes opgevraagd waardoor we konden nagaan dat een meergezinsgebouw in Arendonk gemiddeld 3,02 woningen bevat. De verhouding tussen ééngezinswoningen en
appartementen was anno 1991: 94% - 6%. De correctiefactor die we toepassen op
het aantal beschikbare percelen wordt dan 1,12 (1x 0,94 + 3,02 x 0,06). Deze correctie geeft aan dat er (langs uitgeruste wegen) tegen 2007 waarschijnlijk 388 woningen
op de markt kunnen komen.
Aanbod van niet uitgeruste woongebieden
De kavels langs uitgeruste wegen zijn echter niet de enige bouwmogelijkheden binnen de gemeente. Ook de niet uitgeruste gronden in het woongebied kunnen worden
verkaveld en het aanbod verhogen. De volgende tabel geeft een realistisch aanbod
van deze gronden, rekening houdend met de te verwachten verkavelingsprojecten en
de ontwikkelingsperspectieven van de gewenste nederzettingsstructuur.
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Tabel 26: confrontatie van de woningbehoefte en het te verwachten woningaanbod

Tabel 25: weergave van het aanbod aan niet uitgeruste woongebieden
Gebied

code

Oudegodstraat
S1
Biesheuvelstraat
S2
Hoogakkers
S3
Diepenbeemd
S4
Dorp
S5
Wolfakker
S6
Flierenbos
S7
Schutterstraat
CB1
De Vloet
CB2
Aartrijtstraat
H1
Kerkstraat
H2
Het Einde
NS1
Theoretische potentie
Reële potentie

bruto grootte aanbod
15
Perspectief/realisatiekans
(ha)
woningen/ha

0,76
2,35
2,46
0,41
0,64
1,54
1,35
0,91
2,83
1,06
0,75
1,31

11
35
37
6
10
23
20
13
42
15
11
19
242
88

te verwachten aanbod voor 2007

niet realistisch voor 2007
realistisch (privé)
realistisch (middengroepen)
realistisch (privé)
realistisch (privé)
niet realistisch voor 2007
niet realistisch voor 2007
centrumfunctie behouden
centrumfunctie behouden
herbestemmen
herbestemmen
niet stimuleren (open houden)

aanbod langs uitgeruste wegen
aanbod langs niet ontsloten woonzones
aanbod door renovatie van leegstand
totaal te verwachten aanbod
resterende behoefte
aanbodsoverschot

aantal

388
73
30
491
94
397

Bron: eigen berekeningen

De confrontatie geeft aan dat er tot 2007 nog meer dan voldoende bouwmogelijkheden zullen vrijkomen om de eigen behoefte op te vangen. De gemeente kan haar
natuurlijke aangroei opvangen binnen de woongebieden die voorzien zijn op
het gewestplan. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied is niet nodig. Wenst
men dit wel te doen dan is het aangewezen om slecht gelegen niet uitgeruste woongebieden planologisch te ruilen.

Bron: gemeentebestuur Arendonk, kadasterkaarten, eigen berekeningen

In het buitengebied worden de niet uitgeruste woongebieden aan 15 woningen/ha
ontwikkeld. Slechts vier zones zullen waarschijnlijk tot ontwikkeling komen voor 2007.
Niet alle gronden binnen deze projecten zullen voor 2007 op de markt komen. Een
realisatiegraad van 70% is toepasbaar op de privé verkavelingen, op het project
Hoogakkers (sociale verkaveling met bouwverplichting) is een realisatiegraad van
100% toepasbaar. Tot 2007 zullen er dan waarschijnlijk 73 kavels op de markt komen.

Als gemeente met een hoofddorp type II zijn er desnoods beperkte mogelijkheden
om meer bijkomende woningen te realiseren dan voor de opvang van de natuurlijke
aangroei nodig is. Het betreft kleine woonprojecten bijvoorbeeld als afwerking van
een kern of voor specifieke doelgroepen. Aangezien er echter een groot aanbodsoverschot is, zal de afwerking van kleine projecten in het woonuitbreidingsgebied
waarschijnlijk dienen te gebeuren door middel van een planologische ruil.

Aanbod van leegstaande woningen
Ook de leegstaande panden zorgen voor een aanbod dat extra op de markt kan
komen. De inventaris van de leegstand schommelt jaarlijks rond de 30 woningen.
Mits de nodige stimuleringsmaatregelen kan een groot deel van deze woningen op
de markt worden gebracht.

1.7

Confrontatie: behoefte versus aanbod

De confrontatie geeft weer of de voorraad aan woningen die zal vrijkomen tot 2007,
voldoende is om de toekomstige woningbehoefte op te vangen.
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zelfstandige tewerkstelling met circa 40 % gegroeid. Deze groei situeert zich bijna
uitsluitend in de diensten en gaat zelfs ten koste van de tewerkstelling in de landbouw. De verhouding van het aantal zelfstandige jobs ten opzichte van het aantal
loon- en weddetrekkenden bedraagt 1 op 3,5 wat een normale verhouding is.

Handel en bedrijvigheid

De analyses die aan de basis liggen van dit onderzoek, zijn terug te vinden in bijlage
5.

2.1

Economisch profiel

Een economische analyse op basis van RSZ-gegevens, NBB-bestand, NIS- databank en vergelijkend onderzoek tussen bedrijfsenquêtes in verschillende Kempische
buitengebiedgemeenten wijst uit dat Arendonk meer is dan een buitengebiedgemeente met een grootschalige bedrijvenzone aan de zuidelijke gemeentegrens.
De ontwikkeling van de Hoge Mauw heeft weliswaar een aanzienlijke impuls gegeven
aan de industriële groei van de gemeente, maar er is meer dan dat. De bedrijfssector
is ook sterk vertegenwoordigd buiten de Hoge Mauw met verschillende eerder regionale en zelfs duidelijk regionale bedrijfsvestigingen verspreid over de diverse bedrijvenzones en daarbuiten. We onderscheiden daarbij in de eerste plaats het geïsoleerde kunststofrecyclagebedrijf Ravago dat 288 werknemers tewerkstelt en een
oppervlakte beslaat van ca. 37 ha verdeeld over de zones Poeder-, Moerenstraat en
Rode Del.

2.1.1

Arbeidsmarkt

In relatie tot het aantal inwoners heeft de gemeente Arendonk 270 jobs per 1.000
inwoners. Dit cijfer ligt onder het arrondissementele gemiddelde (315 jobs/1.000
inwoners), maar geeft wel aan dat Arendonk wat tewerkstelling betreft een beperkte
aantrekkingskracht uitoefent op de onmiddellijke omgeving. Dit wordt ook bevestigd
door de woon-werkverplaatsingen (zie verder). De tewerkstelling in Arendonk heeft
de laatste twee decennia een sterke industriële groei gekend, wat deels verklaard
wordt door de uitbouw van de industriezone Hoge Mauw.
De industrie is momenteel de grootste sector van tewerkstelling. Niettegenstaande
de relatieve daling van de loon- en weddetrekkende tewerkstelling in de tertiaire en
quartaire sector, nadert de tewerkstelling in relatie tot het aantal inwoners in deze
sectoren wel het arrondissementeel gemiddelde. De vertekening is te wijten aan de
meer dan gemiddelde stijging van de industriële tewerkstelling. De bouwsector is
naar Kempense gewoonte, meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de gemeente.
De zelfstandige tewerkstelling is de laatste decennia ook stelselmatig gegroeid, in
een ritme dat vergelijkbaar is met het arrondissementele groeiritme: sinds 1982 is de
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De werkloosheid is in Arendonk lager dan in het arrondissement Turnhout. De lage
werkloosheidsgraad, de relatief hoge werkgelegenheidscoefficiënt, de lage inkomende pendel en de relatief lage uitgaande pendel zijn een indicatie voor het feit dat de
gemeente Arendonk er in slaagt om een groot deel van de inwoners binnen de gemeentegrenzen een job aan te bieden. Het is tevens een indicatie voor het feit dat de
aantrekkingskracht op de buurgemeenten, hoewel bestaande, niet mag overschat
worden.
Ongeveer 40 % van de beroepsbevolking die in Arendonk woont, werkt ook in Arendonk. Dit is een zeer hoog cijfer, zeker als we het vergelijken met het arrondissementele gemiddelde. De lage inkomende pendel is veel minder opvallend: slechts een
kleine 45 % van de in de gemeente werkende beroepsbevolking is afkomstig van
andere gemeenten. Met een werkgelegenheidscoefficiënt van 63 % zit Arendonk in
een soort tussenniveau. De gemeente kan niet als een regionale tewerkstellingspool
beschouwd worden zoals Turnhout, Mol, Hoogstraten, Geel of Herentals en het behoort ook niet tot een economisch netwerk zoals Westerlo en Olen, maar Arendonk
creëert wel een ruimtelijke dynamiek die voornamelijk de nabijgelegen gemeenten
beïnvloedt.
De belangrijkste uitgaande pendel is naar het stedelijk gebied Turnhout (Beerse, stad
Turnhout) terwijl ook de gemeenten Mol en Ravels enige aantrekkingskracht uitoefenen. Als grensgemeente ligt ook het aantal verplaatsingen naar Nederland hoger dan
gemiddeld, hoewel er toch niet kan gesproken worden van een drukke trafiek.
Ongeveer 52 % van de in Arendonk wonende beroepsbevolking gebruikt de auto om
op het werk te geraken. Binnen Arendonk blijven de autoverplaatsingen nog beperkt
(35 %) en is de (brom)fiets even belangrijk, maar verplaatsingen naar een werkplaats
buiten de gemeente gebeuren bijna uitsluitend met de auto. Slechts 2 % van de
werkenden maken gebruik van het openbaar vervoer (vnl. bus naar Turnhout).

2.1.2

Grote bedrijven

In totaal kunnen 24 bedrijven op basis van omzet, balanstotaal en personeelsbestand tot de grote bedrijven worden gerekend met hierin 5 bouwbedrijven, 6 productiebedrijven, 10 groothandelsbedrijven, 1 transportbedrijf, 1 garage en 1 managementbedrijf. Van de 6 productiebedrijven is er telkens één bedrijf uit de volgende
sectoren afkomstig: hout/papierindustrie, vervaardiging van overige nietmetaalhoudende minerale producten en de recyclagenijverheid, twee bedrijven uit de
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metaalverwerkende sector. De meeste van deze bedrijven behoren ook qua omzet,
balanstotaal en aantal personeelsleden tot de topgroep van de vergelijkbare Belgische ondernemingen.

activiteiten geldt deze vaststelling niet: groothandel in voedings- en genotsmiddelen,
groothandel in zuivelproducten, … .

Het aantal grote bedrijven is niet gering voor een kleine gemeente zoals Arendonk.
Na de buurgemeente Dessel herbergt Arendonk het meeste aantal grote bedrijven
(omzet > 5 miljoen EUR; balanstotaal > 2,48 miljoen EUR) van alle buurgemeenten.
Bovendien hebben de 9 Arendonkse bedrijven het grootste aandeel (35,78 %) in de
gerealiseerde omzet (cijfers 2001) van de grote bedrijven in Arendonk en omgeving
(buurgemeenten), gevolgd door Dessel (28,84 %). Deze cijfers indiceren alleszins de
bijzonder economische dynamiek in de gemeente Arendonk en verklaren ongetwijfeld de selectie van Arendonk als economisch knooppunt.

2.2

2.1.3

Sterke sectoren

Het gediversifieerde aanbod aan grote industriële bedrijven resulteert in 4 nace bellsectoren met een hoge specialisatiecoëfficiënt. De specialisatiecoëfficiënten zijn qua
tewerkstelling een indicatie voor de sterke aanwezigheid van bepaalde sectoren in
Arendonk in vergelijking met het arrondissement Turnhout. Een coëfficiënt > 1 wijst
op specialisatie. Twee sectoren scoren zeer hoog in Arendonk: de houtsector (8,49)
en de sector ‘overige’ (4,01), deze laatste sector omvat onder meer de meubelindustrie. Ook de sectoren textiel, metaalverwerking en de bouwsector scoren hoger dan
1. In deze sectoren ligt het relatief aandeel in de tewerkstelling opmerkelijk hoger dan
in het arrondissement Turnhout. De overige sectoren vertonen tewerkstellingspercentages die gelijk zijn aan of lager liggen dan deze van het arrondissement Turnhout.
Ook ten opzichte van het Vlaamse Gewest scoren de sectoren hout (7,10) en ‘overige’ (5,40) zeer hoog. Verder stellen ook de sectoren bouwmaterialen, metaalverwerking en de bouwsector meer mensen tewerk in vergelijking met het Vlaamse Gewest.

2.1.4

Bedrijvigheid op de Hoge Mauw

Een aantal belangrijke industriële bedrijven zijn op de Hoge Mauw gevestigd. Volgens de NBB gegevens zijn 77 bedrijven of 22 % van het totale gemeentelijke bedrijvenbestand op dit terrein aanwezig. Van 76 bedrijven beschikken we over voldoende
gegevens omtrent de activiteit. Ca. 41 % van de bedrijven ressorteert onder de industrie- of bouwsector, 15 % van de bedrijven zijn transportbedrijven. De overige bedrijven (44 %) horen thuis onder diverse dienstensectoren, waarvan 22 % groothandel, 1 % kleinhandel en 21 % andere diensten. Van de aanwezige groothandel ressorteren er een aantal bedrijven onder subsectoren die als ‘complementair’ of ‘ondersteunend’ kunnen worden beschouwd t.o.v. sommige industriële activiteiten: groothandel in chemische producten of in metalen en in metaalertsen. Voor enkele andere
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Behoefteprognose

De selectie van Arendonk door het RSPA als gemeente met gewoon hoofddorp type
II impliceert dat een nieuw lokaal bedrijventerrein kan worden aangesneden indien
de bestaande juridische voorraad aan bedrijvenzones onvoldoende is om de behoefte (tot 2007) op te vangen. Ook de herlokalisatiebehoefte van zonevreemde lokale en
geïsoleerde regionale bedrijven kan in de eigen gemeente worden opgevangen. De
behoefte aan een lokaal bedrijventerrein wordt bepaald in het GRS.
Daarnaast werd Arendonk door het RSV geselecteerd als economisch knooppunt. Dit
wil zeggen dat een bijkomend regionaal bedrijventerrein kan worden aangesneden.
Het afbakeningsproces gebeurt in een PRUP op basis van een provinciale taakstelling. In het GRS kunnen richtinggevende ruimtelijke randvoorwaarden aan de afbakening en ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein worden gesteld.

2.2.1

Behoefte aan lokaal bedrijventerrein

Voor de raming van het aantal te verwachten nieuwe lokale vestigingen tot 2007
werd aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank een trendanalyse uitgevoerd. Naast lokale bedrijven uit de industrie- en de bouwsector werden ook garages
en transportbedrijven met een eerder lokaal profiel in het bestand opgenomen (omwille van hun moeilijke verweefbaarheid). Op basis van de uitgevoerde trendanalyse
wordt in de periode 1997-2007 een toename verwacht met 42 eenheden. Het gemiddelde van de oppervlaktebehoefte14 wordt geraamd op 2000 m², wat voor de periode
1997-2007 neerkomt op een totale bijkomende behoefte van circa 8,5 ha. De oppervlakte aan lokaal bedrijventerrein die wordt afgebakend in een gemeentelijk RUP zal
worden vertaald in de totale ruimtebalans bedrijventerreinen van 6.964 ha.
De uitbreidings- en herlokalisatiebehoeften van bestaande bedrijven vormen het
tweede luik van de behoefteraming. Deze ruimtebehoefte vloeit voort uit de opmaak
van twee soorten uitvoeringsplannen:
1. Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven Arendonk
2. Gemeentelijke RUP’s die in navolging van het goedgekeurde GRS worden opgemaakt en waarin de ontwikkelingsperspectieven van de resterende zone14

Dit cijfer is een netto-oppervlakte of oppervlakte van de loutere bedrijfskavel en tevens een gemiddelde dat
in diverse studies wordt aangehaald. Anderzijds is dit cijfer gebaseerd op de gemiddelde perceelsoppervlakte
die in recente uitvoeringsplannen wordt vooropgesteld voor de aanleg van een lokaal bedrijventerrein.
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vreemde bedrijven (inclusief de ruimtelijk zonevreemde in het woongebied) worden uitgevoerd. Het ontwerp-GRS geldt hierbij als toetskader.
In het sectorale BPA zonevreemde bedrijven worden de ontwikkelingsperspectieven
van behoorlijk vergunde eerder lokale productiebedrijven met hoogdringende zonevreemde problematiek in de open ruimte onderzocht en uitgevoerd. In concreto wordt
elk opgenomen bedrijf gecategoriseerd in functie van regularisatie, uitbreiding (beperkt of onbeperkt), herlokalisatie. Het voorontwerp GRS geldt hierbij als toetskader.
In de eerste fase zijn 2 van de geïnventariseerde zonevreemde bedrijven gecategoriseerd als te herlokaliseren. Het bedrijf Liekens (BPA nr. 011) heeft een herlokalisatiebehoefte van 0,72 ha (Bron: sectoraal BPA). Het bedrijf Mols (BPA nr. 016) heeft
een herlokalisatiebehoefte van 3,8 ha (Bron: sectoraal BPA). Het bedrijf Mols kan op
basis van deze ruimtebehoefte getypeerd worden als een regionaal bedrijf.
Sinds de goedkeuring van de eerste fase van het sectorale BPA zonevreemde bedrijven kan een eerste cijfermatige vertaling gebeuren in de ruimtebalans van de
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de
bedrijventerreinen conform de herziening van het RSV (principieel goedgekeurd VR
19/07/02). ‘Voor bestemmingswijzigingen van open ruimte bestemmingen naar bedrijfsbestemmingen worden van delen van bestaande ambachtelijke of industriële
bedrijven, stedenbouwkundig vergund voor 1.1.1994, de oppervlaktes niet gerekend
tot de totale toename van 6.964 ha, zoals voorzien in de totale ruimtebalans bedrijventerreinen’ (herziening RSV). De bijkomende delen lokaal bedrijventerrein en verharding die wel moeten worden opgenomen in de totale ruimtebalans van 6.964 ha
worden hieronder weergegeven.
Tabel 27: bijkomende oppervlakte aan lokaal bedrijventerreinen door het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven t.o.v. de bestaande vergunde toestand op 1.1.1994
BPAnr.

Bedrijf

Bijkomende oppervlakte
bedrijventerrein

lokaal

007

Interbouwwerken

opname binnen contour regionaal
bedrijventerrein (zie PRUP regionaal
bedrijventerrein Arendonk)

008
009
010 + 013
015
022
Totaal

Geudens
Lauwers
Vervecken + Huybrechts
Claessen
Blockx

0,07 ha
0,10 ha
geen uitbreiding

0,04 ha
0,77 ha
0,98 ha

Bron: sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, 16/01/2003
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Wat de bestaande lokale bedrijven betreft kan in eerste fase een herlokalisatiebehoefte naar lokaal bedrijventerrein van 0,72 ha en een uitbreidingsbehoefte van lokale bedrijven van 0, 98 ha worden vertaald in de totale ruimtebalans bedrijventerreinen.

2.2.2

Regionale behoefte

In de provinciale studie ‘zoekzones regionaal bedrijventerrein Arendonk’15 wordt de
behoefte aan regionaal bedrijventerrein geraamd op een netto-oppervlakte van 25
tot 40 ha (bruto-oppervlakte 35 tot 50 ha). De herlokalisatiebehoefte vanuit het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven wordt in deze raming opgenomen.
De exogene ruimtevraag uit Turnhout en Nederland is afhankelijk van het aanbod dat
daar wordt gerealiseerd. Deze bijkomende taakstelling werd nog niet opgenomen in
de provinciale studie. Vanuit de buurgemeenten Ravels en Retie bestaat geen ruimtevraag.

2.3

Confrontatie behoefteaanbod

Het aanbod op bestaande bedrijvenzones werd onderzocht aan de hand van de
kadasterplannen. Om een zo realistisch mogelijk aanbod te bekomen, wordt de aanbodsbepaling gekoppeld aan de visie die in deel 2 wordt uitgewerkt.
Analyse op perceelsniveau wijst uit dat de bedrijvenzone Hoge Mauw enkel over een
theoretisch aanbod beschikt dat voornamelijk bestaat uit gronden in eigendom van
aanpalende bedrijven. Deze gronden zullen wellicht niet vrijkomen tegen 2007 aangezien ze voornamelijk aangewend zullen worden voor de uitbreiding van deze bedrijven.
Wat de overige bedrijvenzones betreft kunnen na onderzoek op perceelsniveau de
volgende conclusies worden getrokken. De bedrijvenzone De Brulen is volzet; de
zones Klavervelden beschikken enkel over een theoretisch aanbod16; de zones Poederstraat en Rode Del zijn volledig in eigendom van Ravago; de zone Moerenstraat
wordt gedeeld door Ravago en Agrofino. Het theoretisch aanbod van 6,5 ha aan de
Klavervelden kan geoperationaliseerd worden als lokaal bedrijventerrein nabij Hoge
Mauw. Hierdoor kan de behoefte aan lokaal bedrijventerrein deels binnen de bestaande (te herlokaliseren) juridische voorraad aan bedrijfsgronden worden opgevangen.
15

PROVINCIE ANTWERPEN, 2001. Zoekzones regionaal bedrijventerrein Arendonk.
De gronden krijgen via het BPA Klavervelden een herbestemming naar centrumfuncties (wonen, verweving, park…).
16
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Conclusie: voor de totale ruimtebehoefte aan lokaal en regionaal bedrijventerrein die
netto op 33,25 ha à 48,25 ha17 wordt geraamd zal een zoekzone van dezelfde grootteorde moeten worden gezocht. 6,5 ha kan geput worden uit de juridische voorraad
door middel van herlokalisatie (van de bedrijvenzones Klavervelden).

17

Dit is de optelsom van de netto lokale behoefte van 8,25 ha bij de onder- en bovengrens van de netto
regionale behoefte (25-40ha).
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V

TRENDS, KNELPUNTEN, KWALITEITEN EN
KANSEN

Kaart 15 en kaart 16

1
1.1

Trends
Bebouwde ruimte

– Het aantal inwoners in Arendonk kent een snelle groei (16% op vijfentwintig jaar
tegenover 6% in Vlaanderen) zowel door natuurlijke groei als door migratoire
groei. De laatste dertig jaar is de bevolkingstoename in Arendonk voor 68% bepaald door natuurlijke groei. Vanaf de tachtiger jaren wordt de immigratie echter
belangrijker om in de jaren negentig zelfs te stijgen tot 53% van de totale bevolkingsgroei.
– Het herkomstonderzoek geeft aan dat de meeste in- en uitgaande bewegingen
binnen het eigen arrondissement blijven. Deze bewegingen zorgen voor een netto instroom van 18 personen per jaar. De grootste instroom komt echter vanuit
het buitenland (ca. 52 personen/jaar), op basis van cijfers van de gemeentelijke
administratie mag worden aangenomen dat het vooral Nederlanders betreft.
– Uit de bijgewerkte kadasterkaarten blijkt dat bouwpercelen langs uitgeruste wegen maar met mondjesmaat vrijkomen. Als ze vrijkomen worden ze voornamelijk
ingevuld met vrijstaande bebouwing. Herverkaveling naar percelen voor halfopen
of gesloten bebouwing is schaars.
– Ondanks de recente invullingen door vrijstaande bebouwing werd in Arendonk
toch een lichte daling van de gemiddelde bouwperceelsgrootte vastgesteld. Na
een algemene perceelsvergroting in de periode 1985-1995 is de gemiddelde perceelsgrootte over de laatste vijf jaar gedaald. Arendonk bezit daardoor de kleinste
gemiddelde perceelsgrootte binnen haar directe regio.
– Uit de bijgewerkte kadasterkaarten blijkt dat de landelijke woonzones binnen
Arendonk volop worden ingevuld. De laatste jaren werd ongeveer 30% van de
nieuwbouw in de woonlinten gebouwd.
– Het kleiner worden van de gezinnen, de toename van de oudere bevolking en de
afname van het aandeel jongeren zullen hun gevolgen hebben op het woningaanbod. De trend van het louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen
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gaat voorbij aan deze realiteit. De noodzaak om kleinere, aangepaste woningen
te voorzien, is een feit.
– Het enger worden van de huurmarkt (daling van relatief aandeel huurwoningen
met bijna 2,5% tussen 1981 - 1991), de stijging van de verkoopprijzen voor woningen en het feit dat bijna een kwart van de Arendonkse bevolking een inkomen
onder de 500.000 BEF heeft, zorgt voor een grotere vraag naar betaalbare sociale huisvesting. Er is dus ook een stijgende vraag naar woningtypes met een andere beheersvorm (sociaal huur en koop).
– In de sector van de weekendverblijven is het hoogtepunt voorbij. Dit verlicht in de
toekomst de druk aan de vraagzijde bij het voorzien van nieuwe zones voor verblijfsrecreatie. De problematiek van de bestaande zonevreemde weekendverblijven en de permanente bewoning is in Arendonk echter groot. Deze problematiek
zal allicht extra sociale huisvestingsmodaliteiten eisen.
– Uit de analyse van het economisch profiel van handel en bedrijvigheid in Arendonk is duidelijk gebleken dat de gemeente heel wat troeven bezit. Niet minder
dan vijf industriële sectoren geven aan Arendonk een ‘gespecialiseerd’ karakter
qua industriële tewerkstelling. Negen industriële bedrijven, zes groothandelsbedrijven en één transportbedrijf mogen qua omzet en balanstotaal onder de grote
bedrijven worden gerekend. Dit is geen gering aantal voor een kleine gemeente
als Arendonk. De meeste aanwezige industriële sectoren (met uitzondering van
de conjunctuurgevoelige bouwsector) scoren gunstig op de sterkte/zwakte analyse wat betreft tewerkstellingsperspectieven. Arendonk blijft binnen het arrondissement Turnhout een sterke ‘industriële’ groeier.
– De economische groeitendens doet zich in mindere mate voor in de tertiaire en
quartaire sector. Toch steeg de zelfstandige tewerkstelling in de dienstensector
gevoelig en dit ten koste van de zelfstandige tewerkstelling in de landbouw. Binnen de dienstensector vindt de tewerkstelling voornamelijk plaats in de
(klein)handel en transportsector.
– De uitbouw van de bedrijvenzone Hoge Mauw vormde de laatste decennia de
belangrijkste impuls voor tewerkstelling in Arendonk én voorzag in de prangende
ruimtebehoefte van heel wat KMO’s uit de regio. De bezetting van de Hoge Mauw
bestaat voor de ene helft uit industriële KMO’s en voor de andere helft uit tertiaire
KMO’s. Van een aantal tertiaire activiteiten kan de vraag gesteld worden of deze
niet eerder onder verweefbare activiteiten thuishoren. De lage werkloosheidsgraad, de relatief hoge werkgelegenheidscoefficiënt, de lage inkomende pendel
en de relatief lage uitgaande pendel zijn een indicatie voor het feit dat de gemeente Arendonk een groot deel van de eigen inwoners tewerkstelt (ruim 40%
van de eigen beroepsbevolking). Anderzijds geeft dit aan dat Arendonk slechts
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een beperkte aantrekkingskracht uitoefent op de omliggende gemeenten qua tewerkstelling.

1.2

Open ruimte

– Waar de natuur vroeger verweven was in het landelijk gebied, kan deze nu stand
houden in en dankzij beschermde reservaten en voorbehouden gebieden. Met
het verdwijnen van kleine landschapselementen en valleistructuren en de toename van versnipperende infrastructuren groeit de isolatie van deze gebieden. De
afbrokkeling van biotopen en verspreidingsmogelijkheden heeft het verdwijnen
van planten- en diersoorten tot gevolg.
– Ook menselijke ingrepen in het fysisch systeem hebben gevolgen voor de fauna
en flora. Heel wat biotopen krijgen op die manier te maken met veranderende eigenschappen waardoor de overlevingsmogelijkheden van de oorspronkelijke vegetatie en diersoorten sterk bedreigd worden.
– Landschap krijgt een steeds groeiende belangstelling. Heel wat monumenten en
landschappen zijn ondertussen wettelijk beschermd. Recreanten en toeristen
richten hun aandacht op gebouwen met cultuurhistorische waarde en hebben oog
voor het landschap waarin ze vertoeven. Deze economische waarde van het
landschap werd en wordt echter minder in rekening gebracht bij de inplanting van
infrastructuren. Onoordeelkundige en onaangepaste inplanting van infrastructuur
veroorzaakt een verdere dichtslibbing en afbreuk van het oorspronkelijke landschap.
– In tegenstelling tot de rest van de Kempen, hebben in Arendonk ook na WOII nog
ontginningen plaatsgevonden in functie van landbouw. Op die manier ontstonden
landbouwgebieden met grootschalige blokkavels die zich perfect leenden tot akkerpercelen. Aardappelteelt, nijverheidsgewassen en groenteteelt in open lucht
hebben zich zo kunnen ontwikkelen tot belangrijke takken binnen de Arendonkse
landbouw.
– In de moderne landbouw heeft het begrip grond een andere betekenis gekregen.
De vraag vanuit de intensieve veehouderijen naar grond voor mestafzet enerzijds
en voor groenvoeder anderzijds is hoog. Hierdoor neemt de druk op extensieve
graslanden toe. Dit fenomeen wordt versterkt door het geleidelijk verdrogen van
de valleigronden en depressies als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding
onder meer bij de ruilverkavelingen. De fysische beperkingen voor intensieve
teelten (maïsteelt) vallen weg. Resultaat is een toenemende uniformisering van
het agrarisch gebruik met als gevolg een verdringing van landschappelijke waarden en een verdere segmentering tussen landbouw en natuur.
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– Het aantal landbouwbedrijven kent nog steeds een daling, terwijl het areaal toegenomen is. Schaalvergroting is de trend van de laatste decennia en wordt nog
steeds voortgezet. Landbouw wordt meer en meer een zaak van zeer professionele grootschalige bedrijven. Ook de effectieve tewerkstelling neemt daardoor
toe. Een ver doorgedreven specialisatie verhoogde echter ook de kwetsbaarheid
van de bedrijven.
– Het aantal dieren in de grondloze veeteelt in Arendonk heeft sinds de jaren ‘80
een explosieve groei gekend. Het huidige vergunningenbeleid zet een rem op
een verdere toename van grondloze veeteeltbedrijven. Desondanks zal een belangrijke grondvraag blijven bestaan. Verantwoordelijk hiervoor is de concurrentiepositie van en de toenemende druk op de landbouw waardoor een tendens
naar schaalvergroting/ intensivering blijft bestaan.
– De jongste decennia groeide de interesse in minder intensieve vormen van recreatie. Op die manier werd de recreant een actieve gebruiker van de open ruimte en wordt hij ook vragende partij bij ingrepen in landschap en open ruimte. Het
groeiende succes van wandelpaden, fietsroutes, horeca in de open ruimte, maneges en dergelijke wijst in die richting.
– De groeiende belangstelling voor korte kortbijvakanties heeft ook zijn impact op
de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de landelijke gebieden in eigen streek.
Er wordt echter niet meer zozeer beroep gedaan op weekendverblijven. Hun aantal neemt niet meer toe. De vraag naar georganiseerde logiesmogelijkheden
groeit wel. Hoevetoerisme staat op dit moment in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Er wordt verwacht dat ook de behoefte op dit vlak in de toekomst zal
toenemen.
– Arendonk kent een bloeiend verenigingsleven. Waar in het verleden de socioculturele verenigingen vooral actief waren, kennen nu de sportverenigingen een
sterke groei. Sportactiviteiten stellen echter heel wat meer en specifieke ruimteen infrastructuurvereisten. Ook vanuit jeugdverenigingen neemt de behoefte aan
ruimte voor sport en spel toe.

1.3

Mobiliteit

– Uit de analyses van het mobiliteitsplan blijkt dat Arendonk één van de uitzonderlijke gemeenten in Vlaanderen is met een verminderde verplaatsingsduur voor de
werkende bevolking tussen 1981 en 1991. Een gevolg van het feit dat ruim 40%
van de beroepsbevolking een job in de eigen gemeente heeft.
– Alhoewel de verplaatsingsduur afneemt, blijft het autogebruik op zich nog steeds
groot. De auto profileert zich meer en meer als algemeen vervoersmiddel, hoe
klein de afstanden ook zijn. Deze evolutie zorgt ook voor een toename van het
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subjectief ‘onveiligheidsgevoel’. Men gebruikt de auto om zich te verplaatsen omdat het te onveilig is vanwege de hoeveelheid auto’s, niet beseffende dat men
hiermee de onveiligheid in de hand werkt. De combinatie van beide trends maakt
dat een woonplaats ver van de voorzieningen niet meer als nadelig wordt beschouwd. De woonplaats dicht bij de voorzieningen verliest haar positieve aantrekkingskracht.
– De inrichting van de verkeersinfrastructuur werd toegespitst op deze evolutie,
getuige zijn de zeer beperkte fietsvoorzieningen binnen de gemeente. Opvallend
is wel dat een groot aandeel van de woon-werkverplaatsingen in de eigen gemeente te voet of met de fiets gebeurt (ca 40%).

2

Knelpunten

2.1

Bebouwde ruimte

– De stijgende immigratiedruk en het hoge aandeel hogere inkomens binnen de
gemeente, maken het voor de (minder begoede) lokale bevolking moeilijk om betaalbare woningen of bouwgronden in de eigen gemeente te verwerven.
– Arendonk heeft voldoende kavels en binnengebieden om de natuurlijke groei op
te vangen. Vele kavels langs uitgeruste wegen komen echter niet tijdig op de
markt. Op die manier wordt een kunstmatige schaarste gecreëerd die mede oorzaak is van de stijgende bouwgrondprijzen.
– Door de kunstmatige schaarste en de stijgende immigratie wordt de maatschappelijke druk om landbouwgronden en woonuitbreidingsgebieden aan te snijden
zeer groot. Dit heeft in het verleden voor een ruimteverslindende ruimtelijke ordening gezorgd, een voorbeeld is de grootschalige verkaveling Bosvelden in het
woonuitbreidingsgebied aan zeer lage dichtheid (ca. 9 wo/ha).
– Alhoewel de trend van steeds grotere bouwkavels in Arendonk aan het ombuigen
is, blijft de vrijstaande ééngezinswoning nog steeds de standaard woonvorm. Uit
de update van het kadaster blijkt dat de laatste drie jaar ongeveer 70% van de
nieuwbouw in open bebouwing werd gerealiseerd. Zuinige bouwtypes zoals de
halfopen maar vooral de gesloten bebouwing worden minder toegepast. Nochtans komt een dichtheid van 15 woningen/ha overeen met de bouwdichtheid in
Arendonk anno 1985.
– De sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen heeft een behoorlijk aanbod
sociale woningen kunnen realiseren. Bijkomende realisaties zijn echter nodig om
de behoefte tot 2007 in te kunnen vullen. De behoefte aan sociale huurwoningen
zal, gelet op de te verwachten realisaties, ingevuld worden. De behoefte aan
koopwoningen is echter het grootst. Het lijkt dan ook aangewezen dat de Maatschappij voor de Kleine Landeigendom wordt betrokken bij het woonoverleg en
gestimuleerd wordt een actiever beleid te voeren.
– Aangezien gewestplannen conceptuele plannen zijn die werden opgemaakt op
basis van een topografische kaart op schaal 1:10.000, vormen ze in veel gevallen
geen weerspiegeling van de bestaande feitelijke toestand. Het zijn met andere
woorden geen gedetailleerde bodembestemmingsplannen tot op het niveau van
het individuele perceel. Vandaar dat het vaak voorkomt dat de gewestplangrens
tussen twee verschillende bestemmingen een kadastraal perceel (met één eige-
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naar) doormidden snijdt. De aanwezige gebouwen op het perceel kunnen op die
manier geheel of deels zonevreemd gelegen zijn. Anderzijds kunnen geplande
uitbreidingen zonevreemd worden. Een aanzienlijk deel van de voorkomende zonevreemde bedrijvigheid in Arendonk vindt daarin zijn oorsprong. Daarnaast zijn
een aantal bedrijven volledig in agrarisch gebied of natuurgebied gelegen. Vaak
gaat het bij deels of geheel zonevreemde bedrijven om kleine familiebedrijven die
op hun huidige locatie historisch gegroeid zijn. Het merendeel van deze bedrijven
beschikt over de nodige bouw- en milieuvergunningen.
– Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven is in het leven geroepen om aan de
behoorlijk vergunde lokale (productie-)bedrijven in de open ruimte met een hoogdringende zonevreemdheidsproblematiek een oplossing te bieden binnen een
globale ruimtelijke visie. Concreet is het de bedoeling om een ad hoc-beleid te
vervangen door een gebiedsgericht beleid op bedrijfsniveau kaderend binnen de
visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplanningsproces. Een belangrijk
knelpunt is dat kleinhandelsactiviteiten, bedrijven in de rand van een bedrijvenzone, ruimtelijk zonevreemde economische activiteiten in het woongebied en regionale bedrijven niet mogen opgenomen worden ingevolge de richtlijnen van de
omzendbrief RO97/01. Dit heeft als gevolg dat in het sectoraal BPA zonevreemde
bedrijven enkel het topje van de ijsberg wordt opgelost. De rest van de problematiek zal moeten worden opgelost in andere ruimtelijke uitvoeringsplannen.
– De gemeentelijke inventaris geeft 35 zonevreemde bedrijven aan. In een eerste
fase van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven zijn acht bedrijven opgenomen. In een tweede fase kunnen er nog tien bedrijven aan bod komen. De 17
overige economische activiteiten kunnen niet worden opgenomen omdat ze niet
behoorlijk vergund zijn of niet voldoen aan één van de andere criteria van de omzendbrief RO97/01.
– Er is geen realiseerbaar aanbod meer op de uitgeruste bedrijvenzones in Arendonk. De braakliggende of onbebouwde kavels zijn alle in bedrijfseigendom in
functie van eventuele toekomstige uitbreidingen. Deze bedrijfskavels zullen voor
2007 niet op de markt komen.
– De bedrijvenzones langs het kanaal Dessel-Schoten zijn historisch ontstaan in
functie van de afzondering van gevaarlijke activiteiten (dynamietfabriek) en/of watertransport. De huidige bedrijven vervoeren, op één uitzondering na, enkel over
de weg. De decentrale ligging schept problemen qua bereikbaarheid vanaf de
E34. De bedrijvenzones aan Poeder- en Moerenstraat en Rode Del zijn ingesloten tussen structuurbepalende openruimtefuncties (natuur en recreatie) waardoor
uitbreidingen ter plaatse niet aangewezen zijn.

plan. Slechts één bedrijf kon opgenomen worden in de eerste fase van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. Aan de westrand van de bedrijvenzone komt
een activiteit voor die niet strookt met de bodembestemming bedrijvenzone (m.n.
kleine stoeterij).
– Op de bedrijvenzone aan de Poederstraat wordt 2 ha ingenomen door de bedrijfswoning van Ravago. De noordwestelijke tip van de bedrijvenzone wordt door
zijn grillige vorm enkel aan de randen benut voor de weging van vrachtwagens.
De ingeklemde ligging tussen kanaal en natuurgebied (Habitatrichtlijngebied) beperkt eventuele uitbreiding van het terrein.
– De kleine bedrijvenzone Rode Del ligt geïsoleerd ingeplant temidden van recreatiegebied en is slecht ontsloten.
– Op de bedrijvenzone aan de Moerenstraat snijdt de gewestplangrens een perceel
(in eigendom van Ravago) doormidden waardoor verdere uitbreidingen worden
gehypothekeerd. Op het terrein komt een fabriekswinkel voor die bovendien huis, tuin- en keukengerei verkoopt aan particulieren. Twee hectare van de bedrijvenzone wordt ingenomen door een sportveld en bijbehorende kantine, eigendom
van de personeelsvereniging SK Ravago VZW. Het bedrijf Agrofino dat eveneens
aan de Moerenstraat voorkomt is deels zonevreemd gelegen. Beide bedrijven
(Ravago en Agrofino) hebben een regionaal profiel en kunnen zodoende niet in
een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven op gemeentelijk niveau worden opgenomen. De ingesloten ligging tussen kanaal, landsgrens, bebouwd recreatiegebied en natuurgebied (Vogelrichtlijngebied) hypothekeert uitbreiding van het terrein.
– De percelen op de bedrijvenzone Hoge Mauw zijn niet erg dicht bebouwd waardoor veel functionele ruimte verloren gaat. Het ganse terrein (inclusief de onbebouwde delen) is in bedrijfseigendom voor eventuele toekomstige uitbreiding. De
aansluitpunten op de N118 van de ontsluitingswegen zijn problematisch. De bedrijvenzone ligt ingebed in het bovenlopengebied van de Kleine Nete waardoor
strikte randvoorwaarden worden geschapen door het fysisch systeem bij uitbreiding van het terrein. Anderzijds is dit grootschalige bedrijventerrein zeer nabij het
gehucht Berendonk gelegen.
– De bedrijvenzones Klavervelden kunnen niet ontwikkeld worden aangezien de te
voorziene insteekweg in een scherpe bocht komt te liggen. Een juridische voorraad van 6,5 ha bedrijvenzone kan op die manier niet ter plaatse ontwikkeld worden.

– Op de bedrijvenzone De Brulen komen onbruikbare restruimten en zonevreemde
bedrijven voor als gevolg van een ongedetailleerde intekening van het gewest-
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2.2

landschap in de open ruimte. De valleilandschappen devalueerden of verdwenen
en het oorspronkelijk ontginningspatroon in afstemming op het fysisch systeem,
met beemden en moerassen in de valleien en bebouwing en akkers op de hogere
gronden ging verloren.

Open ruimte

Natuurwaarden onder druk
– In Arendonk werden heel wat weekendverblijven zonevreemd opgericht in natuurlijk-landschappelijk waardevolle en kwetsbare gebieden: Rode Del-Gagelbroek,
Korhaan, Watering-bossen en aan Ter beuken. Juist de natuurlijke en landschappelijke waarden en de daarmee gepaard gaande rust vormden de aantrekkingskracht voor de vestiging van weekendverblijven. Ze leggen echter een hypotheek
op de biologische waarde en natuurlijke ontwikkeling van deze gebieden. Gelet
op de ecologische kwetsbaarheid van deze gebieden kan de infrastructuur dan
ook als hoogdynamisch beschouwd worden. Belangrijke negatieve gevolgen zijn
biotoopverlies, versnippering van de natuurwaarden, verstoring van ecologische
processen, verstoring van fauna en flora, introductie van streekvreemde vegetatie
en verstoring van de waterhuishouding.
– De verbindingsmogelijkheden tussen verschillende gebieden met belangrijke
natuurwaarden zijn van belang voor de instandhouding ervan. Migratie van fauna
en flora wordt voornamelijk bepaald door de structuurkenmerken van de tussenliggende gebieden. Intensivering van het bodemgebruik degradeert echter de
structuurkwaliteit. Kleine landschapselementen belemmeren het efficiënte gebruik
van het landelijk gebied en worden verwijderd. Nieuwe infrastructuren versnipperen de open ruimte en bemoeilijken migratie: kernen met aaneengesloten bebouwing, groepering industriële vestigingen, recreatieve infrastructuur in kwetsbare
gebieden, grote wegen en lintbebouwing. Het verbindingsnetwerk tussen gebieden met een hoofdfunctie natuur wordt op die manier doorbroken en de migratie
en het voortbestaan van bepaalde soorten komt daarmee in het gedrang.
– Ingrepen in het fysisch systeem zoals snelle ontwatering door kanalisatie en de
systematische toename van verharde oppervlakten hebben belangrijke gevolgen
en veroorzaken een verlies van ecologische samenhang en een achteruitgang
van structuurkwaliteit van waterlopen. De snelle afvoer van op het eerste zicht
overtollige water heeft onder meer tot gevolg dat gebieden met natte biotopen –
zoals Goorke, Lokkerse Dammen en Rode Del – te maken krijgen met verdrogingsverschijnselen.

– Ook door de tendensen in de nederzettingsstructuur en de ruimtelijk onaangepaste aanleg van infrastructuren gingen structuurbepalende landschapselementen en
–componenten verloren. Verlinting heeft op die manier de openheid van Arendonk verder aangetast. Dergelijke ingrepen hebben een verlies aan landschappelijke identiteit en samenhang veroorzaakt.
Verstedelijking
– De lintbebouwing in Arendonk is hoofdzakelijk historisch gegroeid en bestaat uit
rijgehuchten met hogere dichtheden en recente verlinting met lagere dichtheden.
Het ruimtebeslag dat men visueel ervaart is groot aangezien de percelen lineair
geschakeld zijn en daardoor een grotere morfologische impact hebben op de
open ruimte.
– De morfologische impact van de verlinting is het grootst in het zuiden van de
gemeente. De verlinting doorsnijdt er het agrarisch landschap. Tussen de kern en
de oostwestelijke verlinting manifesteert zich een rasterpatroon waardoor kleinere, ingesloten openruimtegebieden ontstonden. Wijdse vergezichten worden er
steeds doorsneden door lineaire bebouwing.
– Op twee plaatsen dreigt deze verlinting de continuïteit van beekvalleien te doorbreken. De vallei van de Wamp wordt zeer sterk aangetast door de verlinting tussen Schotelven en Hertevelden. Ook de vallei van de Biezenloop wordt (zij het in
mindere mate) aangetast door de verlinting op de N118 tussen de kern en Berendonk.
– De verlinting tussen Asselbergen en het kanaal doorbreekt de natuurlijke en ecologische samenhang tussen Goorheide, de Wampvallei (natuurlijk zwaartepunt
Lokkerse Dammen-Goorken) en het natuurreservaat Hooiput.
– De verstedelijking door grootschalige landbouwconstructies rond Schotelven en
Voorheide heeft implicaties op de woonkwaliteit van deze gehuchten. De landelijkheid wordt er aangetast aangezien wijdse vergezichten vanuit de gehuchten
niet meer mogelijk zijn.

Landschapswaarden onder druk
– De behoeften vanuit de moderne landbouw inzake inrichting van de ruimte leiden
vaak tot conflicten met landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Onder meer bij
de vroege ruilverkavelingen die volledig in het teken van de landbouw stonden
werden natuurlijke elementen als valleikenmerken en kleine landschapselementen genegeerd. Ze veroorzaakten dan ook een sterke uniformisering van het
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Landbouw onder druk
– Binnen de landbouw doet zich een sterke intensivering voor, namelijk een lichte
daling van het aantal bedrijven samen met een sterke groei in aantal dieren. Dit
geldt zowel voor de pluimveesector, als de varkenssector, als voor de kalversector. De evolutie toont dan ook een algemene daling in grondgebondenheid. De
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verhoging van de aantallen dieren creëert een verhoogde grondbehoefte die mogelijk conflicten veroorzaakt met andere openruimtefuncties.
– Ook de verdergaande verstedelijking zet de landbouw onder druk. Verdere opvulling van voormalige landbouwlinten met woonfuncties verlaagt de landbouweconomische leefbaarheid van het landbouwgebied. Bovendien heeft de landbouw in
het verleden reeds heel wat vruchtbare grond moeten verlaten om plaats te maken voor uitbreidende bebouwing.
Recreatie
– De sportinfrastructuur in Arendonk heeft te kampen met een overbelasting. Uit
enquêtegegevens blijkt de huidige sportinfrastructuur ontoereikend om aan de
behoefte vanuit de Arendonkse sportverenigingen te kunnen voldoen.
– De recreatieve infrastructuur van een aantal verenigingen, grotendeels sportverenigingen, of private uitbaters is volledig of gedeeltelijk buiten de geëigende bestemmingszone gelegen.
– Arendonk telt een groot aantal zonevreemde weekendverblijven, veelal gelegen
in natuurgebied of bosgebied. Het grootste aantal is terug te vinden aan Rode
Del-Gagelbroek. Andere locaties zijn onder meer De Lusthoven-Kruisberg, Ter
Beuken, Korhaan, Goorheide, Watering. Een aantal verblijven is verlaten en verkrot terwijl in andere gevallen de problematiek versterkt wordt door permanente
bewoning.
– De vraag naar recreatieve routes groeit. Het uitbouwen van recreatief medegebruik van waardevolle landschappen, landbouwgebieden en natuurgebieden
houdt echter risico’s in. Wanneer de recreatieve intensiteit de draagkracht van
een gebied overschrijdt, kan deze verstoring negatieve gevolgen hebben voor de
waarden die precies de attractie vormen. De uitbouw van recreatief medegebruik
zal een evenwichtsoefening worden binnen de draagkracht van de open ruimte.

2.3

Mobiliteit

– De afstand tussen op/afrit 25 en op/afrit 26 is 3,5 km terwijl de eerstvolgende
op/afrit richting Eindhoven op meer dan 18 km gelegen is. Het ontsluitingsgebied
van op/afrit 26 te Arendonk is bijgevolg groter dan de andere op/afritten waardoor
heel wat verkeersstromen vanuit het noorden van de autosnelweg worden aangetrokken (naast Ravels en Arendonk heel wat Nederlandse gemeenten). De gewestwegen N118 en N139 worden hierdoor belast met doorgaand verkeer. Dit
leidt tot stijgende verkeersintensiteiten doorheen het centrum van Arendonk
(10.000 vtg/etm, 1998) waardoor de verkeersleefbaarheid in het hele centrum
wordt aangetast.
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– Ook vrachtverkeer bezorgt Arendonk heel wat overlast. Uit verkeerstellingen van
het mobiliteitsplan blijkt dan vooral de bedrijven aan brug 5 mede oorzaak zijn
van dit probleem. De vroegere bedrijvigheid was oorspronkelijk geënt op het kanaal Dessel – Schoten maar heeft zich de dag van vandaag sterk georiënteerd op
de E34. Om de autosnelweg te bereiken vanaf het kanaal, moet het vrachtverkeer door het centrum van Arendonk.
– De relatie N118/Oud-Turnhout en de relatie tussen Schotelven/E34 worden gevormd door sluikroutes. Op die manier tracht men het drukke centrum van Arendonk te vermijden. Vooral de routes Akkerstraat-Nieuwedijk en Heirbaan worden
regelmatig gebruikt.
– De bedrijvenzone Hoge Mauw kent, ondanks de ligging nabij de E34, een gebrekkige ontsluiting. De aantakking op de N118 is daarbij problematisch. Het
kruispunt tussen de N118 en de kleine wegen richting bedrijvenzone zijn niet
aangepast om vrachtverkeer op te nemen.
– Heel wat ongevallen (voornamelijk met zwakke weggebruikers) zijn het gevolg
van een onduidelijke hiërarchie in het wegenpatroon. De straatinrichting geeft
meestal niet de functie van de weg (verbinden, verzamelen, toegang geven) of
het snelheidsregime aan zodat de verkeersdeelnemers hun verkeersgedrag onvoldoende aanpassen aan onveilige situaties.
– De weg naar school is vaak een aaneenschakeling van knelpunten. Ondanks het
hoog aandeel (50%) van de fietsverplaatsingen in het schoolvervoer, zijn de fietsvoorzieningen langs de gewestwegen en in het centrum minimaal. Het zijn deze
knelpunten die ouders doen besluiten hun kinderen met de wagen naar school te
brengen omdat het te gevaarlijk is aangezien steeds meer ouders hun kinderen
met de wagen naar school brengen. Het resultaat is een spiraal die moeilijk te
doorbreken is.
– De openbaar vervoersontsluiting van de bedrijvenzone Hoge Mauw is miniem.
Alleen stamlijn 39 passeert er (met lage frequentie) langs de N118, een relatie
met Turnhout is er niet. Bovendien liggen de halteplaatsen van lijn 39 niet op
wandelafstand van de bedrijvenzone (> 500 m). Als bedrijvenzone met een wenselijke regionale tewerkstellingsfunctie is de bereikbaarheid via openbaar vervoer
zwak tot onbestaande.
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– Door het weren van activiteiten die niet thuishoren op een bedrijvenzone kan
meer ruimte worden vrijgemaakt voor ruimtebehoevende bedrijven.

Kwaliteiten en kansen

– Aansluitend op de Hoge Mauw zijn er nog rondreserves aanwezig om de ruimtebehoefte aan lokaal en regionaal bedrijventerrein op te vangen.

Bebouwde ruimte

– Het dorpscentrum biedt een gevarieerde architectuur met combinaties van gesloten en halfopen tot open bebouwing. Grote delen van het centrum bestaan uit
kleinere percelen zodat een toekomstige invulling aan dichtheden van 15 woningen/ha geen grote morfologische wijzigingen zullen inhouden.
– De aanwezigheid van heel wat vrijliggende percelen in het woongebied biedt de
kans om een kernverdichtingsbeleid te voeren zonder open ruimte aan te snijden.
– De aanwezigheid van niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden biedt voldoende
mogelijkheden om ook op lange termijn te voorzien in woonmogelijkheden voor
de eigen bevolking.
– De Wamp kan als een groene vinger doorheen de kern van Arendonk lopen en
daardoor de woonkwaliteit van de gehele kern ondersteunen.
– Het BPA Klavervelden kan worden herbekeken in functie van verweving van
ondersteunende functies aan het wonen en kan de groene vingergedachte rond
de Wamp reeds vertalen. De juridische voorraad aan bedrijvenzone kan op een
meer strategische locatie worden ingeplant.
– De handelsconcentraties zijn centraal gelegen met een afzetgebied op wandelen fietsafstand. Arendonk heeft een goed voorzieningenniveau zodat de gemeente betrekkelijk onafhankelijk kan functioneren.
– De kleinhandelslinten Hertenvelden en Schotelven bieden kansen om moeilijker
verweefbare economische activiteiten onder strikte voorwaarden te bundelen aan
de rand van de dorpskern. Het gaat om autogerichte en grootschaligere handelsactiviteiten die niet thuishoren in het dorpscentrum.
– Door de braakliggende gronden en de aanwezigheid van nog heel wat onbebouwde ruimte op percelen bieden de uitgeruste bedrijvenzones in Arendonk
mogelijkheden voor intensivering van het ruimtegebruik.
– De economische dynamiek van Arendonk kan worden ondersteund door een
verbetering van de visuele uitstraling en herkenbaarheid van haar bedrijvenzones. Voor de behoorlijke vergunde zonevreemde economische activiteiten kan
een oplossing op maat binnen een globale gemeentelijke visie worden gezocht.
– Een perceelsgerichte vertaling van gewestplangrenzen van bepaalde bedrijvenzones biedt mogelijkheden om ongebruikte restruimten te operationaliseren en
zonevreemde situaties vanwege een grillige zonering teniet te doen.
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3.2

Open ruimte

– De uitgestrekte, landelijke omgeving ondersteunt de woonkwaliteit in Arendonk.
Rust en open ruimte bieden de gelegenheid tot ontspanning op korte afstand van
de woonplaats.
– Arendonk beschikt over een bijzondere rijkdom aan waardevolle natuurgebieden,
waaronder een aantal met een opmerkelijke grootschaligheid, uitgestrektheid en
rust. Deze kwaliteiten zijn zeldzaam en scheppen basiscondities voor soorten
waarvoor elders nog maar weinig potenties bestaan. Bovendien is de combinatie
tussen uitgestrekte natuurlijke gebieden en halfopen landbouwlandschappen een
bijzondere kwaliteit.
– Reliëfelementen als de microcuesta en depressies en het net van waterlopen in
het bovenlopengebied scheppen gradiëntrijke situaties in het fysisch systeem. Dit
biedt bijzondere uitgangssituaties die automatisch leiden tot een diversiteit aan
biotooptypes. Bovendien geeft dit aanleiding tot specifieke ecologische processen.
– Arendonk ligt in het brongebied van bovenlopen van de Kleine Nete. Deze bronfunctie is structuurbepalend op regionaal niveau en verdient de nodige aandacht
in het bovenlokaal streven naar een integraal waterbeheer in het Netebekken. Dit
vraagt om afstemming tussen grondgebruik op lokaal niveau en het onderliggend
fysisch systeem.
– Waterlopen en valleien vormen vanwege hun fysische beperkingen voor intensief
grondgebruik geschikte landschapselementen voor het creëren van ecologische
verbindingen mits afstemming op de agrarische structuur. Ook de aanwezigheid
van kleine landschapselementen in de open ruimte kan een bijdrage leveren aan
het uitbouwen van een degelijke ecologische infrastructuur.
– Landbouw is een sterk gestructureerde sector in Arendonk wat garanties biedt
voor het openhouden van de open ruimte. De sterke vertegenwoordiging van zowel grondgebonden als grondloze landbouw zorgt voor een belangrijk evenwicht
binnen de agrarische sector. Een doorgedreven specialisatie verhoogt de kwetsbaarheid van de landbouwsector. De grondgebonden activiteiten zijn minder onzeker en kennen een hogere binding met de open ruimte.
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– Het groene karakter van de gemeente en het kanaal oefenen een aantrekkingskracht uit op de recreant. Met het behoud van dit landschap staat of valt één van
de bestaansredenen van de toeristisch-recreatieve structuur.
– Waar recreatie enerzijds een bedreiging kan vormen, biedt anderzijds de interesse van de recreant voor natuur- en landschapswaarden in Arendonk ook kansen
voor een natuurgerichte recreatie, waardoor het draagvlak voor het behoud van
de open ruimte versterkt kan worden. Kanalisatie en inrichtende principes geven
de mogelijkheid de recreatiedruk te controleren.
– Landschappelijke kwaliteiten in de open ruimte bieden mogelijk kansen tot een
afstemming tussen landbouw, landschap en recreatief medegebruik. De toeristische fiets- en wandelroutes zorgen voor een evenwichtige onderbouwing van de
laagdynamische recreatie. Ook de mogelijkheden voor hoevetoerisme zouden
benut kunnen worden.
– Het kanaal Dessel-Schoten biedt de mogelijkheid toeristisch-recreatieve activiteiten te versterken in harmonie met de omliggende open ruimte en vormen van
laagdynamische recreatie in een aantrekkelijk kader op elkaar af te stemmen.

3.3

Mobiliteit

– Een herinrichting van het centrum van Arendonk in het kader van de verkeersproblematiek kan een stimulans voor de plaatselijke handel betekenen en kan de
attractiviteit van de kern als woonklimaat bevorderen.
– Een groot deel van de tewerkstelling in Arendonk wordt door de bedrijven op de
Arendonkse industriezones aangeboden. De verplaatsingsafstand tussen wonen,
werken en winkelen ligt daardoor meestal beneden de vijf kilometer. Indien meer
Arendonkaars de fiets zouden nemen kan de verkeersdrukte in het centrum verminderen en kan de attractiviteit van de kern toenemen.
– Het feit dat de scholen allemaal in het centrum van Arendonk gelegen zijn of
aansluiten op de voorzieningen van gehuchten, zorgt voor een opmerkelijk hoog
aandeel (50%) van de fietsverplaatsingen in het schoolvervoer. De inbreidingsprojecten in de kern kunnen deze trend positief ondersteunen.
De strategische ligging aan de E34 biedt mogelijkheden om de bestaande bedrijvenzone Hoge Mauw uit te breiden
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I

INLEIDING
informatief gedeelte

Het richtinggevende gedeelte geeft het toekomstbeeld voor de gemeente weer via de
gewenste ruimtelijke structuur. Deze gewenste ruimtelijke structuur gaat uit van de
beleidsopties van bovengemeentelijk niveau, de inzichten in de bestaande ruimtelijke
structuur, de toekomstige ruimtebehoeften en de trends, knelpunten, kwaliteiten en
kansen die in het informatieve gedeelte naar voor zijn gekomen.

uitgangspunten

Eerst worden een aantal fundamentele uitgangspunten voor het toekomstig ruimtelijk
functioneren van de gemeente weergegeven. Deze uitgangspunten worden vertaald
naar de visie op Arendonk en de rol die Arendonk in de regio kan vervullen. De ruimtelijke concepten geven vervolgens op een abstracte en gestileerde manier een
reeks algemene ordeningsprincipes weer, rekening houdend met de knelpunten,
kwaliteiten en kansen. De volgende belangrijke stap is de afweging van de verschillende deelstructuren ten opzichte van elkaar en de verdere uitwerking van de gewenste deelstructuren via beleidscategorieën. Om deze afweging overzichtelijk te
houden wordt dit gedaan op basis van ruimtelijk samenhangende, kleinere gebieden:
de deelruimten. Op deze manier worden de ontwikkelingen van de deelstructuren
van in het begin getoetst aan de gewenste onderlinge verhoudingen tussen de deelstructuren. De synthese van voorgaande visies geeft een coherent toekomstbeeld via
de gewenste ruimtelijke structuur van de gehele gemeente. De weergave van de
mogelijke maatregelen en projecten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de
gewenste ruimtelijke structuur, vormt de overgang naar het bindende gedeelte.

visie op Arendonk

ruimtelijke concepten

deelstructuren

Inzake naamgeving van beleidscategorieën wordt ter wille van de eenduidigheid
maximaal gebruik gemaakt van de naamgeving die reeds bestaat op het gewestelijke
en provinciale niveau, weliswaar aangevuld met de toevoeging “van gemeentelijk
niveau”. Om praktische redenen wordt “van gemeentelijk niveau” niet steeds vermeld. Om verwarring met gelijknamige beleidscategorieën van hoger beleidsniveau
te vermijden, wordt wel steeds expliciet duidelijk gemaakt dat het een beleidscategorie van provinciaal of gewestelijk niveau betreft. Indien er ontwikkelingsperspectieven voor de beleidscategorieën van hoger niveau worden geformuleerd,
moeten deze steeds als gemeentelijke suggestie voor het hoger niveau worden
gezien aangezien de gemeente hierover geen uitspraken kan doen.
De ruimtelijke impact van elke beleidsbeslissing moet in overeenstemming zijn met
de bepalingen van dit richtinggevend gedeelte. De overheid kan enkel afwijken van
deze bepalingen via een gemotiveerde beslissing, of tenzij er zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen in de ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke sectoren
of indien er dringende economische, sociale of budgettaire redenen zijn die afwijken
noodzakelijk maken.
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gewenste ruimtelijke
structuur

deelruimten

terugkoppeling

maatregelen en projecten

Figuur 2: Schematisch verloop van het richtinggevend gedeelte
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II Uitgangspunten
1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

II

UITGANGSPUNTEN

3

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

1

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

2

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

4

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

Ruimtelijke draagkracht als norm

Complementariteit tussen samenhang en diversiteit

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

Maximaal streven naar ruimtelijke kwaliteit

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

GEWENSTE ROL VAN ARENDONK

De rol van Arendonk geeft uiting aan de uitgangspunten en wordt bepaald door de
maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken, kwaliteiten en kansen binnen Arendonk.
Deze rol gaat zowel uit van lokale als van bovenlokale aspecten en zit vervat in de
volgende slagzin:
Arendonk, gemeente met vier gezichten en een kanaal als bindteken
Arendonk kent vanuit verschillende invalshoeken vier duidelijk te onderscheiden
deelruimten. Arendonk wordt daardoor opgebouwd uit verschillende identiteiten. Het
noordelijk openruimtegebied biedt rust en openheid. De grootschaligheid ervan is
een belangrijke troef voor Arendonk als een landelijke gemeente. De centrale as
volgt de steenweg en vormt een grens tussen de noordelijke grootschaligheid en het
zuidelijk bovenlopengebied. Het is een scherp afgelijnde bebouwde as met verschillende profielen die mekaar versterken en een aantrekkelijk verblijfsgebied kunnen
vormen. Het zuidelijk bovenlopengebied heeft een groot deel van haar gaaf karakter
verloren door verlinting en bedrijvigheid. Anderzijds geeft deze deelruimte een duidelijk profiel aan de gemeente: landelijk gegroeid maar met een sterke bovenlokale
bedrijfsdynamiek die ingepast dient te worden in de fysische randvoorwaarden van
het bovenlopengebied. Ook het multifunctioneel grensgebied heeft een dergelijke
metamorfose ondergaan. Bedrijvigheid rond het kanaal, uitgewaaierde zones met
weekendverblijven en verlinting zijn vergroeid met zones die een beIangrijke natuurfunctie vervullen. De deelruimte geeft duidelijk de ‘botsing’ tussen allerlei functies
weer en de nood aan ruimtelijke afstemming tussen de sectoren binnen dit betrekkelijk klein gebied.
Het kanaal loopt als een ader doorheen deze deelruimten en verbindt op die manier
al de verschillende identiteiten van Arendonk. Het kanaal biedt dan ook de mogelijkheid om op een recreatieve manier (fietsen, wandelen, varen, …) de verschillende
karakters van Arendonk te ontdekken.
Bijgevolg geven de deelruimten Arendonk 4 specifieke gezichten. De uitdaging voor
Arendonk zal er in bestaan om de verschillende profielen te versterken en uit te bouwen als belangrijke troeven. Het kanaal fungeert daarbij als het bindteken en is een
essentiële schakel in de beleving van de deelruimten.
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IV

RUIMTELIJKE CONCEPTEN

Rust en open ruimte in het noorden
De bossen en landbouwgebieden in de noordelijke deelruimte maken deel uit van
een grensoverschrijdend homogeen openruimtegebied. De zeldzaam geworden
kwaliteiten zoals rust, beperkte bebouwing en het ontbreken van versnippering versterken het belang van deze deelruimte. In de toekomst moeten de openruimtefuncties, landbouw, bosbouw en natuur verder bestendigd en versterkt worden.

Het fysische systeem stuurt ruimtelijke ontwikkelingen
De beekvalleien en natte depressies zullen randvoorwaarden opleggen bij
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Vooral in de centrale as en het zuidelijk
bovenlopengebied moeten deze randvoorwaarden sterk doorwegen bij de
beoordeling van nieuwe projecten. In de centrale as kan de Wamp als een groene
vinger doorheen de kern lopen. In het zuidelijk bovenlopengebied zal de bovenlokale
bedrijfsdynamiek begrensd worden door de natte gebieden van het brongebied van
de Kleine Nete.
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De recreatieve potenties van het kanaal ondersteunen
Het kanaal heeft uitgesproken recreatieve kwaliteiten. De toeristisch, recreatieve
aantrekkingskracht hangt echter nauw samen met de landschappelijke kwaliteit van
de directe omgeving. Nieuwe recreatieve infrastructuur dient dan ook geconcentreerd
te worden in de centrale as, geënt op de bestaande bebouwing. Buiten de centrale
as kunnen echter wel bestaande cafés en tavernen worden toegelaten indien ze een
functionele relatie hebben met het kanaal. Ze bieden rust en ontspanning tijdens
recreatieve fiets-, wandel- of vaartochten. Op die manier wordt de recreatieve attractiviteit van het kanaal ondersteund en kan het kanaal haar rol als bindteken binnen
de gemeente vervullen.

Samenhang tussen bedrijfsontsluiting en lijninfrastructuur
Aangezien de vervoersfunctie van het kanaal niet wordt ondersteund (geen investeringen in diepgang), zullen de bedrijven langs het kanaal over de weg blijven vervoeren. Om het handelscentrum van Arendonk aantrekkelijker en verkeersveiliger te
maken wordt het vervoer van de bedrijven aan brug 5 om het centrum geleid via de
buurtweg van groot verkeer. Aansluiting op de E34 gebeurt langs de N18. Het vervoer van de bedrijven aan brug 4 gebeurt langs de industrieweg doorheen de Watering. Samen met de bedrijven op de Hoge Mauw wordt verder aangesloten op de
N118. De toekomstige bedrijfsdynamiek moet worden afgestemd op deze twee principes.
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Groei van het hoofddorp koppelen aan bestaande infrastructuur
Binnen de bebouwde structuur van de centrale as worden de groeimogelijkheden
voor kleinhandel en huisvesting opgevangen. Op die manier kan deze as duidelijk
worden afgelijnd van de noordelijke en zuidelijke open ruimtegehelen. Om die reden
wordt ook gekozen om de nieuwe lokale en bovenlokale bedrijvigheid te bundelen
aan Hoge Mauw. De morfologische impact van nieuwe infrastructuur blijft daardoor
beperkt en kan binnen bestaande harde grenzen (verlinting Berendonk en N118)
worden uitgebouwd. Het openruimtegeheel van het zuidelijk bovenlopengebied blijft
daardoor behouden. Aangezien de lokale bedrijvigheid op die manier slechts anderhalve kilometer van het centrum ligt, kan een optimale fietsverbinding langs de N118
worden uitgebouwd.
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V

VISIE OP DE DEELRUIMTEN

De visie op de deelruimten kwam tot stand door de voorlopige wensbeelden van de
deelstructuren met elkaar te confronteren. Op basis van knelpunten, kwaliteiten en
kansen werden er keuzes gemaakt inzake de onderlinge afstemming tussen de deelstructuren. De visie op de deelruimten en de visie op de deelstructuren hebben mekaar op die manier wederzijds beïnvloed. De opbouw van een coherente visie voor
Arendonk werd daardoor mogelijk.

1

Noordelijk grootschalig openruimtegebied

Staatsbossen

Rust en grootschaligheid in functie van landbouw en natuur
microcuesta

Het noorden van de deelruimte is een uitgesproken openruimtegebied waar de nadruk gelegd wordt op het behoud van de grootschaligheid, de openheid en de rust.
Grootschalige grondgebonden landbouw en natuur zijn de hoofdfuncties. Het gebied
bezit geen draagkracht voor hoogdynamische functies. De natuurlijke waarden, ecologische processen en bronfunctie verantwoorden een integrale vrijwaring van het
uitgestrekte groene gebied van de Staatsbossen-Hoge Vijversbossen en de daarop
aansluitende natuurgebieden van Korhaan en Luifgoor. De professionele, grondgebonden landbouw behoudt het beheer over de grootschalige landbouwgebieden de
Lusthoven-Kruisberg en de Zeshonderd. Grondloze landbouw en randagrarische
activiteiten hebben hier geen nieuwe perspectieven. Daarnaast kan enkel gedacht
worden aan een laagdynamisch recreatief medegebruik op bestaande infrastructuren.

militair domein

Hoge Vijversloop

Kongobos

Rode Loop

Laagdynamische ontwikkeling beperken langsheen twee assen
Het kanaal Dessel-Schoten heeft naast een landschappelijke impact en barrièrewerking binnen de natuurlijke structuur plaatselijk zeer weinig ruimtelijke relaties met de
omgeving. Naast een natuurverbindingsfunctie wordt aan deze structuur in hoofdzaak een recreatieve potentie toegekend als as voor laagdynamische recreatie. Het
aanbrengen van knooppunten, met onder meer beperkte mogelijkheden voor horeca,
in het recreatief routenetwerk kan perspectieven bieden voor het inpassen van deze
recreatieve functie in de omgeving. De tweede as is de verbindingsweg met Ravels
die tevens de ontsluiting van het gebied naar Arendonk vormt. Ten noorden van het
kanaal is hierop een kleine kern van gemeenschapsvoorzieningen geënt. Deze harde
bestemming in de groene open ruimte kan bestendigd en verder opgevuld worden.
Er bestaat binnen de natuurlijke omgeving echter geen draagkracht voor een uitbrei-
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2 Centrale As

Overgang naar de kern differentiëren
De overgangszone tussen het grootschalige openruimtegebied en de Centrale As
kent een sterker gedifferentieerde invulling die verder uitgewerkt kan worden. Het
centrale Congobos krijgt als speelbos een natuurgerichte recreatieve invulling die
een overgang vormt tussen de uitgestrekte bossen ten noorden en het zwaartepunt
in de recreatieve structuur (Heikant) ten zuiden. Grondgebonden landbouw beheert
de omliggende landbouwgebieden. In de versnipperde gebieden die aansluiten op de
kern kan ook ruimte bestaan voor de niet-professionele bedrijven en rand-agrarische
activiteiten. Om de agrarische structuur op termijn niet te ondermijnen moeten echter
functiewijzigingen op grote schaal vermeden worden. Het militaire domein op de
grens wordt ingevuld volgens de draagkracht. De bebouwing wordt met gepaste
invulling behouden in aansluiting op de bebouwing van Grens. De rest van het domein krijgt aansluiting op de natuurfunctie van de Staatsbossen. De bestaande infrastructuur komt in aanmerking voor recreatief medegebruik.

2

drijven zodat ook hier de landschappelijke transparantie niet meer na te streven is.
De verlinting rond de Wamp daarentegen heeft een grote landschappelijke impact en
kan worden ontdicht. Ruimere kavels kunnen hier meer mogelijkheden bieden voor
doorzichten zodat een grotere transparantie wordt bekomen ten aanzien van het
valleilandschap.

Voorheide

Grens

Centrale As
Kongobos

De as Schotelven/Arendonk/Voorheide morfologisch definiëren

Wamp

De verstedelijkte zone bestaat uit drie bebouwde structuren. Deze zuidwest - noordoost structuur loopt samen met de N139 en bestaat uit de hoofdkern Arendonk die
aan de kleinere gehuchten Voorheide en Schotelven is gegroeid. Om te vermijden
dat de drie kernen hun eigen karakter verliezen, is het aangewezen dat het morfologisch patroon van elk van de kernen wordt gevrijwaard. De hoofdkern Arendonk dient
hierin de grootste structuur te blijven met zowel een hogere dichtheid als een groot
voorzieningenniveau. Om te vermijden dat de morfologische identiteit van de twee
kleinere gehuchten (Voorheide en Schotelven) wordt opgeslokt in de verstedelijking
van Arendonk, is het aangewezen dat de dichtheid in deze structuren lager blijft
waardoor de morfologie van het landelijke bebouwingspatroon kan worden behouden.

Arendonk

kanaal

N139
Schotelven

Transparantie van linten volgens bestaande functies en de omgeving

N118

Een deel van de linten in deze as heeft (vergunde) grootschalige functies opgenomen en is daardoor morfologisch te zeer verdicht om er nog belangrijke landschappelijke randvoorwaarden aan te koppelen. De verlinting aansluitend op Schotelven
en ten zuiden van Arendonk langs de N118 is beperkt in omvang en sluit aan op de
grote bebouwingsconcentraties. De bedrijfsfuncties die er zijn gevestigd kunnen
worden bestendigd mits duidelijke stedenbouwkundige voorschriften. De verlinting
aan de Grens en het kanaal is dan weer ingenomen met grootschalige landbouwbe-
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De recreatieve potenties van het kanaal integreren in het bestaande bebouwingspatroon
Het kanaal dient beschouwd te worden als een recreatieve as die de gemeente
doorsnijdt. Aangezien de open ruimte impliciet deel uitmaakt van de recreatieve
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potentie van het kanaal, dient de infrastructurele impact van de recreatieve functie
beperkt te zijn en mag ze niet in conflict komen met de open ruimte. Het is dan ook
aangewezen dat nieuwe infrastructuur, zoals horeca, zich in de bestaande bebouwde
zone integreert (Voorheide).

standhouding van ecologische processen als infiltratie-kwelrelaties en bronfunctie
verantwoordt deze visie. Op bovenlokaal niveau vormt het gebied een stapsteen in
de natuurverbinding over het kanaal tussen de Staatsbossen, de Moeren en de bossen van Postel.

Ontwikkelingen tussen het kanaal en de grens beperkt houden
Zowel de bedrijfseconomische functies als de functies op het voormalig militair domein dienen gestuurd te worden rekening houdend met de omgevingsfactoren. Zowel vanuit de morfologische (een grote impact op de openruimtekwaliteiten van het
grensgebied) als de vervoersdynamische (het grensgebied is voornamelijk door de
kern van Arendonk te bereiken) randvoorwaarden zijn grootschalige ontwikkelingen
niet aangewezen.

Wamp

Roest

De Wamp als groene vinger door Arendonk
De structuur van de beekvallei wordt terug tot uiting gebracht in de kern van Arendonk. Op die manier wordt een groene vinger voorzien waar geïsoleerde parken en
groenelementen tot een samenhangend geheel worden verweven. De historische
structuur van de kern kan daardoor versterkt worden, de groenfragmenten kunnen
aanknopingspunten zijn voor de uitbouw van ruimtelijke kwaliteit in de kern.

Gagelbroek

De functionele relaties tussen de noordelijke activiteiten en de kern versterken

Goorke

Een aantal openruimtegebieden kunnen worden betrokken bij de recreatieve ondersteuning van de kern. Zowel de recreatie in Kongobos, de voetbalbalactiviteiten ten
noordoosten als de verblijfsrecreatie ten noordwesten van de kern worden functioneel gekoppeld aan Arendonk. Verdere uitbreiding dient in de richting van de kern te
gebeuren. Het recreatieve zwaartepunt van Arendonk wordt uitgebouwd in Heikant.
Centraal gelegen in de kern biedt dit de beste ruimtelijke mogelijkheden voor de drie
nederzettingspatronen.

3

Wampenberg
Rode Del

Multifunctioneel grensgebied

Hooiput

Watering

Natuurfunctie centraal in stroomgebied Wamp en grensgebied
De vallei van de Wamp, met daarin Goorke-Lokkerse Dammen, en aansluitend daarop Hooiput en Rode Del-Gagelbroek vormt het natuurlijke zwaartepunt in deze deelruimte. De bijzondere fysische condities in deze gebieden zijn te vrijwaren garanties
voor bijzondere natuurwaarden. Ter hoogte van Gagelbroek moet gestreefd worden
naar een herwaardering van de voormalige natuurwaarden. Het streven naar in-
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4 Zuidelijk bovenlopengebied

Kanaal als recreatieve as
Het kanaal loopt als een lineaire as door het gebied en heeft op dit moment weinig
ruimtelijke relaties met de omgeving. Naast de natuurverbindingsfunctie wordt de
aandacht vooral gevestigd op de mogelijkheden van het kanaal als as voor laagdynamisch recreatief medegebruik. Ruimtelijke relaties met de omgeving kunnen dan
aangebracht worden door het aanduiden van knooppunten binnen het fietsroutenetwerk. Ontwikkeling van horeca in bestaande infrastructuur kan de potenties van deze
knooppunten ondersteunen. De bestaande (vergunde) bedrijven rond het kanaal
kunnen behouden blijven.

open ruimte de kansen krijgen zich duurzaam te handhaven en ontwikkelen. Waar
waterlopen het gebied doorkruisen, kunnen zij een ecologische corridorfunctie opnemen, ondergeschikt aan de agrarische functie. Vrijwillige beheersovereenkomsten
zijn hiervoor een mogelijkheid en geven uitdrukking aan een agrarische verbreding
die een oplossing kan bieden aan het duurzame voortbestaan van enkele landbouwbedrijven. Tegelijk kan deze accentuering de vervaagde landschappelijke structuur
opnieuw versterken. Aan de Wamp wordt wel uitdrukkelijk een natuurverbindingsfunctie gegeven.
kanaal

Hoogdynamische eilanden begrenzen
Ten oosten van het kanaal leunen twee eilanden van hoogdynamische infrastructuur
aan tegen het centrale natuurlijke zwaartepunt. Op basis van fysische, natuurlijke en
mobiliteitsoverwegingen bestaat hier geen draagkracht voor verdere uitbreiding van
de hoogdynamische activiteiten. De concentratie van weekendverblijven aan de
Rode Del en de historische gegroeide bedrijvigheid aan de Poeder - en Moerenstraat
kunnen binnen de huidige juridische grenzen bestendigd blijven. De meer naar het
noorden verspreide weekendverblijven dienen op termijn te verdwijnen ter versterking van de natuurlijke structuur. Ordening, verdichting en uitbreiding van de huidige
bestemming moeten dit mogelijk maken.

Watering

Wamp

Hoge Mauw

Overgangszone tussen kern en grensgebied open houden
Ingesloten tussen natuur, kanaal en kern liggen kleinschalige landbouwgebieden die
in beheer door grondgebonden landbouw de openheid tussen kern en grensgebied
moeten behouden. Agrarische verbreding (waaronder landschaps- en natuurbeheer)
kan opportuniteiten vormen om de landbouw op lange termijn nieuwe impulsen te
geven. Ontdichting van het woonlint van de Wampenberg moet doorzichten naar het
uitgestrekt en open landbouwgebied van de Watering mogelijk maken. In de zone
tussen de Wamp, kanaal en N139 daarentegen kunnen, binnen de grenzen van de
mestwetgeving, ontwikkelingsperspectieven voor duurzame vormen van grondloze
landbouwactiviteiten gegeven worden.

4

Zuidelijk bovenlopengebied

Sturende werking van het fysische systeem met landbouw als hoofdgebruiker
Gelet op het belang van het bovenlopenstelsel van de Kleine Nete als brongebied en
waterbuffer moet het fysisch systeem een sturende werking hebben op het bodemgebruik in het gebied. De dominante landbouwfunctie moet als beheerder van de
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E34
oostelijk brongebied
N118

Streven naar minder intensief bodemgebruik in het oostelijke brongebied
In het oostelijke landbouwgebied rond de Watering ligt de nadruk zeer sterk op professionele grondgebonden landbouwactiviteiten en bestaat er geen ruimte voor hobbylandbouw en rand-agrarische activiteiten. De ligging in een belangrijk brongebied
vraagt een bijzondere afstemming op het fysische systeem. Het via vrijwillige beheersovereenkomsten streven naar maximaal graslandgebruik in het teken van
grondgebonden veeteelt en het vrijwaren van verdere verharding kunnen daartoe
bijdragen. In het zuiden van het deelgebied wordt natuur hoofdfunctie in een gebied
dat de uitloper vormt van het Reties Goor en de bossen van Postel.

plangroep

87

DEEL 2 RICHTINGGEVEND DEEL

Ontdichting van de centrale gehuchtenband
De centrale gehuchtenband moet zoveel mogelijk worden ontdicht ter vrijwaring van
landschappelijke doorzichten. In deze landelijke linten is de residentiële bebouwing
ondergeschikt aan de agrarische functie én de aanwezigheid van non-agrarische
bedrijvigheid wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Het karakter van het zuidelijke
traditionele landbouwgehucht Broekstraat moet zoveel mogelijk worden behouden.
De openruimtecorridor tussen Berendonk en het kernlint Hertenvelden, die samenvalt
met de winterbedding van de Biezenloop wordt beschouwd als een openruimtepoort
die de bebouwde centrale as in Arendonk duidelijk begrenst ten opzichte van het
buitengebied.
Duidelijke mogelijkheden en grenzen voor de Hoge Mauw
In het zuiden van de deelruimte kan een uitbreiding van de Hoge Mauw worden
voorzien. De uitbreiding wordt onderzocht door de provincie en kan worden vastgelegd in een PRUP. De uitbreiding kan aansluitend gebeuren op het bestaande bedrijventerrein Hoge Mauw met het gehucht Berendonk, het landbouwgebied De Watering en het brongebied van de Kleine Nete als grensstellende randvoorwaarden. De
uitbreiding kan voorzien in een gedifferentieerd aanbod aan lokale en regionale bedrijfskavels, alsook in de opvang van de herlokalisatiebehoeften van lokale bedrijven.
Het aantal aansluitpunten van het netwerk van bedrijfsontsluitingswegen op de N118
dient zoveel mogelijk beperkt te blijven. De ontsluitingsweg van de bedrijvigheid aan
de Moerenstraat kan strikt behouden blijven.
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1 Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

VI
1

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Waterlopen en valleien als dragers van de ecologische infrastructuur

Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur

Voor het duurzaam behoud van de natuurlijke structuur in Arendonk is de uitbouw
van de ecologische infrastructuur noodzakelijk. Het aanduiden van de elementen van
de ecologische infrastructuur is een expliciete taak voor het gemeentelijk niveau.
Waterlopen en valleien bieden een geschikt kader om de ecologische infrastructuur
op te enten in de uitgestrekte agrarische gebieden. Door het lineaire karakter, de
fysische beperkingen voor bodemgebruik vormen ze de zoekzones voor uitbouw van
de ecologische infrastructuur.

Doelstellingen

Duurzaam vrijwaren van structuurbepalende ecologische processen

Kaart 17

1.1

Integrale visie op de natuurlijke structuur (cf. RSV)
In de eerste plaats staat de natuurlijke structuur in voor een duurzaam ecologisch
functioneren van het buitengebied. De natuurlijke structuur overlapt daarbij met andere structuren. De structuurbepalende elementen en processen die aan de basis
liggen van de natuurlijks structuur moeten worden behouden en versterkt. Binnen de
natuurlijke structuur kan de bosstructuur als een deelstructuur met een aantal eigen
karakteristieken onderscheiden worden. Daarnaast staat de natuurlijke structuur mee
in voor buffering en regeneratie van de natuurlijke hulpbronnen, zoals onder meer
het grondwater.
Duurzaam behoud van bestaande natuur- en boscomplexen
De bestaande structuurbepalende natuur- en boscomplexen worden gekenmerkt
door bijzondere natuurwaarden. Deze zwaartepunten van de natuurlijke structuur
moeten maximaal gevrijwaard worden. De nodige maatregelen, zoals onder meer
afbakening en bestemming, moeten genomen worden zodat dit op een duurzame
manier kan gebeuren.
Vrijwaren van de gave open ruimte
De nog gave open ruimte in Arendonk ligt mede aan de basis van een aantal bijzondere natuurwaarden. Uitgestrektheid en rust zijn namelijk kwaliteiten die als schaars
goed in Vlaanderen beschouwd worden. Tegelijk zijn het essentiële basiscondities
voor het voorkomen van een aantal specifieke natuurwaarden in Arendonk. Dit betekent dat ook het vrijwaren van de open ruimte buiten de natuurlijke structuur belangrijk is voor het functioneren ervan. In het bijzonder moeten de valleien gevrijwaard
worden van bebouwing of andere infrastructuur.
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Arendonk wordt gekenmerkt door enkele belangrijke reliëfelementen, die aanleiding
geven tot infiltratie-kwelrelaties. Terwijl de ruggen als infiltratie- en brongebied fungeren, ontstaat kwel in de valleien en depressies. Ook veenvorming treedt op in deze
gebieden. Maatregelen moeten genomen worden om deze ecologische processen
en de waardevolle biotopen die ermee samen hangen duurzaam te behouden. Bovendien is Arendonk in het bovenlopengebied van de Nete gelegen, wat de bronfunctie een ecologisch proces van bovenlokaal belang maakt.
Ruimtelijke condities scheppen voor een integraal waterbeheer
Geïntegreerd in de verschillende domeinen van het gemeentelijk beleid moeten
randvoorwaarden ingebouwd worden die integraal waterbeheer mogelijk maken en
ondersteunen. Integraal waterbeheer beoogt een geïntegreerd ontwikkelen, beheren
en herstellen van het waterecosysteem, met het oog op een multifunctioneel gebruik
(huishoudens, landbouw, industrie, recreatie, natuur,…) voor de huidige en toekomstige generaties. Een afstemming van het milieubeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid en het waterbeheer is een essentiële voorwaarde. Aandacht wordt daarbij besteed aan zowel waterkwaliteit als aan waterkwantiteit. Watersystemen vormen een
volwaardig onderdeel van de fysische ruimte en hun veerkracht moet zoveel mogelijk
worden hersteld. Alluviale gronden dienen van oudsher voor de afvoer en berging
van water en sediment. Natuurlijke kwel- en infiltratiegebieden moeten hun functie op
een behoorlijke manier kunnen vervullen.
Bouwen aan een draagvlak en zoeken naar harmonie tussen de openruimtefuncties
Het creëren van de gewenste ruimtelijke condities voor de natuurlijke structuur kan
leiden tot een conflict met andere ruimtegebruikers, vooral in gebieden met ecologische infrastructuur, waar niet natuur maar een andere gebruiksfunctie de hoofdfunctie is. In dergelijke gebieden moet gestreefd worden naar een invulling waarbij de
hoofdfunctie niet ondermijnd wordt.
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Het is van fundamenteel belang dat de natuurdoelstellingen mee gedragen worden
door de verschillende gebruikers van het landelijk gebied en in het bijzonder de landbouw. Het is bovendien aangewezen dat de landbouw als hoofdbeheerder actief
deelneemt in de realisatie ervan. Beheersovereenkomsten e.d. bieden hiervoor mogelijk een geschikt instrumentarium. Ook recreatief medegebruik kan een meerwaarde bieden door de bewustmaking van de mens voor natuurwaarden en door de onrechtstreekse economische waardering van de natuur. Anderzijds houdt recreatief
medegebruik van biologisch waardevolle en kwetsbare gebieden steeds risico ‘s in
voor de natuurwaarden. Onvermijdelijk is aan recreatief gebruik een toename van de
verstoring gekoppeld. Een gebiedsgerichte afstemming van de intensiteit van het
recreatief gebruik is aangewezen.

1.2
1.2.1

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven
Natuurconcentratiegebieden

Natuurconcentratiegebieden vormen door hun omvang en/of door een dominante
natuurfunctie de zwaartepunten van de natuurlijke structuur. Waar ze het lokale karakter overstijgen, behoren deze gebieden mogelijk tot wat door het Vlaams Gewest
binnen het VEN wordt afgebakend als Grote Eenheid Natuur (GEN) of Grote Eenheid
Natuur in Ontwikkeling (GENO) of tot wat door het Vlaams Gewest zal worden afgebakend binnen het IVON als natuurverwevingsgebied (verweving natuur-bosbouw).
Volgende natuurconcentratiegebieden worden aangeduid:
– Staatsbossen – De Zeshonderd – Hoge Vijversbossen

NCG1

– Korhaan – Luifgoor – Rodegoor

NCG2

– Rode Del – Gagelbroek

NCG3

– Goorke – Lokkerse Dammen

NCG4

– Goorheide – Hooiput

NCG5

– Kruikeven – Langschelpen

NCG6

– Watering – bossen

NCG7

Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt
Andere gebruiksfuncties zijn ondergeschikt; medegebruik is gebiedsafhankelijk mogelijk in de mate dat de natuurfunctie niet in het gedrang komt. Beheer door de landbouw (via beheersovereenkomsten) is mogelijk maar moet volledig afgestemd worden op de hoofdfunctie.
Gebiedsgericht bestendigen en ontwikkelen van de natuurfunctie
Het behoud en de ontwikkeling van natuurlijke waarden moet in functie van de specifieke eigenheid van het gebied, waarin ook het fysisch systeem een belangrijke rol
speelt, gebiedsgericht ingevuld worden:
– NCG1 (vermoedelijk natuurverwevingsgebied, verweving natuur en bosbouw):
Behoud van natuur- en bosfunctie in groot aaneengesloten en rustig complex op
de microcuesta, vrijwaren heiderelicten, aandacht voor de infiltratie- en bronfunctie, streven naar hogere biologische diversiteit, recreatief medegebruik aan Congobos en militair domein in afstemming op hoofdfuncties, bijzondere aandacht
voor de eigenheid van de parken, aandacht voor landbouw in huidige landbouwgebieden, aandacht voor bosexploitatie
– NCG2 (onderdeel van GEN “De Liereman - Korhaan”): Vrijwaren van natuurfunctie met bijzondere aandacht voor de gradiënten in afstemming op de fysische
condities, ecologische verbinding met Staatsbossen.
– NCG3 (onderdeel van GEN “Ronde Put – Goorken”): Vrijwaren van natuurfunctie
in overgangszone tussen microcuesta en Kempisch Plateau met respect voor
ecologische processen als infiltratie- en bronfunctie en geleidelijke afbouw zonevreemde verblijfsrecreatieve infrastructuur.
– NCG4 (onderdeel van GEN “Ronde Put – Goorken”): Vrijwaren en versterken van
natuurwaarden in alluviale vallei van de Wamp, bijzondere aandacht voor veenvorming en kwelprocessen, behoud van valleikarakter met specifieke aandacht
voor gradiënten en biologische diversiteit.

Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en ecologische processen
Natuur en bos blijven de hoofdfuncties. Via bestemming, inrichting en beheer moeten
de nodige condities gecreëerd worden om de natuurlijke ecotopen te herstellen of
verder te ontwikkelen. De ecologische processen die vaak aan de basis liggen van
de natuurwaarden, moeten daarbij gevrijwaard of hersteld worden. Naast deze meer
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bosexploitatie. De gebiedsgerichte visie is hiervoor richtinggevend.
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– NCG5 (onderdeel van GEN “Ronde Put – Goorken”): Vrijwaren van natuurfunctie,
behoud natuurwaarden in afstemming op fysische condities op basis van bijzondere lokale gradiënten tussen stuifzandcomplex en alluviale vallei, versterken
ecologische verbinding met zwaartepunten Rode Del en Goorke , stapsteen in
natuurverbinding langs kanaal.
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– NCG6 (vermoedelijk natuurverwevingsgebied): Vrijwaren van natuurfunctie in
stapsteen tussen Gagelbroek en Staatsbossen, behoud van gradiënten in overgang van de Wamp naar microcuesta en Kempische Plateau.

bieden en kleine landschapselementen. Voor de natuurverbindingsgebieden in de
vallei van de Wamp kan dit vertaald worden in een behoud of herstel van valleibosrelicten, natuurlijke slootkanten en extensief beheerde graslanden.

– NCG7 (gedeelte aangeduid als onderdeel van GEN “Ronde Put – Goorken”):
Vrijwaren van natuurfunctie in depressie van Looiendse Nete in aansluiting op de
bossen van Postel en in afstemming op fysische condities, bijzondere aandacht
voor regionale bronfunctie.

In het RSPA werd geen gebied met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang op het grondgebied van Arendonk aangeduid.

1.2.2

Verwevingsgebieden

In verwevingsgebieden kunnen naast de natuurfunctie ook andere verzoenbare functies nevengeschikt voorkomen en mag de ene functie de andere niet verdringen. Het
RSV voorziet de afbakening van natuurverwevingsgebieden (onderdeel IVON) in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vanwege het voorlopig ontbreken van
een definitieve afbakening zal via een ruwe zonering een aanname omtrent gebieden
met verweving tussen natuur en landbouw gebeuren.
Volgende gebieden worden aangeduid als aanname natuurverwevingsgebied, voor
verweving tussen natuur en landbouw:
– Omgeving Reenheide (landbouwgebied ten N van Korhaan)

Corridors en ecologische infrastructuur op gemeentelijk
niveau

Naargelang de ruimtelijke condities wordt een onderscheid gemaakt tussen natte
corridors en droge corridors. Corridors hebben enkel betrekking op gebieden die
geen deel uitmaken van natuurconcentratiegebieden of natuurverbindingen. Op basis
van bestaande concentraties kleine landschapselementen kunnen bijzondere aandachtsgebieden hiervoor aangeduid worden.
Volgende elementen worden aangeduid:
Natte corridors:
– de Hoge Vijversloop, tussen Luifgoor en De Zeshonderd
– de Rodeloop tussen Luifgoor en De Zeshonderd

– Omgeving De Lusthoven: Heitjesloop-Witgoor

1.2.3

1.2.4

– de Wamp tussen Rode Del en Langschelpen

Natuurverbindingen en ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang

– Looiends Neetje tussen kanaal - Watering bossen - Retie
Droge corridors:

Het aanduiden van natuurverbindingen is een provinciale taak. In het RSPA werden
volgende (natte) natuurverbindingen in Arendonk aangeduid :

– Militair domein - Kruikeven - Langschelpen – Gagelbroek (versterking van de
natuurverbinding die in RSPA wordt aangeduid tussen Hoge Vijversbossen en
bossen ten oosten van Arendonk)

– De Wamp als natuurverbinding met de bossen ten oosten van Arendonk (Goorke)
in de richting van de vallei van de Kleine Nete (Oude Korsendonk vijver)

Corridor in versteende omgeving:

– De verbinding tussen Hoge Vijversbossen en de bossen ten oosten van Arendonk (Goorke), mogelijk te realiseren via het kanaal
– De verbinding over de Moeren tussen het Goor en de bossen rond Postel, mogelijk te realiseren via het kanaal

– Vallei van de Wamp doorheen Arendonk-centrum
Aandachtsgebied kleine landschapselementen:
– Omgeving tussen Luifgoor en Zwartberg: concentratie landschappelijk en ecologisch waardevolle lijnvormige elementen

Opvullen van ontbrekende schakels in het ecologisch netwerk
Natuurverbindingen geven aan dat de provincie binnen deze ruimten natuurverbindingsgebieden zal afbakenen. In een natuurverbindingsgebied is de natuurfunctie
ondergeschikt aan andere functie(s). Het beleid is gericht op het behoud van onbebouwde delen en op het behoud, herstel en ontwikkeling van de kleinere natuurge-
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Ontwikkeling van de verbindingsfunctie in afweging met andere gebruiksfuncties
Corridors zijn essentiële schakels in de ecologische infrastructuur op het gemeentelijk niveau. In corridors worden de ruimtelijke condities geschapen om een functionele
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ecologische verbinding tussen natuurconcentratiegebieden mogelijk te maken. De
precieze aard van de verbindingsfunctie is afhankelijk van de specifieke natuurwaarden.
Corridors doorkruisen gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is en die mogelijk
deel uitmaken van de agrarische structuur of de nederzettingsstructuur. Het realiseren van de natuurdoelstellingen moet steeds afgewogen worden tegen de gewenste
ontwikkelingen van de andere structuurbepalende functies.

– Kanaal Dessel-Schoten, barrière voor de Wamp en tussen Goorke en Rode Del
– N139 + omliggende bebouwing – kanaal Dessel-Schoten
– N139, barrière tussen Kruikeven en Hoge VIjversbossen
– N118 – kanaal Dessel-Schoten
– N139, barrière tussen Loopbeemden en Rodegoor

1.2.5

Waterlopen centraal in de natte corridors
Corridors in de natte sfeer zijn geënt op waterlopen, waarbij de waterloop en delen
van de vallei de dragers vormen van de verbindingsmogelijkheden. De aandacht
gaat daarbij onder meer naar de oevers. Ook zeer natte gronden met beperkingen
voor de landbouw bieden mogelijkheden in zoverre het functioneren van de agrarische structuur dit toelaat.
Kleine landschapselementen en bosfragmenten centraal in de droge corridors
In droge corridors worden de verbindingsmogelijkheden geënt op, in hoofdzaak bestaande, kleine landschapselementen (houtkanten, bosjes, bermen, perceelsranden,…) en bosfragmenten. De verbindingsfunctie moet gevrijwaard worden binnen
de randvoorwaarden van de andere deelstructuren.

Aandachtsgebieden inzake structuurbepalende ecologische processen

Ecologische processen kunnen structuurbepalend zijn voor de natuurlijke structuur.
Het kwalitatief vrijwaren van deze processen is essentieel voor het functioneren van
de natuurlijke structuur. Dit kan voor de hoofdfunctie van het gebied randvoorwaarden inhouden, die gespecificeerd moeten worden in afweging met de gewenste ruimtelijke structuur van de hoofdfunctie. Afbakening en uitwerking van de randvoorwaarden kunnen worden opgenomen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de precieze
aanduiding is nader hydrologisch onderzoek vereist. We onderscheiden aandachtsgebieden kwel, infiltratie, veenvorming en bronfunctie. Tabel 28 geeft een overzicht
van de aandachtsgebieden die inzake ecologische processen worden aangeduid,
uitgaande van de bestaande fysische terreinkenmerken.

Behoud van KLE in aandachtsgebied kleine landschapselementen
Aandachtsgebied kleine landschapselementen wordt aangeduid op basis van bestaande concentraties van landschappelijk en ecologisch waardevolle KLE. In deze
aandachtsgebieden wordt gestreefd naar een nauwgezet behoud van de bestaande
kleine landschapselementen ter versterking van de ecologische infrastructuur op
gemeentelijk niveau. De hoofdfunctie in deze gebieden, hoofdzakelijk een agrarische
functie, blijft evenwel nadrukkelijk behouden.
Effectvermindering van barrièrewerking
Het doorbreken van barrières is een essentieel onderdeel van een beleid gericht op
de ontwikkeling van de ecologische infrastructuur en het vrijwaren van verbindingsmogelijkheden. Waar drukke verkeerswegen of verstedelijkte ruimten gelegen zijn
binnen natuurconcentratiegebieden of op corridors, gaat extra aandacht naar een
effectvermindering van de barrièrewerking:
– E34, barrière voor Looiends Neetje
– E34 – Watering-bossen
– Moerenstraat, barrière tussen Goorke en Goorheide-Hooiput
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het “bijhouden” van water (bezinking eerder dan systematisch snelle afvoer). Ook
verontreiniging van grondwater moet in een aandachtsgebied infiltratie vermeden
worden.

Tabel 28: aandachtsgebieden ecologische processen
Ecologisch proces

Aandachtsgebied

Infiltratie

Microcuesta – Hoge Vijversbossen – De Zeshonderd
Gagelbroek – Rode Del
Korhaan
Goorheide
Luifgoor- vallei Rode Loop
Reenheide (landbouwgebied ten N van Korhaan)
Vallei Wamp – Loopbeemdenloop
Vallei Wamp – Goorke – Rode Del
Hooiput
Watering
Watering-bossen
Vallei van de Rode Loop – Luifgoor
Vallei van de Wamp Goorke
Vallei van de Wamp – Loopbeemdenloop – Houwen
Microcuesta van de Kempen
Uitlopers Kempens Plateau

Kwel

Veenvorming

Bronfunctie

1.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
ruimtelijk natuurlijke structuur

Creëren van grote aaneengesloten gebieden met homogene natuurfunctie in
natuurconcentratiegebieden
– De gemeente vraagt aan het Vlaams Gewest om op korte termijn de gebieden
van het VEN af te bakenen.
– Van zodra deze afbakeningen gekend zijn kan de gemeente de natuurconcentratiegebieden van de gewenste natuurlijke structuur die daarin eventueel niet opgenomen zijn afbakenen in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
Uitbouwen van verweving
– De gemeente vraagt aan het Vlaams Gewest en de Provincie Antwerpen om op
korte termijn de gebieden van het IVON af te bakenen.

Tegengaan ontwatering en verdroging in aandachtsgebieden veenvorming
In aandachtsgebieden veenvorming moet bij de inrichting van het gebied het behoud
van een voldoende hoge permanente grondwaterstand nagestreefd worden, door
onder meer het vermijden van snelle ontwatering, en dit in afstemming op mogelijke
andere functies in de omgeving. De afmetingen van het gebied kunnen sterk variëren.
Vrijwaren fysische omstandigheden kwelfenomeen
In een aandachtsgebied kwel worden de fysische omstandigheden gevrijwaard om
kwel te laten optreden. Bij de inrichting van de gebieden moet daarom verstoring van
de waterhuishouding vermeden worden; bij grotere projecten is een hydroecologische studie noodzakelijk. Ook verontreiniging kan de kwelmilieus aantasten.

Introductie basiskwaliteit ecologische infrastructuur
– De gemeente kan bekenbeheersplannen laten opmaken. In een eerste fase kan
minimaal een bekenbeheersplan opgesteld worden voor waterlopen die een ecologische corridorfunctie vervullen binnen de natuurlijke structuur.
– Landbouwers kunnen gestimuleerd worden tot het aangaan van beheersovereenkomsten voor het beheer van perceelsranden, graslanden en kleine landschapselementen. In de eerste plaats wordt hiervoor een kader geboden door de
besluiten B.Vl.Ex. 13.04.99 en B.Vl.Ex. 04.06.99 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening (EEG) nr2078/92 van de
Raad van 30.06.92. Aanvullende subsidies kunnen voorzien worden in de zones
voor dominant graslandgebruik via een aanvullend subsidiereglement.

“Bijhouden” van niet verontreinigd regenwater in aandachtsgebieden infiltratie
Een aandachtsgebied infiltratie vervult door zijn hogere ligging en onbebouwde karakter een essentiële rol in het opvangen van niet-verontreinigde hemelwater. Binnen
de natuurlijke structuur is dit essentieel om de “voeding” van kwelzones te vrijwaren.
Ook buiten de natuurlijke structuur hebben deze infiltratiegebieden een belangrijke
functie, zoals het uitvlakken van de piekdebieten in waterlopen (overstromingsrisico’s) en het bufferen van water in functie van de basisbehoeften (drinkwater,…). Het
infiltratievermogen wordt maximaal gevrijwaard door het vermijden van verharding en
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Opmaak inventarissen
– De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van de eenduidigheid inzake
de ligging en de actuele toestand ervan. De gemeente kan een inventaris opmaken van de kleine landschapselementen met het oog op de eenduidigheid en
rechtszekerheid in dit verband.
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Afstemmen verweving recreatie-natuur

euconvenant kan aanvullend een (gewestelijke) afkoppelingspremie voorzien
worden.

– De gemeente kan volgende aspecten vastleggen: mogelijkheden tot verweving
tussen natuur en recreatie in Congobos en militair domein binnen de voorwaarden van de natuurlijke structuur (zie 7.2.5) en voorschriften i.v.m. verhardings- en
bebouwingsmogelijkheden.

– De gemeente kan een belastingreglement opmaken inzake verhardingen. Er
wordt een belasting uitgewerkt voor grote, verharde oppervlaktes (parkeerterreinen, loodsen,…) die vervalt bij het effectief afkoppelen van de regenwaterafvoer.

Vrijwaren ecologische processen

Verbeteren van de waterkwaliteit

– Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de gemeente een systematische toetsing aan de bestaande ecologische processen inbouwen met volgende
aandachtspunten:

– De gemeente kan het principe ‘de vervuiler betaalt’ uitwerken. Een groot deel van
de nog niet op riolering aangesloten linten en verspreide bebouwing wordt niet
aangesloten op het rioleringsnetwerk vanwege de hoge maatschappelijke kostprijs. De waterkwaliteit wordt er gegarandeerd via individuele of gegroepeerde
kleinschalige waterzuivering. In overleg met Aquafin moet hierop afstemming gebeuren van het investeringsprogramma van Aquafin, kleine gemeentelijke rioleringswerken (zonder subsidie) en het totaal rioleringsplan op deze beleidsvisie. In
een RUP kan worden wordt onderzocht welke linten of groepen van woningen in
aanmerking komen voor gegroepeerde kleinschalige waterzuivering, als alternatief voor de individuele zuivering. De gemeente kan beslissen om in te staan voor
de aanleg en het onderhoud van de gegroepeerde kleinschalige waterzuivering
maar de kosten te verhalen op de bewoners via een belastingreglement.

– Vermijden van bijkomende verharding in aandachtsgebieden infiltratie en kwel
– Vermijden van snelle ontwatering in aandachtsgebieden veenvorming
Integraal waterbeheer: uitvlakken van de piekdebieten
– De systematische toename van verharde oppervlaktes, de snelle afvoer van
regenwater naar oppervlaktewater en de kanalisatie van waterlopen zijn er de
oorzaak van dat sterke debietschommelingen optreden stroomafwaarts, waardoor
het risico op overstromingen groot is. Onderstaande maatregelen zijn een ondersteuning en verfijning op het toepassen van de “code van goede praktijk”.
– De gemeente kan opteren voor de aanleg van infiltratiegrachten (of infiltratieriolering) voor de regenwaterafvoer. Infiltratiegrachten hebben als doel regenwater
(afkomstig van wegen, daken, verhardingen) ter plaatse te laten infiltreren in de
grond; ze staan dus niet in verbinding met het oppervlaktewaternet. Waar geen
gescheiden riolering ligt of zal gelegd worden, kan de gemeente infiltratiegrachten
voorzien bij aanleg of heraanleg van wegen. In nieuwe verkavelingen kan de mogelijkheid van infiltratiegrachten worden onderzocht. Ook bij de aanleg van bedrijventerreinen wordt in de mate van het mogelijke voor deze werkwijze geopteerd.
Het voorzien van infiltratiegrachten kan worden ingeschreven in typebestekken.

– Verder kunnen ook de maatregelen m.b.t. het afkoppeling van het regenwater
een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit (de afkoppeling beperkt de overstorten tijdens piekmomenten waardoor minder vervuild water in de beken terechtkomt) en de kostprijs van het waterzuiveringsproces (minder zuiver regenwater bij het afvalwater verhoogt de efficiëntie van het bacterieel zuiveringsproces in de RWZI).

– De gemeente kan een stedenbouwkundige verordening opmaken voor het gebruik van waterdoorlatende materialen bij verharding. Deze stedenbouwkundige
verordening moet er voor zorgen dat het regenwater maximaal in de grond kan
dringen. De verordening kan gelden voor woningen en bedrijventerreinen, waar
geen infiltratiegrachten voorzien zijn.
– De gemeente kan een subsidiereglement opstellen m.b.t. het opvangen van hemelwater (bij bestaande woningen). De stedenbouwkundige verordening waarvan
hoger sprake is enkel van toepassing bij (ver)nieuwbouw. Daarom wordt een
subsidie voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een hemelwaterput bij een bestaande woning. Op die manier wordt de afkoppeling ook gestimuleerd bij de bestaande bebouwing. Door ondertekenen van optie 10 van het mili-
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Visueel “vertalen “ van het fysisch systeem

2

Gewenste landschappelijke structuur

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

Kaart 18

2.1

Doelstellingen

Erkenning van de landschappelijke structuur als continuïteit
Een gewetensvolle aanpak van het begeleiden van processen in het landschap zal
altijd rekening moeten houden met de continuïteit binnen dat landschap. Een dergelijke aanpak zal een middenweg betekenen tussen het uitvlakken van het bestaande
en het integraal behouden van een bepaald landschappelijk patroon. Deze continuïteit vertaalt zich in de landschappelijke structuur, als functionele drager en beelddrager van het landschap. De landschappelijke structuur heeft daarmee een langlopende waarde; ontstaan en ontwikkeling, kortom de geschiedenis van een landschap,
komen in de structuur tot uitdrukking. Vanuit dit perspectief legt de gewenste landschappelijke structuur randvoorwaarden op aan alle activiteiten die er plaatsvinden.
Erkenning van de landschappelijke kwaliteiten
Historiciteit (erfgoedwaarde), diversiteit en herkenbaarheid (identiteit) worden erkend
als landschappelijke kwaliteiten.
Behoud van de landschappelijke diversiteit met aandacht voor de samenhang
De herkenbaarheid van de landschappelijke diversiteit wordt als kwaliteit erkend en
het vrijwaren en versterken ervan geldt als doelstelling. Een banalisering en uniformisering van de landschappen moet tegengegaan worden. Verstedelijking en grootschalige ingrepen in het landschap kunnen deze processen in de hand werken en
moeten daarom onder strikte randvoorwaarden geplaatst worden. Doorheen de verschillen is er een belangrijke samenhang tussen de landschappen, die essentieel is
voor het functioneren ervan. In het behoud van de diversiteit moet deze samenhang
gerespecteerd worden.
Accentueren van grenzen en overgangen
Landschappen gaan vaak geleidelijk in elkaar over. Soms is er sprake van scherpe
grenzen. Het accentueren van deze grenzen en overgangen kan de landschappelijke
identiteit verhogen.
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– Valleien: Referentielandschap is hetzij een halfopen landschap gedomineerd door
graslanden (referentie: beemdenlandschap), hetzij een besloten landschap met
opgaande begroeiing (referentie: rietlanden en broekbossen).
– Ruggen: In de eerste plaats kan het vrijwaren van de open ruimte een bijdrage
leveren tot de visuele aanwezigheid. In de tweede plaats kunnen door het behouden of versterken van contrasten (open en besloten) lokale verhevenheden geaccentueerd worden.
– Depressies: De herkenbaarheid van een depressie hangt in belangrijke mate
samen met de mate waarin het bodemgebruik als ‘natuurlijk’ ervaren wordt.
Respecteren van traditionele landschappen en landschapspatronen
Traditionele landschappen of landschapspatronen verwijzen naar langlopende bodemgebruikvormen uit het verleden en hebben in die zin een belangrijke erfgoedwaarde. Behoud betekent niet een fossiliseren van het bestaande maar het inpassen
van nieuwe elementen in de hoofdlijnen van de bestaande structuur, waarbij gestreefd wordt naar het versterken van de regionale identiteit van het landschap.
Grondregels zijn hierbij het respect voor de natuurlijke, fysisch-geografische basis en
de cultuurhistorische eigenheid van het landschap.

2.2

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

2.2.1

Structurerende reliëfelementen

In het landschap van Arendonk is de microcuesta van de Noorderkempen structuurbepalend. De bos- en natuurfunctie benadrukken het visueel het reliëf en dienen te
verwijzen naar de karakteristieken van het onderliggend fysisch systeem. De microcuesta van de Noorderkempen wordt dan ook aangeduid als structuurbepalend reliëfelement.
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2.2.2

Kapellen

Structurerende hydrografische elementen

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

– Kapel van de Watering
– Kapelletje van de Watering-Borgers
– Kapel van de Berendonk
– Kapelletje van de Nieuwendijk

– Vallei van de Wamp

– Kapel van de Kerkstraatse Akkers

– Vallei van de Biezenloop

– Kapel van de Broekkant

– Vallei van de Kleine Biezenloop

– Gemetste kapel van de Achterste Boer

– Vallei van het Looiends Neetje

– Kapel van het Schotelven

– Vallei van de Broekloop

– Heilig Rita Kapelletje van de Zwartbergstraat

– Vallei van de Rodenloop

– Kapel van de Heikant

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

– Kapel van de Wampenberg

Een bijzondere positie in de landschappelijke structuur wordt ingenomen door het
kunstmatig aangelegde kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Deze landschappelijke as
wordt het bindteken van de gemeente en wordt daardoor ook een functioneel, structurerend element. Het kanaal is een lineaire as die kan gelden als oriëntatiemiddel
doorheen de gemeente waarbij de visuele landschapsbeleving van het kanaal wordt
versterkt door de flankerende bomenrijen.

– Kapel van de Roeststraat

2.2.3

– Kasteel De Tip

Bakens als structurerende elementen

– Paalkapelletje van het Congobos
– Kapel van de Hoge Heide
– Kapel van de Lusthoven St. Lutgardis
– Kapel van het Jokeven
– Kapel van het Pelgrimspleintje Kapel van het Pleintje
– Kapel van de Moerenstraat
– Kapel van de Horststraat – De Biezen
Kastelen en kasteelparken
– Kasteel Terbeuken

Bakens zijn visuele blikvangers en fungeren dikwijls als oriëntatiepunten in het landschap. Volgende puntbakens worden aangeduid:

– Kasteel Meerhoeve
Merkwaardige gebouwen

Windmolens

– Berendonkhoeve

– Toremansmolen/Meulegoormolen

– Neogotische gemeentehuis

Kerken

– Huis Deroissart

– O.L.Vrouwkerk Arendonk

– Kloostergebouw

– Parochiekerk St. Jozef Voorheide

Monumenten
– De Vierschaar
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Elk van deze bakens dient behouden te worden met respect voor hun (al dan niet
cultuurhistorische) authenticiteit. De bebouwing in de omgeving van deze karakteristieke elementen dient op een dergelijke wijze te worden vorm gegeven dat de bakens
visueel gevrijwaard of versterkt worden. De kapellen komen vaak voor op kruisingen
van wegen of ze zijn gekoppeld aan een traditioneel gehucht. Een aantal heeft vanwege de omvang en/of door de strategische (kruispunt)ligging een uitgesproken
oriëntatiefunctie die versterkt kan worden. Bij andere met een minder strategische
ligging is deze functie geringer maar wel steeds aanwezig. Cultuurhistorisch hebben
ze alle hun specifieke waarde.

2.2.4

Markante terreinovergangen als structurerende componenten

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

– Structurerende elementen en componenten: verschil in bodemtype (droog -nat
alluviaal), verschillen in bodemgebruik (geen bebouwing, verschil in teelten), karakteristieke oeverbegroeiing en kleine landschapselementen

2.2.5

Gave landschappen

Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in beperkte
mate gewijzigd is door ingrepen:
– relicten van traditionele landschappen
– valleilandschappen
– restanten heide- en venlandschappen
– relicten van landschapspatronen: kleinschalig landschapspatroon, depressies,
historische rijgehuchten op hogere interfluvia
Bij de gave landschappen staat het behoud en de versterking van de structurerende
landschapselementen en –componenten voorop. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van deze structurerende elementen en componenten.
Tabel 29: overzicht van de gave landschappen

Grens Hoge Mauw
– Overgang tussen nieuw industrielandschap van Hoge Mauw en uitgestrekt agrarisch landschap van de Watering
– Structurerende elementen en componenten: sterk verschil in bodemgebruik, sterk
contrast in openheid landschap
Staatsbossen –Ravelse Hoek
– Overgang tussen beboste cuesta en agrarisch landschap van Ravelse Hoek
– Structurerende elementen en componenten: verschil in bodemgebruik, contrast in
openheid landschap
Arendonk- vallei van de Wamp ter hoogte van Horeman-Klavervelden
– Overgang tussen valleigronden en de bebouwde kern van Arendonk
– Structurerende elementen en componenten: verschillen in bodemtype (nat alluviaal – droge plaggenbodem), verschillen in bodemgebruik (bos en landbouw - bebouwing)

Landschap

Structurerende elementen en componenten

Reconstructie voormalig en oorspronkelijk valleilandschap
Vallei van de Wamp-Goorke
Besloten gevarieerd valleilandschap
Hooiput
Besloten landschap met valleikenmerken
Restanten Heide- en venlandschap
Staatsbossen-De Zeshonderd-Hoge Vij- Uitgestrekt reliëfrijk en gradiëntrijk geheel van
versbossen
bossen, vennen, open plekken met heiderelicten
Korhaan
Oude naaldhoutaanplanten, enkele stuifzandoppervlakten, relicten van droge graslanden en
heide.
Depressie
Luifgoor
Zeer natte gronden, moerasrelicten in zeer
vochtig loofbos
Compartimentenlandschap
Zwartberg-Luifgoor
Markante en brede bomenrijen compartimenteren het agrarisch landschap

Grens winterbeddingen van de waterlopen
– Overgang tussen gaaf valleilandschap en hogere gronden
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Valleilandschappen: behoud herkenbaarheid valleikarakter

2.2.6

In een vallei wordt het landschapsbeeld in belangrijke mate gedicteerd door beperkende randvoorwaarden van het fysisch systeem (natte alluviale gronden, veen,
winteroverstromingen) die een intensief bodemgebruik niet toelaten. Een typisch
valleilandschap wordt gekenmerkt door volgende elementen en componenten :

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

– halfopen, kleinschalige landschappen met graslanden (referentie beemdenlandschap
– besloten landschappen met broekbos, rietland en moerasvegetatie
Valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere versnippering en versnijding
door nieuwe infrastructuren en bebouwing. De natuurlijke loop van de rivier of beek
wordt behouden (of hersteld). De structurerende elementen en componenten worden
behouden of versterkt.

Nieuwe landschappen

– nieuwe landbouwlandschappen in het zuidelijk bovenlopengebied
– Rode Del - Gagelbroek
Behoud en versterking van resterende elementen en componenten van de oorspronkelijke structuren staan voorop. Concreet betekent dit behoud of herstel van resterende bossen, resterende relicten en kleine landschapselementen, vooral waar ze de
structuren accentueren.

2.2.7

Openruimteverbindingen

Heidelandschap: vermijden van volledige verbossing
Het heidelandschap verwijst naar het traditionele agrarische stelsel van de Kempen
(potstalsysteem) waarin de heide een belangrijke functie vervulde. Het heidelandschap wordt bepaald door een afwisseling van open heidegebieden, graslanden en
besloten gebieden met opgaande begroeiing (bossen en struwelen). Deze afwisseling dient behouden te blijven. Gradiënten samenhangend met een gaaf microreliëf
kunnen mede structuurbepalend zijn.
Depressies: behoud fysische kenmerken
In gebieden met kwel of een slechte natuurlijke ontwatering legt het fysisch systeem
beperkingen op voor het bodemgebruik, hetgeen zich weerspiegelt in het landschapsbeeld. Traditioneel werden deze gebieden getypeerd door broekbossen of
natte heide. Lokaal zijn hiervan aspecten bewaard gebleven. In deze gebieden staat
het behoud van de structurerende elementen en componenten voorop.

Openruimteverbindingen zijn niet of weinig bebouwde ruimten in de buurt van sterk
bebouwde (verstedelijkte) gebieden. Volgende openruimteverbindingen worden aangeduid:
– Biezenloop tussen Hertevelden en Horst
– Wamp tussen Robeek en Saren, dwars op lint Roobeek-Akkerstraat
Het beleid is gericht op het enerzijds voorkomen van het aan elkaar groeien van de
bebouwde gebieden zodat de verschillende bebouwde entiteiten herkenbaar blijven
en het verzorgen van een verbindingsfunctie ten aanzien van structuurbepalende
functies van het buitengebied anderzijds. De verbinding moet maximaal gevrijwaard
worden van de bebouwing en nieuwe infrastructuur.

2.3

Compartimentenlandschap: behoud van kleine landschapselementen
Bomenrijen en kleine landschapselementen vormen compartimenten in een landschap dat verder ingenomen wordt door openruimtefuncties. Ze doorbreken het open
agrarisch landschap en verkleinen de landschapsschaal. Het voortbestaan van deze
landschappen staat of valt met het behoud van de structurerende landschapselementen.
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Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
landschappelijke structuur

– Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de gemeente een systematisch toetsing aan de gewenste landschappelijke structuur inbouwen. Deze toetsing kan vertaald worden in de stedenbouwkundige voorschriften met volgende
aandachtspunten:
– Vrijwaren van openruimtecorridors
– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave landschappen en markante terreinovergangen
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3

leerd kunnen worden. Hiervoor moeten de nodige ruimtelijke en socio-economische
condities geschapen worden.

Gewenste agrarische structuur

Kaart 19

3.1

Agrarische verbreding met het oog op een toekomstgerichte en leefbare landbouw

Doelstellingen

Veilig stellen van de agrarische structuur
Om het verder dynamisch evolueren van de landbouw toe te laten moeten de nodige
ruimtelijke condities gecreëerd worden. In de eerste plaats moeten daarvoor de gebieden van de agrarische structuur hard afgebakend worden. Binnen deze gebieden
is de landbouw de hoofdfunctie en mag de eventuele introductie van nevenfuncties
de landbouw niet in het gedrang brengen. Vermeden moet worden dat door introductie van nieuwe functies de agrarische structuur ondermijnd zou worden.

De moderne landbouw is sterk gespecialiseerd en grootschalig, maar is hierdoor ook
kwetsbaar. Dit wordt versterkt door de concurrentiepositie en toenemende eisen die
gesteld worden vanuit ecologische overwegingen en in functie van het dierenwelzijn.
Agrarische verbreding kan vanuit dit perspectief in gebieden waar ook andere openruimtefuncties belangrijk zijn en de productiefunctie afneemt een meerwaarde bieden
en kan op bedrijfseconomisch vlak mogelijke inkomensverliezen compenseren. Agrarische verbreding is erop gericht de landbouw de mogelijkheid te geven nieuwe functies uit te bouwen. Waar de landbouwer bijkomende beheersfuncties uitvoert, moet
hiervoor aangepaste vergoeding voorzien worden.
Ruimtelijke condities voor een leefbare landbouw in economisch perspectief

Grondgebonden veeteelt als drager
De grondgebonden veeteelt is en blijft de ruimtelijke drager van de landbouw en de
belangrijkste beheerder van de open ruimte. De gemeente onderstreept daarmee de
doelstellingen van het RSV en het RSPA. Wat betreft grondloze veehouderij wordt
gesteld dat de bestaande concentratie beperkt blijft tot de Noorderkempen. Binnen
de huidige context van de mestproblematiek is er bovendien geen ruimte voor nieuwe grondloze bedrijven. De akkerbouw en tuinbouw in open lucht nemen in Arendonk ook een zeer belangrijke plaats in en deze sterk grondgebonden landbouwactiviteiten moeten ruimtelijk bestendigd kunnen worden.

Landbouw maakt deel uit van de ruimtelijk economische structuur. Dit betekent dat in
het zoeken naar agrarische verbreding en vernieuwing rekening moet gehouden
worden met de sociaal-economische aspecten van de agrarische bedrijfsvoering.
Onder meer schaalvergroting, potenties voor nevenactiviteiten en toenemende
gronddruk zijn elementen waar rekening mee gehouden moet worden in het agrarisch beleid. Dit houdt ook in dat mogelijk randvoorwaarden inzake agrarische verbreding moeten afgewogen worden tegen de eisen van de leefbare landbouw. Inkomensverlies als gevolg van een lagere fysische productie bij een vernieuwd agrarisch
beheer moet gecompenseerd worden.

Landbouw als “verruimde” beheerder van de open ruimte

Het fysisch systeem als onderlegger

In de uitgesproken landbouwgemeente Arendonk is ongeveer 45% van de gemeentelijke oppervlakte in agrarisch gebruik. Waar traditioneel landbouw en landschapsonderhoud hand in hand gingen, is dit door de evoluties van de laatste decennia niet
meer algemeen het geval. Schaalvergroting, intensivering en een gegroeide loskoppeling tussen landbouw en fysisch systeem leiden tot steeds meer conflicten. Anderzijds kan het opleggen van strikte randvoorwaarden zonder bijkomende maatregelen
de socio-economische leefbaarheid van de landbouw in het gedrang brengen. Eerder
dan een onttrekken van grond aan de landbouw ten behoeve van andere functies,
biedt een verruiming van de landbouw in functie van het beheer van de open ruimte
nieuwe perspectieven voor een duurzame landbouw. Een verruiming van de landbouw betekent dat zich ontwikkelende nevenfuncties zoals plattelandstoerisme, natuur- en landschapsbeheer op de landbouw afgestemd kunnen worden en gestimu-

Het opnieuw sterker afstemmen van de landbouw op het fysisch systeem vormt één
van de basisvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw die ook
in het RSV en PRSA onderstreept wordt. Binnen de context van de moderne landbouw is een integrale afstemming echter niet haalbaar. Speciale aandacht gaat
daarom naar delen van valleien. Grondgebonden landbouw moet in evenwicht zijn
met de ruimtelijke draagkracht van de valleien en de aanwezige fysische, ecologische en landschapswaarden respecteren. Deze afstemming uit zich onder andere in
het aanduiden van bouwvrije zones.

GRS Arendonk

IOK

Opbouw kader voor andere dan agrarische functies
De gebieden van de agrarische structuur delen het gemeenschappelijk kenmerk dat
landbouw de hoofdfunctie is. Voor andere functies, die vaak een nauwe historische
relatie met de landbouw vertonen, moet een kader aangereikt worden dat aangeeft
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welke functies waar kunnen. Dit kader dient verder uitgewerkt in de uitvoeringsfase.
Het verbieden of net toelaten van activiteiten in gebieden van de agrarische structuur
(ruimtelijke beleidscategorieën) is een eerste instrument. Bijkomend dient in de uitvoeringsfase een afwegingskader opgemaakt te worden dat elementen aanreikt om
de dynamiek van een activiteit in relatie tot de draagkracht van een omgeving te
evalueren. Op die manier kunnen dan gebiedsgerichte voorschriften uitgewerkt worden.
Uitdoven van landbouw buiten de agrarische gebieden
Onverzoenbare landbouwactiviteiten buiten de agrarische gebieden zullen op termijn
uitdoven afhankelijk van de vergunningsverlening. Daarbij dient echter rekening
gehouden te worden met de leefbaarheid van de betreffende bedrijven en het feit dat
ook andere functies momenteel een bepaalde oppervlakte aan agrarisch gebied
zonevreemd innemen.

menlijke infrastructuur en dergelijke. Verdere verspreide uitbreiding van grondloze
veeteelt en glastuinbouw is niet gewenst. Grootschalige uitbreiding van grondloze
landbouw vindt bij voorkeur plaats aansluitend op bestaande gebouwen, voor zover
de geldende wetgeving dit toelaat en mits positieve toetsing aan de draagkracht van
de omgeving. Op die manier blijft de rest van het agrarisch gebied gevrijwaard van
grootschalige agrarische bebouwing met sterke impact op de dynamiek van de agrarische structuur, het landschap en landbouwverkeer. In principe bieden de gebieden
van de agrarische structuur geen ruimte voor niet-professionele landbouw. De behoefte aan ruimte voor niet-professionele landbouw bestaat echter en kan gebiedsgericht gestimuleerd of ontmoedigd worden teneinde de structureel sterke agrarische
gebieden te vrijwaren. De versnipperde zones in of aansluitend op de kern, gehuchten of linten komen hiervoor het meest in aanmerking. Andere functies en activiteiten
zijn ondergeschikt en zijn in de agrarische gebieden maar mogelijk in de mate dat ze
de leefbare landbouw niet hypothekeren.
Vrijwaren open ruimte

3.2

Ruimtelijke beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

De afbakening van de gebieden van de agrarische structuur behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Uitgaande van de agrarische structuur op Vlaams en
provinciaal niveau en met in acht name van een voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening op dit moment, gebeurt hiervoor op gemeentelijk niveau een aanname. Vanuit deze aanname wordt een verdere differentiatie binnen de agrarische
gebieden voorzien.

3.2.1

Agrarisch gebied

De aanduiding en afbakening van de agrarische gebieden18 zal gebeuren in een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In het GRS gebeurt hiervan een aanname en
worden volgende ontwikkelingsperspectieven gesteld.
Ruimtelijke condities in functie van grondgebonden landbouw
In het agrarisch gebied wordt het ruimtelijk functioneren van de grondgebonden
landbouw vooropgesteld. Ruimtelijke condities moeten dit duurzaam bestendigen.
Instrumenten hiervoor zijn ruilverkaveling nieuwe stijl, landinrichting, aanleg geza-

18

Het RSV brengt de oppervlakte van de agrarische gebieden op 750.000ha en bestemt deze ruimtelijk voor
de beroepslandbouw, d.w.z. landbouwbedrijfsvoering die planten en/of dieren voortbrengt in hoofd- of nevenberoep.
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De open ruimte moet gevrijwaard worden ter ondersteuning van de landbouw en
andere openruimtefuncties. Er is in de agrarische gebieden geen ruimte voor bijkomende niet-agrarische bebouwing, tenzij voor aan landbouw gerelateerde activiteiten
onder strikte voorwaarden die verder aangegeven worden. Bijkomende agrarische
bebouwing moet geënt worden op het bestaande bebouwingspatroon en zo veel
mogelijk aansluiten bij de bestaande agrarische bebouwing.
Agrarische verbreding
Agrarische verbreding kan vrijwillig aangegrepen worden als kans ter ondersteuning
van de agrarische activiteiten en als bijdrage aan een leefbare landbouwsector.
Agrarische verbreding kan zich richten op toerisme, natuurbeheer of landschapsonderhoud als nevenactiviteit. Ontwikkeling van deze bijkomende functies mag echter
geen ondermijning van de agrarische structuur inhouden. Hoevetoerisme en thuisverkoop kunnen als vormen van agrarische verbreding meer kansen geboden worden. De bindende voorwaarde is dat landbouw de hoofdactiviteit op het bedrijf blijft.
Streven naar dominant graslandgebruik in agrarisch gebied met alluviale bodem
Een toetsing van de landbouw aan het fysisch systeem kan in bepaalde gebieden
resulteren in gewenste en minder gewenste teelten. In de mate dat de teeltdifferentiatie lokaal en kleinschalig wordt toegepast, kan het de duurzaamheid van de landbouw op bepaalde plaatsen bevorderen. Er mag evenwel geen hypotheek gelegd
worden op het functioneren van het agrarisch gebied. Het aanduiden van zoekzones
voor dominant graslandgebruik binnen delen van alluviale valleien geeft een concrete

plangroep

GRS Arendonk

VI gewenste ruimtelijke structuur
3 Gewenste agrarische structuur

invulling aan de visie van het RSV dat het fysisch systeem structurerend moet zijn
voor onder meer de agrarische structuur. Alluviale gronden vormen immers de van
nature overstroombare gebieden met een permanent hogere grondwaterstand en
een natuurlijke bodemgeschiktheid voor graslandgebruik. De aanduiding beperkt zich
echter tot zoekzones en dominant graslandgebruik kan enkel een wensbeeld zijn en
mag het functioneren van het agrarische gebied of individuele bedrijven niet in het
gedrang brengen. Dit betekent dat het graslandgebruik niet verplichtend kan worden
opgelegd in het agrarisch gebied en dat dit streefbeeld dient gerealiseerd te worden
op basis van vrijwilligheid. Volgende zoekzones worden aangeduid:

Landbouw en natuur als nevengeschikte functies

– alluviale vallei van Broekloop en Bundersloop

Gradaties van verwevingsvormen gebiedsgericht vertalen

– vallei van de Wamp met aansluitend de alluviale vallei van de Loopbeemdenloop

Verweving kan gerealiseerd worden door het afwisselend voorkomen van percelen
met enerzijds hoofdfunctie landbouw en anderzijds met hoofdfunctie natuur. Daarnaast kan in verwevingsgebieden ook multifunctionaliteit op perceelsniveau afgedwongen worden (beheerslandbouw). Per gebied kan de aard van de verweving
vertaald worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

– alluviale bodems van de Watering
– alluviale vallei van de Biezenloop
In de zones voor dominant graslandgebruik kan enkel een stimulatiebeleid tot het
vrijwillig afsluiten van beheersovereenkomsten gevoerd worden. Voor het afdwingbaar opleggen van teeltmogelijkheden komen immers enkel natuurverwevingsgebieden in aanmerking. Het op grote schaal bindend opleggen van teeltbepalingen zou
de dynamiek van de landbouw ondermijnen en dit is niet de bedoeling. De deskundige landbouwsector dient in een eventuele uitwerking van deze visie sterk betrokken
te worden op basis van overleg.

3.2.2

Natuurverwevingsgebied

De aanduiding en afbakening van natuurverwevingsgebieden behoort tot de taak van
het Vlaams Gewest. Natuurverwevingsgebieden behoren zowel tot de natuurlijke als
de agrarische structuur. Het Vlaams Gewest zal in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen maximaal 70.000 ha natuurverwevingsgebied binnen de agrarische
structuur afbakenen. De afbakening is dus een gewestelijke materie. De ontwikkelingsperspectieven moeten dan ook als suggestie aan het aan de Vlaamse overheid
beschouwd worden.
19

Voor Arendonk worden enkel aannames rond natuurverwevingsgebieden gedaan .
Volgende gebieden werden aangeduid als natuurverwevingsgebied:

In natuurverwevingsgebied zijn de functies landbouw en natuur nevengeschikt en zijn
andere functies ondergeschikt. Het beleid is gericht op de ruimtelijk ondersteuning
van de verweving van de functies landbouw en natuur. De ondersteuning houdt ruimtelijke voorwaarden in voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige ecotopen. Verder dienen de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de
met de aanwezige ecotopen verzoenbare landbouwactiviteiten ruimtelijk ondersteund
te worden.

3.2.3

Bouwvrije zones

In gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen bakent het Vlaams Gewest binnen de
gebieden van de agrarische structuur bouwvrije zones af, waarbinnen bebouwing
niet toegelaten is. De daarbij gehanteerde criteria zijn onder meer belangrijke kwaliteiten of mogelijkheden voor grondgebonden agrarische functies, aaneengesloten
karakter van cultuurgronden, ontbreken van bebouwing en belangrijke landschappelijke kwaliteiten. Bindende voorwaarde is het ontbreken van bestaande bedrijfszetels.
Bebouwingsmogelijkheden kunnen op die manier afgestemd worden op de agrarische structuur, maar ook op landschappelijke kwaliteiten, het fysisch systeem en de
gaafheid van de open ruimte. De aanduiding heeft dus zowel ruimtelijke als landbouwkundige voordelen.
In de mate dat er op dit vlak nog beleidsruimte rest, worden ook op gemeentelijk
niveau bouwvrije zones aangeduid. Volgende bouwvrije zones worden in Arendonk
aangeduid:
– Noorden van de Lusthoven
– Reenheide

– Omgeving Reenheide

– Onbebouwde alluviale gronden van de Watering

– Omgeving de Lusthoven: Heitjesloop-Witgoor

– Onbebouwde omgeving tussen E34, N118, Roobeek en Broekstraat, langsheen
Broekloop
– Vallei van de Wamp stroomafwaarts Arendonk

19

Op basis van de voorlopige versie van de afbakening van de gebieden van de agrarische structuur door
AMINAL, Afdeling Land daterend van 1998
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Beheren van de ruimtelijke spreiding van agrarische bebouwing

– Agrarisch gebied ten noorden van Arendonk (Reenstraat – Dopheistraat)

Binnen de bouwvrije zones kan geen bebouwing toegelaten worden, ook geen agrarische bedrijfszetels. Het aanduiden van de bouwvrije zones geeft de mogelijkheid de
ruimtelijke spreiding van de agrarische bebouwing af te stemmen op de agrarische
structuur zelf. Uitgangspunt daarbij is dat het voortbestaan van leefbare agrarische
bedrijven daarbij niet in het gedrang komt.

– Flierenbos – Voorheide (Peerdskerkhofstraat – Hazegewoud – Voorheide)

Ruimtelijke ondersteuning grondgebonden landbouw
Het aanduiden van bouwvrije zones is er op gericht de agrarische structuur te optimaliseren in functie van de ontwikkelingsmogelijkheden van grondgebonden landbouw. Het weren van agrarische bedrijfszetels en andere bebouwing in deze gebieden bestendigt de bestaande potenties voor de grondgebonden landbouw en verzekert de ruimtelijke leefbaarheid van grondgebonden landbouwbedrijven in de omgeving. Op deze manier kan geen nieuw agrarisch bedrijf ingeplant worden in een gebied dat optimaal ingericht en zeer geschikt is voor grondgebonden teelten. In het
geval van grondgebonden veeteelt kan eventueel de mogelijkheid om toch binnen
een aantal randvoorwaarden noodzakelijke schuilhokken voor grazende dieren te
voorzien gebiedsgericht bekeken worden en als aandachtspunt meegenomen worden in de uitvoeringsfase.

– Grens
Meer ruimte voor aan landbouw gerelateerde activiteiten
Binnen een aantal randvoorwaarden kunnen deze gebieden ook andere, aan landbouw gerelateerde functies opnemen. Het betreft functies die in de overige gebieden
van de agrarische structuur ontmoedigd of geweerd worden, omdat een ongecontroleerde verspreiding ervan het functioneren van de agrarische structuur kan ondermijnen:
– hobbylandbouw (niet-professionele landbouw)
– aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid
– toeristisch-recreatieve activiteiten gerelateerd aan de landbouw
De inplanting dient evenwel steeds afgewogen te worden op basis van een planologische toetsing zodat de dynamiek gebiedsgericht afgestemd kan worden.

3.3

Weren van harde infrastructuur uit de valleien
Het aanduiden van bouwvrije zones op alluviale gronden staat ook voor een afstemming op het fysisch systeem en garandeert het vrijwaren van uitgebreide verharding.
Bovendien ondersteunt het de resterende landschappelijke kwaliteiten.

3.2.4

Multifunctionele landbouwzones

De agrarische gebieden die door hun ruimtelijke kenmerken zoals versnippering en
kleinschaligheid en de impact van bestaande infrastructuur minder potenties bieden
als uniform landbouwgebied, kunnen aangeduid worden als multifunctionele landbouwzones. Het zijn structureel aangetaste gebieden die behoren tot de agrarische
gebieden, maar morfologisch minder geschikt zijn voor grootschalige grondgebonden
agrarische activiteiten. Ze sluiten aan op kernen, liggen ingesloten tussen woonlinten
en verkeerswegen en worden sterker geconfronteerd met invloeden vanuit andere
functies.
In Arendonk kunnen volgende zones aangeduid worden als multifunctionele landbouwzones:
– Schotelven (Schotelven - Leeuwerfstraat – Hogepedestraat – Hoendergaarsen)
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Ontwikkelingsperspectieven voor andere gebruiksfuncties binnen de agrarische structuur

De gebieden van de agrarische structuur delen het kenmerk dat landbouw de hoofdfunctie is. Dit betekent echter niet dat ook andere functies voor komen. Weliswaar
zijn deze andere functies ondergeschikt en gebonden aan voorwaarden. Een toename van andere functies mag niet leiden tot een devaluatie van de agrarische structuur door verstoring en verdringing van de professionele landbouw.
In een ruimtelijk uitvoeringsplan moet aangegeven worden wat de beperkingen en
mogelijkheden van deze andere functies zijn binnen de agrarische gebieden en aan
welke stedenbouwkundige voorschriften de infrastructuur onderworpen is. Dit moet
betrekking hebben op de uitbreiding van bestaande activiteiten, de oprichting van
nieuwe gebouwen voor deze functies of de functiewijziging van vrijkomende landbouwzetels. Dit RUP gaat uit van een planologische toetsing waarbij de dynamiek de
activiteiten wordt gemeten t.o.v. de draagkracht van de ruimte hetgeen per zone
vertaald kan worden in gebiedsgerichte voorschriften.
Volgende functies maken gebruik van de agrarische gebieden in de gemeente Arendonk:
– natuur en landschap
– hobbylandbouw
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– toerisme en recreatie

Conform het principe van gedeconcentreerde bundeling en kernversterking kan een
verdere verspreiding van nieuwe bewoning en non-agrarische handel en bedrijvigheid niet aanvaard worden.

– wonen; non-agrarische handel en bedrijvigheid
– aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid
Tabel 30 geeft een overzicht van de visie-elementen omtrent andere en aan landbouw gerelateerde functies in agrarisch gebied.
Wat betreft natuur en landschap kan men stellen dat deze functies in principe overal
een plaats kunnen krijgen binnen de agrarische structuur. Ze zijn dan ondergeschikt
aan landbouw en men spreekt van medegebruik. De landbouwer kan overal in agrarisch gebied op basis van vrijwilligheid in de vorm van beheersovereenkomsten aandacht besteden aan deze functies. Uiteraard kan het afdwingbaar maken van multifunctionaliteit op perceelsniveau enkel in natuurverwevingsgebieden.
Het RSV stelt dat hobbylandbouw niet thuis hoort binnen de gebieden van de agrarische structuur. Deze gebieden worden immers ingericht voor professionele landbouw. Vandaar dat hobbylandbouw als nevenfunctie gezien kan worden. In multifunctionele landbouwgebieden kan hobbylandbouw echter zeker wel.

De aan landbouw gerelateerde handel en bedrijvigheid kan onder voorwaarden een
plaats krijgen binnen de multifunctionele landbouwzones indien er een uitdrukkelijke
functionele relatie bestaat tussen de vestiging en de onmiddellijke omgeving. Voorbeelden zijn o.a. een conditioneringsbedrijf voor verse producten, kleinschalige
mestverwerking, loonwerkers, tuincentra, … . In deze gebieden kan de mogelijkheid
geboden worden om nieuwe gebouwen of infrastructuur op te richten aansluitend op
bestaande, maar dient eerst nagegaan te worden in welke mate bestaande gebouwen gebruikt kunnen worden. Ook deze activiteiten dienen daar echter steeds een
planologische toetsing te doorstaan. Indien er een vraag komt om dergelijke bedrijvigheid binnen de agrarische structuur onder te brengen dienen een afwegingskader
en voorschriften opgesteld te worden.

De verbreding van landbouw naar toerisme en recreatie kan een meerwaarde betekenen voor de leefbaarheid van individuele landbouwbedrijven. Binnen deze sector
zijn er echter verschillende subsectoren. Hoevetoerisme kan in principe overal in
agrarisch gebied binnen bestaande landbouwbedrijven, voor zover landbouw hoofdfunctie blijft. Horeca, kinderboerderijen en dergelijke zijn vormen van recreatieve
voorzieningen en horen in principe niet thuis binnen de agrarische gebieden. Overwogen kan worden deze functies wel toe te laten onder bepaalde voorwaarden.
Bouwvrije zones zijn a priori uitgesloten. In agrarisch gebied en multifunctionele
landbouwzones kunnen bestaande gebouwen een horecafunctie opnemen op voorwaarde dat er een koppeling bestaat met recreatieve route en de dynamiek past
binnen de omgeving (planologische toetsing). Kinderboerderijen kunnen toegelaten
worden in bestaande gebouwen in agrarisch gebied, niet in natuurverwevingsgebieden. Toch dienen de activiteiten steeds planologisch getoetst te worden. Ontsluiting,
bezoekersaantallen, verkeersintensiteit, bestaande bebouwingsconcentratie, sterkte
van de agrarische structuur en dergelijke zijn elementen die daarin limiterend kunnen
zijn en verwerkt moeten worden in een afwegingskader en voorschriften. De landbouwsector wil maneges niet toegelaten zien in het agrarisch gebied, hier dient vooralsnog echter wel rekening gehouden te worden met omzendbrief RO2002/01 over
het oprichten van stallingen voor weidedieren. Multifunctionele landbouwzones zijn
echter het meest aangewezen voor de opvang van dergelijke recreatieve functies.
Daar kan mits een positief resultaat van planologische toetsing nieuwe infrastructuur
opgericht worden. Daarbuiten dienen echter via functiewijziging bestaande gebouwen benut te worden.
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Tabel 30: visie-elementen op andere en aan landbouw gerelateerde functies in agrarisch gebied

Hobbylandbouw
Natuur en landschap

Vrijwillig - beheersovereenkomsten
afdwingbaar
Toerisme en recreatie
Horeca
Hoevetoerisme
kinderboerderijen en dergelijk
maneges
Recreatieve routes
Aan landbouw gerelateerde Thuisverkoop hoeveproducten
handel en bedrijvigheid
Toeleverende en verwerkende bedrijven
Aan landbouw gerelateerde handel
Aan landbouw gerelateerde dienstverlenende bedrijven

Agrarisch gebied

Natuurverwevingsgebied

Bouwvrije zone

Multifunctionele landbouwzone

+
TB
+
TB
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
-

+
+
TB
+
T
T
+
+
T
T
T

+ = toegelaten, - = niet toegelaten
T = gebonden aan voorschriften opgemaakt op basis van planologische toetsing (onderwerp van RUP)
B = enkel in bestaande gebouwen of via functiewijziging bestaande landbouwbedrijven
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3.4

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
agrarische structuur

4

Gewenste nederzettingsstructuur

Kaart 20

– De gemeente kan de ruwe afbakening van de agrarische gebieden door het
Vlaams Gewest verder differentiëren in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De volgende bepalingen kunnen hierin worden uitgewerkt:
– De bouwvrije zones van gemeentelijk niveau kunnen worden afgebakend en
er kunnen stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld voor bouwvergunningsplichtige activiteiten (bouwen van schuilhokken voor dieren en dergelijke). Voor de afbakening worden de criteria gehanteerd zoals geformuleerd
in het RSV en de gewenste agrarische structuur.
– De multifunctionele landbouwzones kunnen worden afgebakend en er kunnen
stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd voor agrarische en aan
landbouw gerelateerde bebouwing.
– De zoekzones voor dominant graslandgebruik kunnen afgebakend worden op
basis van de Bodemkaart van België. Er kan op het gepaste beleidsniveau
een stimulatiebeleid uitgewerkt worden tot afsluiten van beheersovereenkomsten.
– Het ruimtelijk uitvoeringsplan kan gebiedsgerichte stedenbouwkundige voorschriften uit werken voor andere en aan landbouw gerelateerde functies op
basis van ruimtelijke beleidscategorieën en planologische toetsing van bestaande activiteiten.

4.1

Doelstellingen

Zachte groei vanuit de eigen behoefte
De bevolkingsgroei in Arendonk wordt afgestemd op de natuurlijke groei van de
lokale bevolking. Om de taakstelling met betrekking tot wonen strategisch te kunnen
invullen moeten maatregelen worden genomen om een ‘zachte’ groei van de gemeente te bevorderen en de immigratie af te remmen. Omvangrijke privéverkavelingen die grote aantallen kavels of woningen op korte tijd op de markt brengen, zijn een extra stimulans voor inwijking en moeten vermeden worden. Om de
zachte groei na te streven is een zeer duidelijke fasering in bouw- en verkavelingsvergunningen noodzakelijk. Op die manier vermijdt men dat men op te korte tijd de
taakstelling invult.
Kernversterkend werken
De behoefte om te gaan wonen in de open ruimte kan stelselmatig worden afgeremd
door het wonen in de dorpskern aantrekkelijk te maken. Dit houdt in dat lintbebouwing wordt afgeremd ten voordele van het bouwen in de kern. Inbreidingsprojecten
moeten de ‘gaatjes’ in het bebouwde weefsel opvullen. Dit wil echter niet zeggen dat
alles moet worden ‘volgebouwd’. De aanwezigheid van pleinen en parken samen met
speelruimten is belangrijk voor de leefbaarheid van de kern. Ook de erkenning en de
versterking van groene fragmenten in de kern dragen bij tot een aangenamere
woonsfeer.
Verdichting moet voor een maximale benutting van bestaande bouwmogelijkheden
zorgen. Zuinig ruimtegebruik staat hierbij voorop. Op die manier kunnen meer mensen in de kern wonen en wordt het financieel draagvlak van de kleinhandel in de kern
ondersteund. Het meest aangewezen is om de trend naar open bebouwing af te
remmen en het aandeel halfopen en gesloten bebouwing te laten toenemen. Een
bruto woningdichtheid van 15 wo/ha wordt nagestreefd. Op die manier sluit men
trouwens beter aan op de traditionele bouwtypes van kernen in het buitengebied.
Zuinig ruimtegebruik vereist ook een maximaal gebruik van de bestaande huisvestingsmogelijkheden in de kernen via het stimuleren van renovatie en vernieuwbouw.
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Differentiatie in de huisvestingsmogelijkheden
Gezien de grootte van het mediaaninkomen en het gemiddelde inkomen per aangifte
mag men er van uitgaan dat een niet onbelangrijk deel van de bevolking vragende
partij is op de sociale huur- en koopmarkt. Ook de toenemende vergrijzing en de
gezinsverdunning leiden ertoe dat men zich niet blind mag staren op het louter voorzien van vrijstaande ééngezinswoningen. Mede gelet op het huidig tekort aan sociale
huisvesting en de stijging van de verkoopprijzen voor huisvesting moet er voldoende
aanbod komen van bejaardenwoningen, serviceflats, sociale (huur)woningen, studio’s en appartementen van verschillende grootteorde, samen met voldoende ruime
ééngezinswoningen.
Sociale vermenging realiseren
In het verleden werden woonzones enkel aangesneden via huurwoningen of enkel
koopwoningen of enkel bouwkavels. Het creëren van sociale getto’s werd hierdoor
gestimuleerd. In de toekomst moet dit worden vermeden. De sociale dimensie van
huisvestingsprojecten kan verhoogd worden via een vermenging van sociale huurwoningen, koopwoningen en eventueel particuliere kavels. Ook is het wenselijk dat
er per project naar evenwichtige verhoudingen wordt gezocht. Op die manier vermijdt
men dat grootschalige projecten de invulling van toekomstige projecten hypothekeren.
Aandacht schenken aan ruimtelijke kwaliteit
Zowel kleine als grote (woning)bouwprojecten moeten een positieve bijdrage leveren
tot de ruimtelijke opbouw van de kern. Er moet op worden toegezien dat ze op een
architecturale en stedenbouwkundig kwaliteitsvolle manier worden geïntegreerd in
hun omgeving. De GECORO kan daar als adviesorgaan een belangrijke rol in spelen.

4.2

– De gebiedsgerichte ontdichting van linten draagt bij tot de versterking van landschappelijke waarden. De ontdichting van de verlinting Wampenberg/Asselbergen zorgt voor doorzichten tussen de Wampvallei en het open
agrarisch landschap van de Watering. De ontdichting van de verlinting tussen
Schotelven en Berendonk zorgt voor doorsteken tussen de Wampvallei, de vallei
van de Biezenloop en het zuidelijk agrarisch landschap. De Wamp en de Biezenloop kunnen daardoor hun functie als openruimteverbindingen in het zuidelijk bovenlopengebied waarmaken.

4.2.1

Gewoon hoofddorp type II

Het RSPA selecteert de kern van Arendonk als woonkern en de gemeente Arendonk
als een gemeente met een gewoon hoofddorp type II. Aangezien er in Arendonk
geen andere woonkernen zijn, wordt de woonkern van Arendonk effectief als hoofddorp geselecteerd.
De opvang van bijkomende woningen gebeurt in principe binnen de woongebieden.
Het centrum van Arendonk dient functioneel de belangrijkste voorzieningenzone te
blijven met een sterk gemeentelijk voorzieningenniveau. De handelsvoorzieningen in
Schotelven, Voorheide en Heikant moeten kleinschalig blijven, afgestemd op hun
buurt of gehucht. De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven moeten het
mogelijk maken de doelstellingen vorm te geven.
Kernen aflijnen om grenzen te kunnen stellen

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

De gewenste nederzettingsstructuur wordt vertaald in de beleidscategorieën. Deze
categorieën geven ook een weergave van de woningprogrammatie binnen Arendonk.
Stimulering, fasering en reservering moeten een efficiënt aanbodbeleid waarmaken
dat ruimtelijk en tijdsgebonden is. Rekening houdend met de algemene visie en de
visie op de deelruimten, zijn ook de volgende ruimtelijke wensbeelden in de gewenste nederzettingsstructuur verwerkt:
– Het groene vingerconcept van de Wamp vindt zijn vertaling in de herbestemming
van woonuitbreidingsgebieden en het erkennen van bestaande groene fragmenten langs de Wamp.
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– De morfologische definiëring van de centrale as wordt uitgewerkt door de aflijning
van het hoofddorp Arendonk en de selectie van Schotelven en Voorheide als nederzetting. Door verschillende dichtheden te hanteren kunnen de morfologische
patronen ruimtelijk versterkt worden: een compact hoofddorp, landelijke nederzettingen en verlinte overgangszones met een evenwicht tussen landelijkheid en
grootschalige gebouwen.
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In het gemeentelijk structuurplan worden het hoofddorp afgelijnd. Met deze aflijning
worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld die de natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kern. Binnen de afgelijnde kern moet de beschikbare ruimte eerst maximaal worden benut vooraleer men de grens in een latere planperiode terug in vraag
kan stellen. De aflijning van de kern is echter bij benadering weergegeven en mag
niet als een bodembestemming worden geïnterpreteerd. Verdere verfijning op perceelsniveau moet in uitvoering van het structuurplan gebeuren.
Bij de aflijning van de kern werd o.a. rekening gehouden met volgende factoren:
aanwezigheid van voorzieningen en openbaar vervoer, de impact van dichtheidsver-
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hoging aan 15 wo/ha, de bouwmogelijkheden, de begroeiing van vrijliggende terreinen en hun landschapskenmerken, bodemcondities van terreinen (depressie, natte
grond), geplande en bestaande rioleringsnet, morfologische begrenzing ten aanzien
van homogene openruimtegehelen en/of ecologische gehelen, juridische toestand,
….
Binnen de afgelijnde kern is het aangewezen om naar hogere dichtheden te streven.
Het cijfer van 15 wo/ha kan gehanteerd worden als een richtcijfer. In de praktijk komt
het er op neer om het aandeel open bebouwing af te remmen en langs uitgeruste
wegen meer combinaties te maken met halfopen en gesloten bebouwing. Realisaties
op niet uitgeruste gronden zullen voor het globale project een bruto woningdichtheid
van 15 wo/ha nastreven.
De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden stimuleren (S) in fases
Door deze gebieden voor huisvesting aan te snijden kan de bruto woningdichtheid
worden verhoogd en wordt het wonen in het hoofddorp gestimuleerd. Gelet op de
doelstelling van de zachte groei is het aangewezen om de toekomstige huisvestingsprojecten te faseren in de tijd. Op die manier vermijdt men dat grote aantallen woningen op korte tijd op de markt komen en zo de mogelijkheden voor de toekomst te
drastisch beperken.
De ontwikkeling van deze gebieden moet worden gestimuleerd aan dichtheden van
minimum 15 woningen/ha. Ze komen in aanmerking voor de hogere inkomensklasse,
de middenklasse en de lagere inkomensklasse (sociale huisvesting). Aangezien er
geen behoefte is tot aansnijding van woonuitbreidingsgebieden en er een tekort aan
sociale huisvesting is, dient er binnen deze gebieden maximaal gestreefd te worden
naar de realisatie van een sociale vermenging. Deze vermenging dient bij voorkeur
gerealiseerd te worden volgens inkomensklasse en volgens woningtype (kavels,
huurwoningen, koopwoningen, appartementen, studio’s). De volgorde waarin de
binnengebieden ontwikkeld worden, wordt niet vastgelegd en hangt eerder af van de
initiatieven van de eigenaars.
De volgende zones komen in aanmerking:
– S1. Zone Oudegodstraat (0,76 ha): De gronden bevinden zich binnen het bebouwde weefsel op één kilometer van het centrum. Ontsluiting zou kunnen gebeuren via de Aartrijtstraat of de Oudegodstraat. Het bebost karakter kan een
randvoorwaarde zijn voor de stedenbouwkundige invulling van het gebied, een
lagere dichtheid kan daardoor wenselijk zijn. Een invulling voor 2007 wordt niet
als realistisch beschouwd aangezien er nog nooit inrichtingsinitiatieven zijn geweest. Het kan dan ook aangewezen zijn om een toegangsperceel planologisch
vast te leggen.
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– S2. Zone Oudengod/Biesheuvelstraat (2,35 ha): Dit groot binnengebied situeert
zich op ongeveer 750 m van het handelscentrum en wordt voornamelijk omsloten
door open bebouwing. Ontsluiting is mogelijk via de Oudegodstraat en Bergen.
De kleine beboste percelen kunnen worden geïntegreerd in het inrichtingsplan
(o.a. speelbos) zodat de ruimtelijke kwaliteit van het project verhoogt. Er zijn
reeds inrichtingsinitiatieven geweest waardoor de kans op realisatie voor 2007
realistisch is.
– S3. Zone Hoogakkers (2,46 ha): Het gebied sluit aan op een sociale woonwijk en
ligt op korte afstand van de voorzieningen van Heikant. De ontsluiting kan gebeuren via de woonwijk (twee aanzetten tot toegangsweg zijn voorzien), bijkomende
ontsluiting kan via de Grotstraat worden voorzien. De ontwikkeling kan het hele
binnengebied verder afwerken. Een dichtheid vergelijkbaar met de sociale woonwijk is aangewezen om een morfologische gelijkvormigheid tussen het bestaande
en het nieuwe project te verkrijgen. De impact van deze dichtheidsverhoging op
de randbebouwing zal miniem zijn aangezien het gebied omsloten wordt door
halfopen en gesloten bebouwing. Inrichtingsinitiatieven zijn lopende zodat realisatie voor 2007 te verwachten valt.
– S4. Zone Diepenbeemd (0,41 ha): De zone is gelegen aan de rand van de kern
maar ligt op 500 meter van de kerk. Het is een achtergelegen gebied langs een
asfaltweg. Ontwikkeling zal waarschijnlijk gebeuren via een standaard verkaveling van ca. 5 loten.
– S5. Zone Dorp (0,64 ha): Het gebied ligt midden in het handelscentrum en wordt
omsloten door de handelszaken (gesloten bebouwing). De ontwikkeling zal waarschijnlijk gepaard gaan met een hogere dichtheid (appartementsbouw) om het
project rendabel te kunnen maken. Ontsluiting is mogelijk via de Hovestraat. De
eigenaars hebben reeds hun interesse laten blijken zodat realisatie voor 2007
mogelijk wordt geacht.
– S6. Zone Wolfakker (1,54 ha): Het gebied sluit aan op de voorzieningen van
Heikant en wordt omsloten door open bebouwing. Een goedgekeurde verkaveling
doorsnijdt het gebied zodat realisatie niet realistisch is voor 2007.
– S7. Zone Flierenbos (1,35 ha): Het gebied sluit aan op een sociale woonwijk en
ligt op korte afstand van de voorzieningen van Voorheide. Een invulling voor 2007
wordt niet als realistisch beschouwd aangezien er nog geen inrichtingsinitiatieven
zijn geweest. De ontsluiting realiseren via de woonwijk is moeilijk aangezien de
tuin van een bebouwd perceel moet worden onteigend. Bijkomende ontsluiting
kan via Vreehof of Pelgrimsplein worden voorzien. Aangezien snelle realisatie
niet te verwachten valt, kan het aangewezen zijn om toegangspercelen planologisch vast te leggen. Een dichtheid vergelijkbaar met de sociale woonwijk is aangewezen om een morfologische gelijkvormigheid tussen het bestaande en het
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nieuwe project te verkrijgen. De impact van deze dichtheidsverhoging op de
randbebouwing zal miniem zijn aangezien het gebied omsloten wordt door halfopen en gesloten bebouwing.
De centrumfunctie van niet uitgeruste woongebieden behouden (CB)
Deze zones hebben een woonondersteunende functie opgenomen die de woonkwaliteit in de kern ondersteunt. De volgende zones komen in aanmerking:
– CB1. Zone Schutterstraat (0,91 ha): Het gebied sluit aan op het gemeentelijk
kerkhof en omvat de uitbreidingsmogelijkheden ervan. Huisvesting is er niet aangewezen.
– CB2. Zone De Vloet (2,83 ha): Het gebied is opgenomen in BPA De Vloet en
omvat een park inclusief parking voor het gemeentelijk zwembad. De ligging aan
de Wamp maakt dat de huidige bestemming het concept van de Wamp als groene vinger doorheen de kern stimuleert. De groene fragmenten dragen bij tot een
kwalitatief openbaar domein en onderbouwen de doelstelling van ruimtelijke kwaliteit.
– CB3. Zone Kerkstraat (0,75 ha): Het gebied ligt aan de rand van het woongebied
en wordt ingenomen door een chirolokaal inclusief speelpleinen. De rare vorm
van het gewestplan heeft ervoor gezorgd dat een klein deel van de zone als agrarisch gebied werd ingekleurd. Het gebied ondersteunt de speelpleinfunctie binnen
de kern en dient behouden te blijven. Bij de aflijning van de kern zal het gewestplan verfijnd moeten worden en kan de speelpleinfunctie in de bestemmingsvoorschriften worden opgenomen.
– CB4. Zone het Einde (1,31 ha): Het binnengebied ligt in de landelijke woonzone
van Schotelven en wordt hoofdzakelijk ingevuld door diepe tuinen. De bestendiging van deze tuinen in een uitvoeringsplan moet de tegenstelling tussen de landelijkheid en de grote gebouwen (grondloze veeteelt, zonevreemde bedrijven) in
evenwicht houden.
Niet uitgerust woongebied en woonuitbreidingsgebieden die in aanmerking
komen voor herbestemming (H)
De configuratie van niet uitgerust woongebied kan in een aantal gevallen zodanig
slecht zijn dat ontwikkeling niet rendabel is. De kostprijs voor de aanleg van een weg
ligt er te hoog in vergelijking met het miniem aantal kavels dat men in het gebied kan
intekenen.
Een aantal (delen van) woonuitbreidingsgebieden zijn minder goed gelegen en zouden een verdere indringing van kernbebouwing in de open ruimte teweeg brengen.
Andere hebben bodemcondities die een zachte bestemming afdwingen. Door herbe-
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stemming kunnen de kernranden beter worden afgelijnd en kan de overgang tussen
kern en open ruimte worden verduidelijkt.
De volgende zones komen in aanmerking voor herbestemming:
– H1. WUG Wampe Bemden (5,98 ha): Het woonuitbreidingsgebied is gelegen
rond de Wamp. Binnen het huidige beleidskader kan er voor geopteerd worden
om het niet uitgerust woonuitbreidingsgebied in de Wampvallei op termijn te herbestemmen naar een zachte open ruimtebestemming op het moment dat er duidelijkheid wordt verkregen omtrent de regelgeving rond de waterproblematiek
(watertoets). Het concept van de Wamp als groene vinger zou daardoor juridisch
vertaald worden. Deze optie vervalt evenwel geheel indien het WUG Wampe
Bemden wordt opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden (cfr. RO/2002/03).
– H2. WUG Varenpad (2,8 ha): Het woonuitbreidingsgebied werd nog niet aangesneden en wordt niet omsloten door bebouwing. Momenteel sluit het gebied aan
op een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en op de Wampvallei buiten
de kern. Binnen het huidige beleidskader kan er voor geopteerd worden om dit
gebied op termijn te herbestemmen naar landbouw (huidig ruimtegebruik), tenzij
het WUG Varenpad wordt opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden (cfr. RO/2002/03).
– H3. Zone Aartrijtstraat (1,06 ha): Het gebied ligt aan de rand van de woonzone.
Ontsluiting is financieel onhaalbaar aangezien de insteekweg slechts aan één zijde zou kunnen verkaveld worden. De zone sluit echter aan op een agrarisch gebied dat is ingesloten door de Heirbaan en Hoendergaarsen. Beide straten zijn
bebouwd met zonevreemde woningen zodat er een morfologische scheiding is
tussen het ingesloten agrarisch gebied (6,44 ha) en de open ruimte. De optie
wordt genomen om zowel het niet uitgerust woongebied als het ingesloten agrarisch gebied tussen de Heirbaan en Hoendergaarsen te herbestemmen tot woonreservegebied en te reserveren voor de toekomst. Beide gebieden kunnen dan
later samen in een inrichtingsplan worden bekeken waardoor de beschikbare
ruimte beter zal worden benut. Met deze grondruil worden de reservemogelijkheden van de woonuitbreidingsgebieden Wampe Bemden en Varenpad geherlokaliseerd naar een ruimtelijk beter geschikte locatie. Deze planologische ruil vervalt
evenwel indien voormelde WUG zouden worden opgenomen in de gewestelijke
atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden (cfr. RO/2002/03). In dat
geval wordt de herbestemming van zone Aartrijtstraat wel aangehouden ter compensatie van het aansnijden van WUG Klavervelden en WUG Bosvelden.
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Woonuitbreidingsgebied aansnijden (A)
Uit de confrontatie is gebleken dat het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden
(voor huisvesting) niet nodig is. Gelet op de hoge grondprijzen wordt er toch voor
geopteerd een sociale verkaveling verder af te werken voor de middengroepen. Aangezien de woningbehoefte minder is dan het vrijkomende aanbod aan percelen,
wordt er voor deze verkaveling een correctie van het woongebied doorgevoerd via de
reservering van zone Aartrijtstraat. De volgende zone wordt aangesneden:
– A1. WUG Klavervelden (0,72 ha): Het woonuitbreidingsgebied werd grotendeels
gerealiseerd door de sociale verkaveling Klavervelden. Door de bestaande wegenis door te trekken kunnen 10 kavels als een tweede fase worden voorzien.
Het project heeft geen impact op de open ruimte aangezien de kavels aansluiten
op de bestaande bebouwing van ’t Zand.
Een deel van het woonuitbreidingsgebied Bosvelden wenst men aan te snijden voor
de uitbreiding van het St. Claracollege.
– A2. WUG Bosvelden (0,76 ha): Het grootste deel van het WUG werd reeds verkaveld. De oostelijke zone van het WUG werd nog niet ontwikkeld en sluit voor
een deel aan op de gebouwen van het St. Claracollege. De school heeft op middellange termijn uitbreidingsbehoefte waardoor een deel van de oostelijke zone
voor een openbare nutsfunctie zal worden aangesneden.
Woonuitbreidingsgebieden herbestemmen tot woonreservegebieden (R)
Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied is niet nodig, ze kunnen dan ook worden
herbestemd tot woonreservegebied. De woonreservegebieden worden gereserveerd tot de behoefte tot aansnijden kan worden aangetoond: na 2007 kan een
nieuwe confrontatie tussen het vrijkomende aanbod en de provinciale taakstelling worden gedaan. Indien deze confrontatie aangeeft dat er een behoefte is, kan
een woonreservegebied worden aangesneden volgens de hieronder weergegeven
fasering.
De nadruk dient te liggen op de invulling van vrijliggende kavels en niet uitgeruste
woonzones binnen de kern. De goedgekeurde verkavelingen in de woonuitbreidingsgebieden kunnen echter wel worden ingevuld. De volledig gerealiseerde woonuitbreidingsgebieden worden niet besproken in de woningprogrammatie.
Om een zuinig gebruik van de woonreservegebieden te bekomen, wordt de ontwikkeling ervan intern gefaseerd. Per woonreservegebied kunnen 2 tot 3 opeenvolgende
fasen worden onderscheiden waarbij een volgende fase pas kan aangevat worden
wanneer 70% van de voorgaande fase is voltooid.
De gebieden worden ook onderling gefaseerd zodat in de toekomst de meest gunstig gelegen gebieden eerst tot ontwikkeling kunnen komen. De woonreservegebie-
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den worden daarbij ingedeeld in drie hoofdfasen. Eerst moeten de woonreservegebieden van hoofdfase 1 worden aangesneden (indien er behoefte kan worden aangetoond), dan hoofdfase 2, dan hoofdfase 3. Per hoofdfase wordt een wenselijke volgorde per woonreservegebied aangegeven (1, 2, 3, …). Om de nodige flexibiliteit te
behouden kan er in functie van interesses en te verwachten investeringen op het
moment zelf worden beslist welk woonreservegebied van de hoofdfase eerst zal
worden ontwikkeld.
De woonreservegebieden komen prioritair in aanmerking voor de lagere inkomensklasse (sociale huisvesting) al dan niet in combinatie met initiatieven voor de middenklasse. Om de sociale dimensie van de huisvestingsprojecten te verhogen dient
er zo veel mogelijk gestreefd te worden naar de realisatie van een sociale vermenging. Deze vermenging dient zowel gerealiseerd te worden naar inkomensklasse als
naar woningtype (kavels, huurwoningen, koopwoningen).
HOOFDFASE 1
– R(1)1. WUG Wippelbergse Akkers (1,19 ha resterend): Het gebied werd aangesneden door de Bouwmaatschappij van de Noorderkempen. Door het verdertrekken van de bestaande wegenis kan de resterende zone worden ontwikkeld. De
aansnijding zal het bestaande huisvestingsproject verder afwerken zodat wordt
voorgesteld om dit gebied na 2007 tot de eerste ontwikkelingsfase te rekenen
(min. dichtheid 25 wo/ha). Indien het screeningsrapport van AROHM echter wordt
goedgekeurd, kan dit gebied voor 2007 worden gerealiseerd.
– R(1)2. WUG Bosvelden (2,8 ha resterend): Het grootste deel van dit WUG werd
verkaveld aan lage dichtheid. Het vrijliggende deel ligt volledig ingesloten door
bebouwing en sluit aan op het St.Claracollege. De aansnijding van het gebied zal
het WUG verder afwerken. Omwille van de strategische ligging (in het centrum,
inbreiding, afwerking bestaand project) wordt voorgesteld om het gebied tot de
eerste ontwikkelingsfase na 2007 te rekenen. Om de lage dichtheid (via verkaveling Bosvelden) in het gebied te compenseren is het aangewezen om de zone te
ontwikkelen aan een hogere dichtheid dan 15 wo/ha.
HOOFDFASE 2
– R(2)1. WUG Heikant (7, 96 ha resterend): Een groot deel van dit gebied wordt
ingevuld door sportterreinen. BPA Heikant voorziet een herbestemming van een
deel van het WUG in functie van recreatie. Het resterende gedeelte kan worden
ingevuld door huisvesting. Aangezien het WUG nog niet aangesneden is door
andere huisvestingsprojecten maar het toch volledig wordt ingesloten door bebouwing, wordt dit gebied tot de tweede ontwikkelingsfase gerekend (min. dichtheid 15 wo/ha).
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– R(2)2. WUG Middelse Velden (7 ha resterend) is grotendeels in eigendom van
sociale huisvestingsactoren en zou praktisch op korte termijn in aanmerking komen voor ontwikkeling van sociale huisvesting. Omdat het gebied aansluit op
open agrarisch gebied en niet volledig omsloten wordt, werd het opgenomen in
tweede fase.
HOOFDFASE 3
– R(3)1. WUG Korte Putten (3,24 ha resterend): De randen van dit WUG werden
langs de bestaande straten (Kapelstraat, Meulegoor en Heikant) reeds dichtgebouwd. Het WUG wordt gedeeltelijk ingenomen door achterliggende tuinen en de
wenselijkheid van ontwikkeling binnen de omgeving met open bebouwing op de
rand van de kern is laag. Om die reden wordt voorgesteld het gebied tot de derde
ontwikkelingsfase te rekenen (min 15 woningen/ha).
– R(3)2. Nieuw te bestemmen woonreservegebied Hoendergaarsen-Aartrijtstraat
(6,44 + 1,06 = 7,5 ha): Het gebied werd reeds besproken bij de reservering van
de zone Aartrijtstraat. De herbestemming zal de omvorming van de woonuitbreidingsgebieden Varenpad en Wampe Bemden naar open ruimte compenseren indien deze WUG niet worden opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden (cfr. RO/2002/03). Aangezien het gebied nog
niet volledig is omsloten door bebouwing en verder van de voorzieningen is gelegen dan WUG Middelse Velden, wordt voorgesteld het gebied als laatst te ontwikkelen (min. dichtheid 15 wo/ha).
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Tabel 31: samenvattende tabel woningprogrammatie
Status

niet uitgerust woongebied

Zone

code

Programmatie

opmerking

Oudegodstraat
Oudengod/Biesheuvelstraat
Hoogakkers
Diepenbeemd
Dorp
Wolfakker
Flierenbos

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Ontwikkelen
Ontwikkelen
Ontwikkelen
Ontwikkelen
Ontwikkelen
ontwikkelen
ontwikkelen

sociale vermenging wenselijk, rekening houden met bebost karakter
in fases / sociale vermenging wenselijk / beboste percelen integreren
in fases / sociale vermenging wenselijk / hogere dichtheid wenselijk

Schutterstraat
De Vloet
Kerkstraat
Het Einde

CB1
CB2
CB3
CB4

niet ontwikkelen
nooit ontwikkelen
nooit ontwikkelen
nooit ontwikkelen

uitbreiding kerkhof
bestemming van BPA behouden, ondersteuning van Wamp als groene vinger
bestendigen van de speelpleinfunctie (chiro)
bestendiging diepe tuinen, in evenwicht houden van de landelijkheid

Aartrijtstraat

H3

reserveren

te herbestemmen tot woonreservegebied (ter compensatie ontwikkeling A1 en A2),
mogelijk samen te ontwikkelen met R(3)2

Wampe Bemden

H1

mogelijk herbestemmen*

Varenpad
Klavervelden
Bosvelden

H2
A1
A2

mogelijk herbestemmen*
Ontwikkelen
Ontwikkelen

naar open ruimte, in antwoord op de integrale waterproblematiek (watertoets),
ondersteuning van Wamp als groene vinger
naar agrarisch gebied, ondersteuning open valleilandschap
afwerken bestaande verkaveling, juridisch compenseren via zone Aartrijtstraat
het gedeelte noodzakelijk voor de uitbreiding van het St. Claracollege

Wippelbergse Akkers
Bosvelden
Heikant
Middelse Velden
Korte Putten
Hoendergaarsen

R(1)1
R(1)2
R(2)1
R(2)2
R(3)1
R(3)2

reserveren fase 1
reserveren fase 1
reserveren fase 2
reserveren fase 2
reserveren fase 3
mogelijk reserveren fase 3

als afwerking voor Bouwm. Noorderkempen, indien screening pos. aansnijden
in fases via sociale vermenging / hogere dichtheid wenselijk
in fases via sociale vermenging
in fases via sociale vermenging
in fases via sociale vermenging
in fases via sociale vermenging (ter compensatie herbestemming H1 en H2)**

sociale vermenging wenselijk / hogere dichtheid wenselijk
in fases / sociale vermenging wenselijk
in fases / sociale vermenging wenselijk / hogere dichtheid wenselijk

woonuitbreidingsgebied

agrarisch gebied

* tenzij de gebieden worden opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden (cfr. RO/2002/03)
** de compensatieregeling vervalt indien WUG Wampe Bemden H1 en WUG Varenpad H2 worden opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden (cfr. RO/2002/03)
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4.2.2

Linten en nederzettingen

Linten en nederzettingen zijn woonstructuren met een betrekkelijk lage dichtheid,
beperkte bouwhoogtes en een typerend ‘landelijk karakter’. De linten kennen een
lineaire ontwikkeling. Nederzettingen zijn in de breedte uitgegroeide (dries)gehuchten
die min of meer een landelijk karakter hebben behouden. Voorheide, Schotelven en
Asselbergen kunnen als nederzettingen worden getypeerd. Ondanks de aanwezige
bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen is het landelijk karakter van Voorheide en
Schotelven nog steeds aanwezig.
Ten aanzien van de nederzettingen wordt een beleid gevoerd dat de bouwmogelijkheden binnen het huidige woongebied benut, echter aan lagere dichtheden dan 15
wo/ha. Op die manier kan het landelijk karakter behouden blijven en kan men een
evenwicht zoeken tussen de landelijkheid en de grote gebouwen (grondloze veeteelt,
zonevreemde bedrijven). Ook het behoud van de diepe tuinen in het binnengebied
het Einde (CB4) draagt bij tot deze visie.
Ten aanzien van de linten zijn meerdere perspectieven noodzakelijk omdat de impact
van de linten op de open ruimte groter is dan die van de nederzettingen. In het RSPA
wordt Arendonk ingedeeld bij het gebied met solitaire linten. Het aantal solitaire linten
is in Arendonk echter zeer beperkt (Rodegoor, Terbeuken, Vier Uitersten aan het
kanaal), er komen hoofdzakelijk kernlinten en dorpenbanden voor. De perspectieven
voor de relevante verschillende types van linten uit het RSPA worden dan ook vertaald naar alle linten in de gemeente Arendonk. De linten betreffen in Arendonk allemaal woongebieden met een landelijk karakter. De volgende ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven geven concrete richtlijnen:
Streven naar een lagere woningdichtheid

– De open ruimte rond de kernlinten van Schotelven en de verlinting aan Grens is
sterk versnipperd door zonevreemde woningen en/of grote agrarische constructies. Vanuit de gewenste agrarische structuur wordt dan ook geopteerd om in deze zones de grondloze en aan landbouw gerelateerde functies te bundelen. De
morfologische impact van linten in deze versnipperde zones zal dan ook miniem
zijn. Bovendien zijn heel wat van deze linten ingevuld met bedrijfsgebouwen. Gelet op deze toestand worden vanuit de economische structuur lokale, kleinschalige bedrijfsfuncties toegelaten.
– De verlinting Hertevelden is overwegend ingevuld met sociale huisvesting (rijwoningen), bedrijfsgebouwen en halfopen bebouwing. Ontdichting van dit lint is niet
meer mogelijk. Vanuit de gewenste economische structuur wordt dan ook geopteerd om moeilijk verweefbare, kerngerichte activiteiten ruimte te geven in het
kernlint (brouwer, schrijnwerker, benzinestation, …).
– De lintvormige uitlopers van de kern langs kleine woonstraten zijn zeer kleinschalig en bestaan telkens slechts uit een vijftal woningen. De morfologische impact
van deze linten is zodanig klein dat ontdichting weinig zin heeft.
Binnen deze linten is het dan ook aangewezen om de toekomstige projecten te beoordelen vanuit deze context. Een uitvoeringsplan kan voor deze linten worden opgemaakt om de context stedenbouwkundig te vertalen.
Een lagere woningdichtheid wordt wel maximaal nagestreefd in de dorpenbanden
(verlinting tussen Schotelven en de N118; verlinting tussen de kern, Asselbergen en
het kanaal) en de solitaire linten Rodegoor (verlinting woonpark Oud-Turnhout), Vier
Uitersten en Terbeuken. Momenteel ligt de dichtheid in deze linten gemiddeld tussen
4 à 6 wo/ha. Het vrijliggende aanbod bestaat voornamelijk uit kleine, middelgrote en
grote percelen. Vanuit het RSPA wordt er in linten gestreefd naar ongeveer 6 wo/ha.
Deze ontdichting zal voor deze linten in principe de volgende richtlijnen inhouden:

Terwijl er in de kern wordt verdicht, zal er in de linten worden ‘ontdicht’. Onbebouwde
percelen in de linten moeten aan lage dichtheden worden ingevuld zodat het wonen
in de kern wordt gestimuleerd, het financieel draagvlak van kleinhandel in de kern
wordt ondersteund, het fietsgebruik voor kleine afstanden wordt gestimuleerd en de
rendabiliteit van het openbaar vervoer groter wordt. Door de ontdichting wordt ook
getracht de morfologische samenhang tussen de achterliggende gebieden te bevorderen zodat een grotere fysische en visuele doordringbaarheid van het landschap
kan worden bekomen.

– Bestaande kleine en middelgrote kavels (< 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Samenvoegen van
kleinere kavels tot grote kavels draagt bij tot de ontdichting en kan gestimuleerd
worden.

Er kan echter niet overal meer worden gestreefd naar een open landschap. Huidige
functies en de versnippering van de omgeving zorgen in vele gevallen voor verstedelijkte linten waar transparantie niet meer valt na te streven:

– Ter hoogte van de Wamp worden strengere voorwaarden opgesteld (grotere
percelen, erfdienstbaarheden om valleigronden te vrijwaren) zodat de transparantie van de open ruimte kan worden nagestreefd.
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– Bestaande grote kavels (> 30 meter kavelbreedte) kunnen worden ingevuld rekening houdend met de plaatselijke toestand. Opsplitsing tot kleinere kavels kan
toegestaan worden indien de kavelbreedte van de nieuwe kavels minimaal 30
meter is. Het ontdichtingsprincipe wordt op die manier behouden.
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– De ‘gaten’ tussen de linten (niet tot de woonzone ingekleurde percelen) blijven
gevrijwaard van bebouwing en kunnen niet tot woonzone worden ingekleurd.
De maatschappelijke kost van lintbebouwing beperken
Het voorzien van openbaar vervoer en de aanleg en onderhoud van allerlei nutsvoorzieningen (riolering, gas- en electriciteitsleidingen) is logischerwijs veel moeilijker
en duurder bij een lineaire bebouwing. De maatschappelijke kost om een deel van de
woonlinten hetzelfde uitrustings- en voorzieningenniveau te bieden als de kernbebouwing is dan ook groot. Een manier om extra kosten niet langer af te wentelen op
de gemeenschap is het meer individueel organiseren van infrastructuren en nutsvoorzieningen (b.v. belbussysteem).
Alle woningen in linten aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie is dan ook
niet wenselijk. De waterzuivering dient zoveel mogelijk via lokale waterzuiveringsinstallaties te worden voorzien, een verdertrekking van het rioleringsnet tot ver buiten
de kern is niet aangewezen.
Verhogen van de verkeersveiligheid langs invalswegen
Een aantal linten is gelegen langs invalswegen met een hoge verkeersintensiteit. De
combinatie van snel verkeer (buiten bebouwde kom) en de vele toegangen leidt tot
onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid te bevorderen kunnen de inritten gekoppeld worden zodat het aantal conflictpunten tussen auto’s en fietsers kan verminderen. De regeling kan worden toegepast op onbebouwde percelen die naast mekaar gelegen zijn. Bestaande woningen kunnen via gezamenlijk akkoord een inritkoppeling nastreven. Het ontwikkelingsperspectief kan worden toegepast op de linten
langs lokale, bovenlokale en interlokale verbindings- of verzamelwegen.

4.2.3

Verspreide bebouwing

De verspreide bebouwing is iedere vorm van bebouwing die niet op basis van de
definiëring tot één van de vorige beleidscategorieën kan worden gerekend. Afhankelijk van de functie die de bebouwing (economisch, agrarisch, recreatief) heeft opgenomen komen de ontwikkelingsperspectieven aan bod in de andere gewenste ruimtelijke deelstructuren.
De problematiek van de zonevreemde woningen is echter zeer complex en vereist
een uitgewerkte visie in deze deelstructuur. De oplossing die de decreetgever heeft
voorzien in het decreet op de ruimtelijke ordening, wordt door het gemeentebestuur
als voorlopige oplossing aanvaard. Verdere detaillering zal gebeuren op basis van
een ruimtelijk uitvoeringsplan. De volgende ontwikkelingsperspectieven moeten
doorwerken in het uitvoeringsplan:
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Geen nieuwe, bijkomende woningen in de open ruimte
Een verdere toename van de bebouwing in de open ruimte moet niet worden gestimuleerd. Nieuwe woningen kunnen er dan ook niet worden bijgebouwd, tenzij ze in
overeenstemming zijn met de (gewenste) hoofdfunctie van het gebied (b.v. een woning gekoppeld aan een landbouwbedrijf in een gebied met een agrarische hoofdfunctie). Dit wil echter ook zeggen dat het aantal woongelegenheden binnen de bestaande woningen steeds wordt beperkt tot het huidige bestaande aantal.
Woningen die aansluiten op de kern = omvorming tot woonzone
Behoorlijk vergunde woningen die direct aansluiten op de kernbebouwing kunnen
worden omgevormd tot woonzone voor zover ze geen nadelige beperkingen inzake
afstands- en andere milieuwetgevingregels met zich meebrengen ten aanzien van de
structuurbepalende hoofdfuncties (b.v. landbouw) van de omgeving. Het betreft hier
voornamelijk gewestplanverfijningen. Tijdens de opmaak van de gewestplannen
werden deze woningen duidelijk ‘over het hoofd gezien’. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid of herbouwd worden conform de plaatselijke toestand of de stedenbouwkundige voorschriften die geldig zijn op het ruimtelijk geheel waar deze
woningen deel van uitmaken. Aangezien de woningen tot het woongebied zullen
behoren, is omvorming tot meergezinswoning in principe mogelijk.
Woningen die aan de kern gelegen zijn maar een structurele begrenzing van de kern
tegenwerken worden niet meegenomen in de woonzone (b.v. één geïsoleerde woning aan de overkant van een weg waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet
tussen de kern en de open ruimte).
Aan de woningen die gelegen zijn in de woonuitbreidingsgebieden kunnen verbouwingswerken uitgevoerd worden binnen het bestaande volume. Omvorming tot
woonzone kan alleen indien de verdere ontwikkeling van de woonuitbreidingsgebieden niet wordt gehypothekeerd. Indien dit wel zo is, kunnen de woningen worden
onteigend i.f.v. het te realiseren huisvestingsproject.
Woningen in open ruimte of bedrijventerreinen, niet in kwetsbaar gebied =
woonfunctie toelaten, hoofdfunctie behouden
Ten tijde van het gewestplan werden heel wat woningen (alhoewel ze vergund waren
en nog steeds vergund zijn) ingekleurd bij de agrarische gebieden en KMO gebieden. Binnen deze gebieden wordt gestreefd naar een versterking van de betreffende
functies, maar de bestaande woningen hebben niet echt een storende impact op
deze gebieden. Vanuit planologisch standpunt is het echter niet onzinnig om de
hoofdfunctie (landbouw, bedrijvigheid) te laten bestaan voor deze woningen. Momenteel zal deze hoofdfunctie niet worden gekoppeld aan de woningen (het mestdecreet
voorziet bv. geen toename van bijkomende agrarische bedrijven met mestproductie
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in gemeenten met een hoge mestdruk) maar het is niet ondenkbaar dat dit in de
toekomst wel zo kan zijn (schaalverkleining landbouw, woningen op bedrijvenzones
invullen met bedrijfs- of conciërgefunctie).
Voor deze behoorlijk vergunde woningen kan de woonfunctie worden toegelaten, de
hoofdfunctie van het gebied blijft echter behouden zodat de eigenheid van de gebieden niet wordt gehypothekeerd. De woningen kunnen verbouwd, uitgebreid en/of
herbouwd worden conform de bepalingen van het decreet op de ruimtelijke ordening.
De volumes voor uitbreiding en herbouwen, die beschreven staan in het decreet RO
worden gehanteerd en mogen in principe niet verhoogd worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is niet aangewezen om de open ruimte in te vullen met grote residentiële villa’s. Bovendien moet er op worden toegezien dat landbouwgronden niet
‘vertuinen’, ook een verdere inname van landbouwgronden kan de eigenheid van de
gebieden hypothekeren. Er moeten dus niet alleen maximale bouwvolumes worden
opgelegd, ook op de inname van tuinen moet een grens worden vastgesteld.

Landschappen worden aangeduid in een RUP. De gebouwen kunnen verbouwd,
uitgebreid of herbouwd worden ongeacht hun ligging. Een functiewijziging van deze
gebouwen is mogelijk indien de verderzetting van de vroegere functie onmogelijk
blijkt of een duurzame leefbaarheid van het gebouw niet meer kan garanderen. De
verbouwingen en de functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het architectonisch karakter van het gebouw ongeschonden laten of versterken. Bovendien moet
de nieuwe functie verenigbaar zijn met de omgeving en mag het de draagkracht van
het ruimtelijk geheel niet overschrijden.
De volgende tabellen geven een overzicht van de ontwikkelingsperspectieven voor
zonevreemde woningen.
Tabel 32: weergave zonevreemde woningen naar aantal en ontwikkelingsmogelijkheden

Woningen in kwetsbare gebieden = instandhouding
In zogenaamde kwetsbare gebieden gelden de strengste (meest beperkende) ontwikkelingsmogelijkheden. De kwetsbaarheid van een gebied is afhankelijk van de
ligging in de gewenste ruimtelijke structuur van Arendonk (en niet op basis van gewestplanzonering). Gebieden kunnen als kwetsbaar gebied worden aangeduid op
basis van volgende criteria :
– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van natuurlijke structuur: natuurconcentratiegebieden, winterbeddingen van structuurbepalende hydrografische elementen en brondepressies

ontwikkelingsperspectief

omvorming tot woonzone (ruime uitbreiding)
Verbouwen, uitbreiden, herbouwen (beperkte uitbreiding)
instandhouding afh. van verdere ontwikkeling WUG
instandhouding afh. van verdere ontwikkeling bedrijvenzone
instandhouding, niet herbouwen, schadevergoeding
instandhouding afh. van voorschriften hogere overheid
Totaal

aantal zonevreemde woningen

procentuele
verdeling

11
154
4
16
25
15
225

5%
68%
2%
7%
11%
7%
100%

– kwetsbaar op grond van ligging in waardevolle onderdelen van de landschappelijke structuur: gave landschappen of gebieden met elementen van gaaf landschap
waarbij het homogene onbebouwde karakter een structuurbepalende component
is.
Voor behoorlijk vergunde woningen in deze kwetsbare gebieden kunnen verbouwingswerken worden toegelaten binnen het bestaande volume. In geval deze woningen volledig vernield worden door plotse ramp (blikseminslag, brand, etc.), kan geen
heropbouw worden toegestaan. De eigenaar kan in dit geval aanspraak maken op
een schadevergoeding (conform artikel 145 §2 DRO). In geval de woningen gelegen
zijn in kwetsbaar gebied van bovenlokaal belang kan de hogere overheid nadere
regels en randvoorwaarden vastleggen.
Aandacht voor merkwaardige gebouwen
Merkwaardige gebouwen (conform Verdrag van Granada, 1985), bakens, beschermde monumenten en bouwkundig erfgoed uit de inventarissen van Monumenten en

114

IOK

plangroep

GRS Arendonk

VI gewenste ruimtelijke structuur
4 Gewenste nederzettingsstructuur

Tabel 33: indicatieve telling en ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen
type gebied

Kern

beleidscategorie

Zone

te reserveren WUG

Heikant
Heikant
Korte Putten
Hoendergaarsen
Varenpad
Hoendergaarsen

mogelijk woonreservegebied
mogelijk te herbestemmen WUG
open ruimte aansluitend op kern

Hoendergaarsen
Voorheide
Schotelven
natuurconcentratiegebied

kwetsbaar
gebied

lokale beekvallei
agrarische gebieden
open ruimte
excl. Kwetsbaar gebied

telling°

ontwikkelingsperspectief

beleidsniveau

1
2
1
3
1
1

verbouwingswerken, mogelijkheden i.f.v. toekomstige projecten
gemeente
omgevormd tot woonzone in BPA Heikant
gemeente
om te vormen tot woonzone (geen achtergelegen gebied aanwezig)
gemeente
verbouwingswerken, mogelijkheden i.f.v. mogelijke toekomstige projecten
gemeente
om te vormen tot woonzone (direct aansluitend op de kern)
gemeente
om te vormen tot woonzone (direct aansluitend op de kern)
gemeente
verbouwen, uitbreiden, herbouwen; beperking van volume; geen omvorming tot
1
gemeente
woonzone want geïsoleerde woning langs weg die de kern structureel begrenst
3 omvorming tot woonzone
gemeente
3 omvorming tot woonzone
gemeente

Korhaan/Luifgoor/Rodegoor
Goorke/Hooiput
Gagelbroek/Rode Del
Watering/Bossen
Hoge vijversbossen
Nonnenheide
Biezenloop

3
6
4
2
20
1
2

noordelijk openruimtegebied
centrale as
mulifunctioneel grensgebied
zuidelijk bovenlopengebied
zuidelijk bovenlopengebied

9
101
1
42
16

GEN - verbouwingswerken, voorschriften verder verfijnen
GEN - verbouwingswerken, voorschriften verder verfijnen
GEN - verbouwingswerken, voorschriften verder verfijnen
GEN - verbouwingswerken, voorschriften verder verfijnen
voorschriften uitwerken in functie van vermoedelijke aanduiding als verwevingsgebied
verbouwingswerken, herbouwen bij overmacht niet mogelijk, schadevergoeding
verbouwingswerken, herbouwen bij overmacht niet mogelijk, schadevergoeding

gewest
gewest
gewest
gewest
gewest

verbouwen, uitbreiden, herbouwen; beperking van volume
verbouwen, uitbreiden, herbouwen; beperking van volume
verbouwen, uitbreiden, herbouwen; beperking van volume
verbouwen, uitbreiden, herbouwen; beperking van volume
verbouwingswerken, mogelijkheden afh. van afbakening regionaal bedrijventerrein

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

° ruime inschatting zonder overzicht bouwvergunningen en functiewijzigingen
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4.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
nederzettingsstructuur

Onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen op de markt krijgen
– De gemeente kan een belasting heffen op onbebouwde percelen gelegen in
goedgekeurde verkavelingen en op uitgeruste percelen bestemd voor het wonen.
Men kan daarbij rekening houden met sociale factoren (geen belasting op gronden voor de kinderen gekocht,…) conform art. 143 § 1, 2 en 3 decreet RO. De
belasting kan op regelmatige basis (bv. bij jaren na een grondprijsstijging) worden
aangepast en wordt wenselijk enkel toegepast binnen de afgelijnde kern en de
nederzettingen gelet op de visie om het bouwen in de kernen te stimuleren en de
verlinting tegen te gaan.
– Het register van onbebouwde percelen dient zeer nauwlettend te worden bijgehouden in het kader van deze belasting.
– De gemeente kan het bebouwen van percelen langs uitgeruste wegen financieel
stimuleren (kleine subsidies, gratis aansluiting op rioleringsnet,...). Deze stimulans wordt beperkt tot de afgelijnde kern en de nederzettingen gelet op de visie
om het bouwen in de kernen te stimuleren en de verlinting tegen te gaan.
Streven naar een optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad
– Belasting heffen op leegstand en verkrotting (bevoegdheid ter discussie) waardoor leegstaande gebouwen sneller op de markt worden gebracht.
– De inventaris van leegstand en verkrotting dient zeer nauwlettend te worden
bijgehouden in het kader van deze belasting.
– De gemeente kan renovatie financieel stimuleren door een aanvullende gemeentelijke subsidiëring te voorzien.
– De gemeente kan een informatiebrochure uitgeven of een infopagina op de website van de gemeente zetten waarin alle geldende subsidievormen (op alle niveaus) en regelgevingen voor renovatie en verbouwingen worden verduidelijkt.
Op die manier kan de drempel tot het overgaan van renovatie worden verlaagd.
Stimuleren van verdichting
– De gemeente kan één of meerdere uitvoeringsplannen opmaken voor de kern en
de nederzettingen waardoor minimale en maximale kavelbreedten en –grootten
voor verschillende types van bebouwing worden vastgelegd (gesloten bebouwing,
halfopen bebouwing, open bebouwing en bebouwing in meerdere lagen). De belasting op onbebouwde percelen kan pas aanvang nemen na deze uitvoerings-

116

IOK

plannen om te vermijden dat teveel brede kavels worden verkocht en zo de verdichtingsstrategie ondermijnen.
– De ontwikkeling van niet uitgeruste woongebieden mag niet worden gehypothekeerd. De toegangspercelen tot de binnengebieden kunnen worden vastgelegd in
uitvoeringsplannen of kunnen worden vastgelegd als zones waar een voorkooprecht geldt (via art. 63 decreet RO). Eventueel kunnen toegangspercelen worden
onteigend.
Zachte groei via een doordachte fasering van te bebouwen percelen
– Bij grote verkavelingen kan een fasering worden opgelegd. De gemeente dwingt
dit af bij de verkavelingsaanvraag. De belasting op onbebouwde percelen houdt
uiteraard rekening met deze fasering indien de volledige wegenis werd aangelegd
voor alle fases.
– Het register van onbebouwde percelen wordt gebruikt om op regelmatige basis
een inzicht te verkrijgen in de bouwactiviteit en de evolutie van de immigratiestroom. De resultaten van deze inzichten worden verwerkt in de woningbehoeftestudie die zal worden opgemaakt bij elke herziening van het structuurplan.
Stimuleren van een sociaal huisvestingsbeleid
– De gemeente kan zorgen voor een regelmatig overleg tussen gemeente, OCMW,
de betrokken huisvestingsmaatschappijen en de particuliere sector (installeren
van een ‘woonraad’ conform de Vlaamse Wooncode of een soortgelijk overlegorgaan). Op die manier kunnen de huisvestingspartners hun aankoopbeleid, realisatieperiodes en huisvestingstypes op mekaar afstemmen.
– Te reserveren woonuitbreidingsgebieden worden voorbehouden voor huisvestingsinitiatieven voor lage inkomens al dan niet in combinatie met initiatieven voor
de middenklasse. De voorschriften voor de woonuitbreidingsgebieden kunnen in
de uitvoeringsplannen voor de kern worden verfijnd en kunnen een verdeelsleutel
vastleggen ter realisatie van een sociale verweving. De verdeelsleutels worden
besproken in de woonraad. De onderlinge fasering (fase 1, 2 en 3) wordt vastgelegd in de bindende bepalingen van het GRS.
– Te stimuleren niet uitgeruste woongebieden worden voorbehouden voor de hoge
inkomensklasse en de middenklasse al dan niet in combinatie met initiatieven
voor de lage inkomens. De realisatie van een sociale verweving kan door de gemeente worden afgedwongen via de goedkeuring van het wegtracé. Eventueel
kan de verweving worden vastgelegd als het binnengebied deel uitmaakt van een
uitvoeringsplan voor de kern.
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Herbestemmen van gronden om het groene vingerconcept te realiseren en
ruimtelijk beter geschikte reservezones aan te duiden

5

– De woonuitbreidingsgebieden Wampe Bemden en Varenpad worden een openruimtefunctie toegewezen in een ruimtelijk uitvoeringsplan indien ze niet worden
opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden. In dat geval wordt het ingesloten agrarisch gebied Hoendergaarsen compenserend bestemd tot woonreservegebied.

Kaart 21

– De niet uitgeruste woonzone Aartrijtstraat en de te reserveren woonuitbreidingsgebieden worden herbestemd tot woonreservegebieden.

Handel en bedrijvigheid op maat van een landelijke gemeente versus regionale
ontwikkeling van Hoge Mauw

– De tweede fase van verkaveling Klavervelden wordt deze planperiode gerealiseerd. Juridische compensatie is noodzakelijk via reservering van zone Aartrijtstraat.

Om het landelijk karakter van Arendonk te vrijwaren is het noodzakelijk dat de gemeente in de toekomst een zachte, selectieve groei nastreeft qua handel en bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat het op grote schaal aantrekken van economische activiteiten moet worden vermeden. Anderzijds moeten lokale economische activiteiten zich
in de gemeente kunnen ontwikkelen ter ondersteuning van de plaatselijke economie
en de leefbaarheid van de gemeente. Een uitzondering hierop vormt het bedrijventerrein Hoge Mauw dat omwille van haar gunstige ligging ten opzichte van de E34 ook
kan voorzien in een aangroei van regionale bedrijvigheid.

– Een deel van de oostelijke zone van woonuitbreidingsgebied Bosvelden wordt
aangesneden voor de uitbreiding van het St. Claracollege.
Beperken van bebouwingstoename in open ruimte
– In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor linten worden voorschriften opgesteld die de
ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen (minimale perceelsgrootten,
maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes).
– In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor verspreide bebouwing worden voor de zonevreemde woningen voorschriften opgesteld die de ontwikkelingsperspectieven
gebiedsgericht vertalen (maximale bouwvolumes, beperking tot ééngezinswoning, grenzen voor vertuining, maximale terreinbezetting en maximale bouwdieptes).
Suggestie voor de provincie
– Het is wenselijk dat de problematiek van de verlinting Berendonk en de zonevreemde woningen langs de N118 wordt onderzocht en dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen van lokaal en provinciaal niveau op mekaar worden afgestemd. Op
die manier kan het ruimtelijk geheel samen worden bekeken.

5.1

Gewenste ruimtelijk economische structuur

Doelstellingen

Verweving van wonen, werken en diensten in de kern nastreven
Door het bundelen van wonen, werken en diensten in de kern van Arendonk wordt
de omliggende open ruimte gevrijwaard van bebouwing. Functionele verweving levert
nog een aantal bijkomende voordelen op. De leefbaarheid van een woonkern wordt
gegarandeerd door de aanwezigheid van een basisuitrustingsniveau. Bedrijven ingebed in het kernweefsel genieten sociale controle en zodoende een grotere veiligheid
dan afgelegen bedrijfsvestigingen. Het werkend personeel van de lokale bedrijven
ondersteunt de plaatselijke kleinhandel. Werkgelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de woning reduceert de woon-werkverplaatsingen tot een minimum. Bij
verweving van wonen, werken en diensten in de kern moet evenwel een goed nabuurschap worden gegarandeerd.
Oplossingen voor zonevreemde handel en bedrijven20
Sommige bedrijven blijken niet verweefbaar te zijn in een woonzone of niet verenigbaar te zijn met de open ruimte. Een herlokalisatie in de gemeente kan plaatsvinden
op strategisch gelegen en ruimtelijk verantwoorde bedrijfsterreinen. Overleg van de
gemeente met bedrijven en omwonenden, gekoppeld aan een planologische toet20

Hiermee worden zowel de juridisch zonevreemde als de ruimtelijk zonevreemde handel en bedrijven
bedoeld. In het eerste geval strookt de handels- en bedrijfsfunctie niet met de vigerende bestemming op het
gewestplan of ruimtelijk uitvoeringsplan. In het tweede geval overschrijdt de ruimtelijke impact van de activiteit
de draagkracht van de omgeving.

GRS Arendonk

IOK

plangroep

117

DEEL 2 RICHTINGGEVEND DEEL

sing, moet de mogelijkheid tot verweving/verenigbaarheid en zoniet de nood aan
herlokalisatie nagaan.
Streven naar een geïntegreerde, ruimtebesparende bedrijvigheid
Gezien de toenemende schaarste aan bebouwbare ruimte is een zuinig ruimtegebruik en een efficiënt investeringsbeleid van de handels- en bedrijfssector noodzakelijk. Verdichting en intensivering van het grondgebruik zijn noodzakelijk. Dit wil echter
niet zeggen dat de kern moet worden ‘volgestopt’ tot en met het laatste stukje groen.
Om de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving te garanderen moet gestreefd
worden naar ruimtelijke kwaliteit en harmonieuze inpassing van activiteiten.

logische toetsing in vier stappen’ wordt weergegeven in bijlage 5. Overleg met bedrijven en omwonenden is onontbeerlijk tijdens het onderzoek. Op basis van de resultaten van een planologische toetsing kunnen maatregelen worden getroffen om de
hinder en het gevaar van de verweven economische activiteit te minimaliseren en de
ruimtelijke inpasbaarheid te verbeteren.
Planologische toetsing in vier stappen
1
4

Bedrijfsleiders blijken nog steeds onvoldoende op de hoogte te zijn van de ruimtelijke
randvoorwaarden die door de wetgeving, bestemmings- en/of structuurplannen ten
aanzien van hun bedrijfslocatie worden gesteld. Dit leidt vaak tot situaties waarbij
bedrijven op een gegeven moment geen vergunningen meer kunnen bekomen tot
verdere exploitatie en/of uitbreiding van de bedrijvigheid. Nochtans zou een ruimtelijke bewustzijn tegenwoordig inherent moeten zijn aan het bedrijfsbeheer. Een continue informatiedoorstroming dringt zich dus op waarbij vakorganisaties zoals UNIZO
een sleutelrol kunnen spelen.

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

5.2.1

Gewoon hoofddorp type II Arendonk

2

3

De doorstroming van ruimtelijke informatie naar KMO’s verbeteren

5.2

0

In de gewenste nederzettingsstructuur wordt het gewoon hoofddorp type II Arendonk
richtinggevend afgelijnd. Naast de woonfunctie moeten ook de lokale werk- en verzorgingsfunctie in het hoofddorp worden versterkt, echter zonder het wonen in het
gedrang te brengen. Op die manier wordt getracht een multifunctionele woonomgeving tot stand te brengen waar werkgelegenheid en dienstverlening het wonen kunnen ondersteunen. Verweving of vermenging van wonen en werken is evenwel gebonden aan beperkingen: de hinder die verweving met zich meebrengt mag niet
opwegen tegen de voordelen ervan. De volgende ontwikkelingsperspectieven moeten het mogelijk maken om de doelstellingen vorm te geven.

1

2

3

planologische
context

ruimtelijke impact

classificatie

4
niet-ruimtelijke
elementen

Er kan een RUP worden opgemaakt waarin de verweefbaarheid van economische
activiteiten in het afgelijnde hoofddorp Arendonk wordt nagegaan. De juridisch zonevreemde handel en bedrijvigheid aan de rand van het afgelijnde hoofddorp kunnen
eveneens worden opgenomen in dit RUP. Een verfijning van de aflijning van het
hoofddorp tot op perceelsniveau kan een oplossing bieden bij verweefbare activiteiten.
Voor economische activiteiten die bij planologische toetsing niet verweefbaar blijken
te zijn in het hoofddorp, wordt herlokalisatie naar een bedrijventerrein in overweging
genomen. Ze worden als ruimtelijk zonevreemd beschouwd in het hoofddorp.
Hergebruik van leegstaande bedrijfsruimten
Bij invulling van economische activiteiten in de kern dient een zuinig ruimtegebruik te
worden nagestreefd. Inbreiding en verdichting kan bestaan in het hergebruik en/of de
herbestemming van bestaande leegstaande en/of verwaarloosde panden. De ongelijkvloerse verdiepingen van handelspanden kunnen ingenomen worden door woningen. Qua bouwtypologie van nieuwe handelszaken worden de verdichtingsregels
opgevolgd zoals beschreven in de gewenste nederzettingsstructuur.

Verweving ruimtelijk sturen door middel van planologische toetsing

Gebiedsgericht sturen van functionele verweving

De verweefbaarheid van een economische activiteit in het afgelijnde hoofddorp kan
worden nagegaan door middel van planologische toetsing. De methodiek van ‘plano-

Bij de inplanting van verweefbare activiteiten in de kern moet rekening gehouden
worden met de graad van autogerichtheid en de schaalgrootte van de desbetreffende
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functie. Te veel sterk autogerichte functies in het dorpscentrum hebben een negatieve impact op de verkeersleefbaarheid. Grootschalige functies zijn morfologisch vaak
niet inpasbaar in het kleinschalige dorpsweefsel. Anderzijds moet worden vermeden
dat een concentratie van grootwinkels op een goed bereikbare plaats aan de rand of
buiten het centrum een concurrentiepositie inneemt ten aanzien van het bestaande
handelscentrum.
Een strategische functiedifferentiatie in de kern is dus noodzakelijk. Zo kan de ruimtelijke beleidscategorie ‘hoofddorp’ verder opgesplitst worden in deelzones waaraan
een specifiek verwevingsbeleid is gekoppeld. We onderscheiden dorpscentrum,
buurtcentrum en woonzone.
Differentiatie van functionele verweving in het hoofddorp en de nederzettingen
Creëren van een levendig en leefbaar dorpscentrum

Zachte verweving in de bedrijfsluwe woonzones, sturen van meer dynamische
verweving op de invalswegen binnen het afgelijnde hoofddorp
Het overige gedeelte van de kern wordt gecategoriseerd als ‘woonzone’. D.w.z. dat
het wonen hier primeert en dat functionele verweving hier niet wordt gestimuleerd
noch flagrant geweerd. Op die manier kan in de kern op bepaalde plaatsen een rustig woonklimaat worden gecreëerd. Het overige gedeelte van de kern Arendonk dat
staat ingekleurd als woongebied (naast dorps- en buurtcentrum) kan als bedrijfsluwe
woonzone worden aangeduid. Hier geldt dus een beleid van zachte verweving. Daar
waar deze woonzone binnen de dorpskern geënt is op N139-N118 kan qua functionele verweving meer dan in de achterliggende woonwijken. Op deze invalswegen
met een breder profiel en een betere bereikbaarheid kan een meer dynamische verweving gestuurd worden. Toch blijft het de bedoeling om de functionele verweving
voornamelijk te concentreren in het dorpscentrum.

In het ‘dorpscentrum’ wordt ernaar gestreefd om een levendig en leefbaar handelscentrum te creëren aangepast aan het draagvlak van het hoofddorp. Dit kan door het
stimuleren van de verweving tussen wonen, winkels, horeca en andere ‘ondersteunende’ diensten (gemeentehuis, postkantoor, bankfilialen,…). Onder winkels wordt
verstaan: kleinschalige kleinhandel, eventueel aangevuld met supermarkten en ketenwinkels die niet-volumineuze goederen verkopen en kleinschalig zijn. Stimulering
veronderstelt voornamelijk het aantrekkelijk en veilig maken van het dorpscentrum
door een herinrichting van het publieke domein. Een stedenbouwkundige verordening m.b.t. ‘wonen boven winkels’ kan hieraan worden toegevoegd. Dit moet leiden
tot een dorpscentrum waar het aangenaam vertoeven is, dat inspireert tot commercieel ondernemingsschap en dat na sluiting van de aanwezige winkels niet geheel
leegloopt. Te sterk autogerichte functies moeten worden geweerd in functie van de
verkeersleefbaarheid, wat niet wil zeggen dat de auto volledig moet verdwijnen. In de
kern Arendonk behoren de straten Koeistraat, Vrijheid, Begijnhof, Hovestraat tot het
dorpscentrum.

Dorpscentrum
Buurtcentrum
Woonzone met invalswegen
Nederzetting
Kleinhandelslint
Terrein voor lokale of watergebonden economische activiteiten
Te herbestemmen bedrijventerreinen

Buurtcentra op maat
In het ‘buurtcentrum’ wordt ernaar gestreefd om een levendig en leefbaar handelscentrum te creëren aangepast aan het draagvlak van de desbetreffende buurt of wijk.
Dit kan gebeuren door het stimuleren van verweving tussen wonen en kleinschalige
kleinhandel. De multifunctionaliteit is evenwel beperkter en ondergeschikt aan deze
van het dorpscentrum. Middenschalige en grootschalige kleinhandel horen hier niet
thuis. In de kern Arendonk kunnen de handelsconcentraties langs de Schutterstraat
en in Voorheide als buurtcentra worden aangeduid.
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Herbestemmen van de bedrijvenzones ‘Klavervelden’
Aangezien de bedrijvenzones ‘Klavervelden’ zijn ingevuld met verweefbare functies
(wasserij, electrozaak, gemeentelijke werkplaats, …) en de ontwikkeling van een
lokaal bedrijventerrein temidden van de kern niet realiseerbaar was, wordt een herbestemming van het gebied voorgesteld. Het BPA Klavervelden zal voorzien in een
multifunctionele invulling van het gebied met kerngerichte functies. De oude sigaren-
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fabriek krijgt een nieuwe invulling als kunstacademie. De juridische voorraad kan
geherlokaliseerd worden naar de zoekzone voor een lokaal bedrijventerrein.
Randverweving in het lokale kleinhandelslint Hertevelden
Door de ligging aan de rand van het hoofddorp Arendonk langs de N118 wordt voorgesteld om de bestaande handelsconcentratie Hertevelden af te werken met moeilijker verweefbare activiteiten die niet inpasbaar zijn in het dorpscentrum van Arendonk. Dit kan door aflijning van deze lokale handelsconcentratie in een RUP en het
opleggen van stedenbouwkundige randvoorwaarden die gericht zijn op:
– Het beperken van het aantal aansluitpunten op de N118 in functie van de verkeersveiligheid.
– Het verbeteren van het openbaar domein rond de handelsvestigingen om een
betere ruimtelijke inpassing van de gebouwen in de omgeving te bekomen samen
met een optimalisering van de verblijfsfunctie. Asfaltvlaktes en restruimten moeten worden vermeden.

5.2.2

Nederzettingen Schotelven, Voorheide en Asselbergen

In de gewenste nederzettingsstructuur worden in de gemeente Arendonk eveneens
nederzettingen geselecteerd: Schotelven, de Voorheide en Asselbergen. Ze worden
niet tot het hoofddorp gerekend wegens de beperkte voorzieningen en wegens het
feit dat een doorgedreven opvulling het landelijk karakter van deze gehuchten teniet
zal doen. Gelet op het kleinschalige, afgelegen karakter van Asselbergen is het niet
wenselijk om hier verweving toe te laten. In Schotelven en Voorheide kan een beperkte verweving aanvaardbaar zijn gelet op de reeds aanwezige functies en de
ligging aansluitend op het hoofddorp. Aangezien er voorzichtig met het landelijke
karakter moet worden omgegaan, en men een evenwicht tussen landelijkheid en
grootschalige gebouwen moet vinden worden de nederzettingen best bedrijfsluw
gehouden.
Om dit evenwicht ruimtelijk te kunnen sturen worden een aantal economische activiteiten gebundeld. De volgende zones kunnen worden aangegeven:
Bundeling van randactiviteiten in het lokale kleinhandelslint Schotelven
In Schotelven kan de bestaande handelsconcentratie langs de N139 worden afgewerkt met moeilijker verweefbare activiteiten die niet inpasbaar zijn in het dorpscentrum van Arendonk. Dit kan in een RUP (zie richtlijnen lokale kleinhandelslint Hertenvelden). Door bundeling van activiteiten op één plaats kan de rest van Schotelven
bedrijfsluw worden gehouden.
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Bundeling van lokale of watergebonden activiteiten op het bedrijventerrein De
Brulen
De bestaande bedrijvenzone De Brulen wordt gecategoriseerd als ‘terrein voor lokale
of watergebonden economische activiteiten’. Het is wenselijk om hier in de toekomst
enkel lokale bedrijven toe te laten (watergebonden activiteiten krijgen voorrang).
In concreto kan een RUP worden opgemaakt dat de bestaande bedrijvenzone in
herziening stelt op basis van de volgende richtlijnen:
– De bestaande ‘ruwe’ gewestplanzonering kan verfijnd worden tot op (kadastraal)
perceelsniveau via een herschikking van de juridische voorraad. Op die manier
kunnen zonevreemde situaties door een gebrekkige afstemming tussen gewestplan en kadaster worden opgelost. De (deels) zonevreemde bedrijven moeten
planologisch worden getoetst. Bestaande zonevreemde functies op het bedrijventerrein moeten worden getoetst op hun toelaatbaarheid op een bedrijventerrein.
– Vrijkomende of onbebouwde percelen kunnen herverkaveld worden in kleinere
eenheden van ongeveer 2.500 m². Op die manier kan op termijn gestreefd worden naar een intensieve invulling van het terrein met kleinschalige activiteiten. Er
wordt één perceel voorzien per bedrijf en de eventuele bedrijfswoning moet geïntegreerd worden in het bedrijfsgebouw. Nieuwe toegelaten activiteiten zijn: kleinschalige, laagdynamische KMO’s. Bij nieuwe invulling dient steeds het mobiliteitsprofiel van de activiteit afgewogen te worden ten opzichte van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie De Brulen.
– Zuivere kleinhandel is niet toegelaten. Deze activiteiten kunnen elders verweven
worden in de afgelijnde kern. Nieuwe weggeoriënteerde vervoersintensieve bedrijven en transportbedrijven zijn eveneens niet toegelaten vanwege de slechte
bereikbaarheid over de weg.
– De geïsoleerde regionale bedrijven die ter plaatse gegroeid zijn kunnen blijven
bestaan. Bij stopzetting van een regionaal bedrijf moet gezocht worden naar een
nieuwe watergebonden economische activiteit of een herstructurering van de vrijkomende infrastructuur in functie van kleinschalige, laagdynamische KMO’s (bv.
gebouwen omvormen tot KMO-complex). Nieuwe weggeoriënteerde grootschalige (regionale) bedrijven horen thuis op een regionaal bedrijventerrein met een
optimaal bereikbaarheidsprofiel langs de weg.
– Aanvullend kunnen er vanuit ruimtelijke inpassing en kwaliteitsbewaking normen
opgelegd aan de uiterlijke verschijningsvorm van de bedrijfsactiviteit met name:
aantal bouwlagen, bouwhoogte, inplanting van de gebouwen, bouwvrije zones,
materiaalkeuze, buffering. De interne verkeersontsluiting en aansluiting op de
N139 kan worden herbekeken.
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5.3

Terreinen voor geïsoleerde regionale bedrijvigheid
Poederstraat , Moerenstraat en Rode Del

Aangezien de bedrijventerreinen aan de Poederstraat, Moerenstraat en Rode Del
zijn ingevuld met regionale geïsoleerde bedrijven behoort deze problematiek tot de
provinciale bevoegdheid. Om die reden kon de zonevreemdheidsproblematiek van
het bedrijventerrein Moerenstraat niet worden opgenomen in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. Op gemeentelijk niveau kunnen enkel suggesties worden gedaan met betrekking tot de gewenste ontwikkeling van de bedrijventerreinen Poederstraat, Moerenstraat en Rode Del.
De gemeentelijke suggestie aan de provinciale overheid voorziet in de bestendiging
van de bedrijventerreinen Poederstraat en Moerenstraat. Met betrekking tot het kleine bedrijventerrein Rode Del kan een herlokalisatie aansluitend bij een bestaand
bedrijventerrein overwogen worden. De volgende suggesties worden gemaakt voor
de bedrijventerreinen Poederstraat en Moerenstraat:
– Binnen de contouren van de gewestplanbestemming bedrijvenzone kunnen de
bestaande bedrijven zich verder ontwikkelen. In de mate dat de totale oppervlakte
bedrijvenzone niet toeneemt, is een verfijning van de bestaande gewestplanzonering op perceelsniveau mogelijk.
– De huidige activiteiten moeten verder kunnen evolueren en innoveren in functie
van de veranderende markt en technologieën. Hiervoor moeten de nodige vergunningen verkregen kunnen worden. Een hogere verkeersdynamiek dient echter
vermeden te worden. Indien het bedrijf om welke reden dan ook zijn activiteiten
ter plaatse zou stopzetten, is de vestiging van nieuwe niet-watergebonden industrie niet aangewezen. Op dat moment kan middels een ruimtelijk uitvoeringsplan
een herbestemming naar een groene functie overwogen worden.
– Bestaande zonevreemde functies op het bedrijventerrein moeten worden getoetst
op hun bestaanbaarheid op een bedrijventerrein.

5.4

Gemengd bedrijventerrein Hoge Mauw

van een provinciale taakstelling. De afbakening wordt onderzocht door de provincie
en zal gebeuren in een provinciaal RUP21.
De gemeentelijke suggestie aan de provinciale overheid voorziet in een bundeling
van een bijkomend lokaal en regionaal bedrijventerrein aansluitend bij het bestaande
bedrijventerrein Hoge Mauw. Zodoende kan een gemengd bedrijventerrein worden
ontwikkeld op een strategische locatie aan de E34 op fietsafstand van het hoofddorp
Arendonk. De uitbreidingen moeten voorzien in een gedifferentieerd aanbod aan
lokale en regionale bedrijfskavels, alsook in de opvang van de herlokalisatiebehoeften van bedrijven.

5.5

Buiten het hoofddorp met lokaal kleinhandelslint, de nederzettingen en de bedrijventerreinen wordt een openruimtebeleid gevoerd ten aanzien van handel en bedrijvigheid. Algemeen kan men stellen dat er geen nieuwe (non-agrarische) handel en
bedrijvigheid wenselijk is in de open ruimte. De bestaande economische activiteiten
worden planologisch getoetst op hun verenigbaarheid met de omgeving. Andere dan
ruimtelijke elementen kunnen in de afweging worden meegenomen.
Regularisatie, uitbreiding en herlokalisatiebehoeften van zonevreemde handel en
bedrijvigheid in de open ruimte kan enkel gemotiveerd worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan op basis van een degelijke argumentatie via planologische toetsing.
Gelet op het ontdichtingsbeleid binnen de linten in open ruimte en de maximale vrijwaring van grote open ruimtegehelen is het echter wenselijk om een tijdslimiet aan
de regularisatie van deze bedrijven te hangen. Op termijn kan dit inhouden dat handel en bedrijvigheid in de open ruimte worden uitgedoofd.

5.6

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
ruimtelijk economische structuur

Sturen van functionele verweving

De selectie van Arendonk als gewoon hoofddorp type II in het RSPA impliceert de
mogelijkheid tot de ontwikkeling van een bijkomend bedrijventerrein ter opvang van
de lokale economische groei en de herlokalisatiebehoeften van zonevreemde bedrijven. De selectie van Arendonk als economisch knooppunt in het RSV impliceert de
mogelijkheid tot ontwikkeling van een bijkomend regionaal bedrijventerrein op basis

– De gemeente kan één of meerdere uitvoeringsplannen opmaken voor de kern
waarin bepalingen worden vastgelegd voor bestaande en/of nieuwe kleinschalige,
verweefbare bedrijven. Deze bedrijven worden toegelaten binnen de kern. De
verweefbaarheid van bestaande bedrijven kan via de planologische toetsing worden onderzocht en kan in de stedenbouwkundige voorschriften worden vastgelegd.
21
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Handel en bedrijvigheid in de open ruimte
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Dit is gekoppeld aan de opmaak van een streefbeeldstudie N118.
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– Ook ten aanzien van eventuele nieuwe bedrijven kunnen voorwaarden voor verweefbaarheid (zachte verweving in de bedrijfsluwe woonzones, meer dynamische
verweving langs invalswegen) worden vastgelegd in de voorschriften van een uitvoeringsplan.

de markt gebracht. De belasting kan op regelmatige basis worden aangepast en
houdt rekening met sociale factoren. Een gelijkaardige regeling kan getroffen
worden ten aanzien van leegstaande bedrijfsruimten in de afgelijnde kern, nederzettingen en kleinhandelslinten.

– De uitvoeringsplannen kunnen een duidelijke begrenzing aangeven voor de handelslocaties. Binnen deze locaties kunnen de mogelijke handelsfuncties worden
omschreven in functie van het gewenste voorzieningenniveau (gemeentelijk,
buurt).

– Het register van vrijliggende bedrijfsgronden en leegstaande bedrijfsruimten dient
zeer nauwlettend te worden bijgehouden in het kader van deze belasting.

– Ook ten aanzien van de lokale kleinhandelszones Hertevelden en Schotelven kan
een duidelijke begrenzing worden aangegeven. Binnen deze locaties kunnen
mogelijke kleinhandelsfuncties worden omschreven en kunnen stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen inzake de realisatie van een kwalitatief
openbaar domein, inpasbare bouwvolumes en inritkoppeling.

– De gemeente kan de ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein het voorzien
van een terugkoopclausule opleggen in de verkoopsakte; eventueel in combinatie
met een recht van opstal. In de verkoopsakte kan zodoende een termijn worden
vastgelegd waarbinnen het terrein in gebruik moet worden genomen. Bij overschrijding van deze termijn kan de verkoper het perceel terug aankopen en op de
markt brengen.
Ruimtelijke informatiedoorstroming verbeteren

Ruimte vrijmaken voor lokale bedrijven
– De gemeente kan een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om de zone Brulen in
Voorheide effectief te bestemmen voor lokale bedrijven en de gewestplanbestemming te verfijnen aan de hand van de huidige kadastrale indeling. Bestaande
regionale bedrijvigheid moet er kunnen blijven bestaan, bij stopzetting is het wenselijk dat een stedenbouwkundige oplossing beschikbaar is zodat alleen lokale
functies mogelijk worden. Er kan onderzoek uitgevoerd worden naar de mogelijkheden om het watergebonden karakter van de bedrijven te vergroten.

– De gemeente kan een regelmatig overleg opzetten tussen gemeente, intercommunale, GOM, UNIZO en lokale ondernemersraden of werkgroepen. Op die manier kunnen acties worden ondernomen om vraag en aanbod inzake bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen.

– De gemeente kan een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken (of laten integreren in
het PRUP Hoge Mauw) om een deel van het agrarisch gebied aan Hoge Mauw
om te vormen tot lokaal bedrijventerrein. Het is wenselijk dat de ruimtelijke samenhang van de hele zone bekeken wordt (relatie verlinting Berendonk en het
bedrijventerrein).
– In de uitvoeringsplannen voor lokale bedrijven kan gestreefd worden naar volgende doelstellingen: een intensieve invulling door een gemiddelde perceelsgrootte van 2.500 m² te voorzien, een samenvoegingsverbod voor kavels op te
leggen en een gedetailleerde lijst van toegelaten activiteiten op te stellen.
– De gemeente kan één of meerdere uitvoeringsplannen opmaken voor de verspreide bedrijvigheid in de open ruimte met volgende doelstellingen: gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing, vastleggen van
de mogelijkheden voor lokale waterzuivering.
Vrijliggende bedrijfsgronden en leegstaande gebouwen op de markt brengen
– De gemeente kan een belasting heffen op vrijliggende, uitgeruste percelen bestemd voor bedrijvigheid zodat reservegronden sneller worden ontwikkeld of op
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Het wegennet optimaliseren via categorisering

6

Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur

Kaart 22, kaart 23 en kaart 24

6.1

Doelstellingen

Integreren van mobiliteit en ruimtelijke ordening
De mogelijkheid tot vervoer maakt bepaalde locaties bereikbaar, anderzijds creëert
de aanwezigheid van activiteiten op bepaalde locaties een noodzaak tot vervoer. De
integratie van het verkeers- en vervoersbeleid met het ruimtelijk beleid is bijgevolg
noodzakelijk om een afstemming tussen lijninfrastructuren en de inplanting van bepaalde activiteiten te bevorderen. Op die manier kan een doordachte ruimtelijke
ordening bijdragen tot de beheersing van de vervoersvraag en worden toekomstige
verkeersstromen opgevangen via wegen die daarvoor geschikt zijn.
Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid
Door het terugdringen van het groeiend auto- en vrachtverkeer moeten de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid worden bevorderd. De (auto)bereikbaarheid
van de kern moet daarom worden afgestemd op het functioneren van de kern zodat
het fietsen, wonen en winkelen er terug aangenaam kan zijn. Het is uiterst belangrijk
dat deze mobiliteitsvisie samenhangt met een parkeerbeleid. De bereikbaarheid van
voorzieningen moet doorwerken in het parkeeraanbod om op die manier de verkeersstromen te kunnen sturen.
Versterken van alternatieve vervoerswijzen
Om het autogebruik terug te kunnen dringen moeten er voldoende aantrekkelijke
alternatieven worden uitgebouwd. Zowel de fiets als het openbaar vervoer hebben
potenties om als volwaardig alternatief te functioneren. De fiets is het meest aangewezen vervoermiddel voor afstanden kleiner dan vijf kilometer. Indien men meer de
fiets gebruikt voor deze kleinere afstanden, kan de verkeersdrukte in het centrum
verminderen en kan de attractiviteit van de kern toenemen. Ook het aantrekkelijker
en gebruiksvriendelijker maken van het openbaar vervoer draagt bij tot minder autoverplaatsingen.
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Voor de verschillende wegen binnen de gemeente moet een afstemming gebeuren
tussen de omgevingseisen van een weg (veiligheid, woonkwaliteit, leefbaarheid) en
het gewenste afwikkelingsniveau van de weg (verbinden, verzamelen, toegang geven). De wegencategorisering moet deze afstemming duidelijk vastleggen zodat een
hiërarchisch wegennet tot stand kan komen. Eens de straatcategorie is aangegeven,
kan zij dienen als referentiekader voor tal van beleidsmaatregelen die gedurende een
middellange termijn tot stand komen. Door elke toekomstige weginrichting consequent af te stemmen op het referentiekader (de categorieën), groeit een intrinsiek
veilig en kwaliteitsvol wegenpatroon binnen de gehele gemeente en wordt dit hiërarchisch ingepast in het bovenlokaal wegenpatroon.
Aandacht voor leesbaarheid en compartimentering
De wegencategorisering kan alleen een hiërarchie opleggen als elke categorie ook
ruimtelijk wordt vertaald. Twee begrippen zijn hierbij belangrijk: leesbaarheid en
compartimentering. De weggebruiker moet de straatcategorie kunnen ‘lezen’ via de
inrichting van de weg. Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een ruimtelijk
beeld opleveren dat herkenbaar is voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met
de wegcategorie. Dit beeld zal uiteindelijk het verkeersgedrag van de weggebruiker
beïnvloeden.
Compartimentering is noodzakelijk omdat het ruimtelijk beeld van een weg niet zomaar overal kan worden doorgetrokken. Dit beeld zal verschillen naargelang men
zich binnen verkeersgebieden, verblijfsgebieden of zones 30 bevindt. De compartimentering moet er voor zorgen dat binnen een straatcategorie mogelijkheden zijn tot
snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie.
Een evenwichtige mobiliteit
De bereikbaarheid van voorzieningen en de inrichting van de wegen mag niet enkel
worden afgestemd op de auto. Men moet een evenwicht zoeken tussen autogebruik,
fietsgebruik, voetgangers en openbaar vervoer. Op die manier wordt aan iedereen de
mogelijkheid geboden om zich te verplaatsen en kan ook aan de mobiliteitsbehoefte
van zwakkere groepen (gehandicapten, kinderen, ouderen, lage inkomens) worden
voldaan.

6.2

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

De gewenste wegenstructuur wordt weergegeven via een wegencategorisering en
ontwikkelingsperspectieven. De selectie en de ontwikkelingsperspectieven werden
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overgenomen uit het gemeentelijk mobiliteitsplan ( fase 3 conform verklaard
22/11/2000).

– Bij de herinrichting van secundaire wegen zijn de belangrijkste eisen de verkeersleefbaarheid en de ruimtelijke inpassing. Beide eisen primeren op de kwaliteit van
de verkeersafwikkeling.

6.2.1

Suggestie van de gemeente voor de provincie

Verblijfsgebieden

Volgens de filosofie van de compartimentering is het noodzakelijk dat de inrichting
van zowel bovenlokale, interlokale als lokale wegen gebeurt in functie van de omgevingsvereisten. In de verblijfsgebieden zijn de omgevingsfuncties wonen, schoolgaan
en winkelen dominant aanwezig. Een kwalitatief ingericht openbaar domein moet er
de omgevingsfuncties maximaal ondersteunen en de leefbaarheid verhogen. De
aanduiding is indicatief en dient te worden verfijnd bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Buiten de verblijfsgebieden zijn de verblijfsfuncties niet meer dominant
aanwezig en wordt de verkeersfunctie bepalend voor de inrichting van de weg. Poorten begeleiden de overgang tussen verschillende snelheidszones in de verblijfsgebieden. De poorten moeten zodanig worden ingericht dat ze de overgang naar een
lagere snelheidszone kunnen afdwingen. Twee soorten poorten worden voorzien:
verkeerspoorten en centrumpoorten. De verkeerspoorten dwingen een snelheidsverlaging af van 70 km/h naar 50 km/h, de centrumpoorten dwingen een snelheidsverlaging af van 50 km/h naar 30 km/h.

6.2.2

Secundaire weg type 2

– In het streefbeeld voor de secundaire weg dient bijzondere aandacht te gaan
naar de ontsluiting van de Hoge Mauw. De huidige ontsluiting is problematisch.

6.2.3

Lokale wegen 1: lokale verbindingswegen

Functie
De lokale wegen 1 verbinden en of verzamelen op lokaal en interlokaal niveau. Ze
verbinden de kernen onderling, met kernen van buurgemeenten, met (klein)stedelijke
gebieden of met het hogere wegennet.
Selectie

Functie
Secundaire wegen type 2 nemen in de eerste plaats een bovenlokale verzamelfunctie op, slechts in tweede instantie kunnen ze een verbindende functie opnemen. Ze
verzorgen de verbinding naar het hoofdwegennet van bovenlokaal niveau. Het toegang geven neemt een belangrijkere plaats in dan bij de secundaire wegen type 1.
Selectie
De provincie heeft in het RSPA de N118 als secundaire weg type 2 geselecteerd. De
N118 is geselecteerd vanaf Retie centrum tot in Arendonk centrum. De N118 verzorgt een verzamelende functie voor Arendonk naar de E34.
Ontwikkelingsperspectieven vanuit het RSPA
– De selectie van de secundaire wegen is op de kaart in het RSPA symbolisch
aangeduid en verwijst niet naar een afbakening van specifieke baanvakken. Dit
gebeurt bij de opmaak van een streefbeeld bij de geplande herinrichting van de
betrokken secundaire wegen.
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– De secundaire weg dient een verzamelfunctie op te nemen in het kader van het
economisch knooppunt. Aangezien de knooppuntfunctie zal worden vertaald in
een uitbreiding van de industriezone Hoge Mauw, wenst de gemeente haar voorkeur uit te drukken voor een selectie van de N118 als secundaire weg vanaf de
E34 tot aan het nader te onderzoeken aansluitpunt van de Hoge Mauw. De N118
dient vanaf dit punt richting centrum een lokale functie op te nemen.

IOK

– N118 (Hertevelden/Koeistraat/Kloosterbaan/De Lusthoven): interlokale verbinding
met de buurgemeente Ravels.
– N139 (Schotelven/De Daries/De Valken/Vrijheid/Begijnhof/Wampenberg/De
Brulen/Grens): interlokale verbinding met de buurgemeente Oud-Turnhout, de
N18 (secundaire weg 3), en de Nederlandse buurgemeente Reusel-De Mierden.
– Bergen/Schutterstraat/Hokken: lokale omleiding rond centrum als onderdeel van
de interlokale verbinding van de N139, route vrachtverkeer voor de verbinding
brug 5 en de N18/E34.
Ontwikkelingsperspectieven
– Bij de lokale verbindingswegen ontstaat het gevaar dat ze worden gebruikt als
sluikroute doorheen verschillende gemeenten. De bewegwijzering moet dit oneigenlijk gebruik tegengaan en mag daarom slechts een verwijzing geven van kern
tot kern. Het sluikverkeer wordt op die manier een ‘onzeker zoekpatroon’ opgelegd zodat het sneller geneigd zal zijn om het hogere wegennet te gebruiken. Dit
perspectief moet samen met de buurgemeenten worden uitgewerkt.
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– Ook een algemene snelheidsverlaging kan er voor zorgen dat doorgaand sluikverkeer op lokale wegen wordt ontmoedigd. De doorstroomsnelheid via lokale
wegen wordt erdoor verlaagd. Het streefdoel is 70 km/uur op de lokale wegen
buiten de bebouwde kom.
– Ook het vrachtverkeer dient de geëigende wegen te gebruiken. De bewegwijzering van en naar brug 5 dient te gebeuren volgens de N139 en Bergen/Schutterstraat/Hokken.
– Binnen de linten en nederzettingen gelegen langsheen de lokale verbindingswegen wordt gestreefd naar een inritkoppeling. De linten en nederzettingen zijn gelegen in verkeersgebieden waar een lokale verbinding moet worden gegarandeerd. Door te streven naar een lager aandeel erftoegangen kunnen conflicten
tussen de vele afslagbewegingen en het fietsverkeer worden afgezwakt.
– De linten en nederzettingen zijn gelegen in verkeersgebieden waar ook de toeganggevende functie een belangrijke positie inneemt. Binnen de linten en nederzettingen gelegen langsheen lokale verbindingswegen moet dan ook maximaal
worden gestreefd naar een verkeersveilige weginrichting.
– De centrumstraten Vrijheid/De valken (N139) en de Koeistraat (N118) moeten het
verkeer filteren en worden ingericht als doortocht met een vlotte doorstroming
voor openbaar vervoer. Door de filter moet de verplaatsingstijd tussen herkomst
en bestemming voor auto’s en vrachtwagens toenemen en voor openbaar vervoer afnemen. Het doorgaand auto- en vrachtverkeer zal op die manier haar weg
zoeken via de lokale omleiding (Bergen/Schutterstraat/Hokken), het fietsen wordt
gestimuleerd en het handelscentrum wordt aantrekkelijker.
– De herinrichting van het centrum dient echter wel nog een lokale vrachtverbinding
tussen brug 4 en brug 5 mogelijk toe te laten via de lokale omleiding (route industrieweg/N118/N139/Bergen/Schutterstraat/Hokken/N139). Duidelijke signalisatie
is noodzakelijk.
– In de Kloosterbaan wordt een weerstand ingericht tussen de Schutterstraat (lokale omleiding) en de N139. Het doorgaand verkeer richting Ravels/N12 wordt
daardoor geweerd en de verkeersdruk langs de schooluitgangen wordt beperkt.

6.2.4

Lokale wegen 2: gebiedsontsluitingswegen

Functie
De lokale wegen 2 verzamelen en ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. Het
toegang geven neemt er een belangrijkere plaats in dan bij de wegen van hogere
orde. De lokale wegen 2 verzamelen het uitgaand verkeer naar een weg van hogere
orde en zorgen voor de verdeling van het ingaand verkeer in het gebied.

GRS Arendonk

IOK

Selectie
– Kerkstraat (gedeelte binnen verblijfsgebied): lokale wijkverzamelweg (verzamelen
verkeer rond Diepenbeemd).
– Hovestraat/Wippelberg (gedeelte binnen verblijfsgebied): lokale wijkverzamelweg
(verzamelen verkeer ten oostwesten van het centrum) ter ontlasting van de doortocht in het centrum.
– Kloosterbaan (tussen Schutterstraat en N139): wordt ingericht met een weerstand
zodat er geen verbindende functie meer mogelijk is en de weg een lokale ontsluitingsfunctie (school, kerkhof, wijk Potoven) kan opnemen.
– Roobeek: lokale verzamelweg voor de dorpenband.
– Berendonk: lokale verzamelweg voor de residentiële bebouwing rond de bedrijvenzone Hoge Mauw.
– Poederstraat: lokale bedrijfsontsluitingsweg voor de bedrijvenzone Poederstraat.
– Huiskens en Industrieweg (doorheen de Watering): lokale bedrijfsontsluitingsweg
voor de bedrijven rond brug 4, verzamelweg industrie en lokale bedrijvigheid in de
Hoge Mauw.
Ontwikkelingsperspectieven
– Binnen de verkeersstructuur van de kern van Arendonk is zeer moeilijk een hiërarchische categorisering van wijkverzamelwegen en erfontsluitingswegen aan te
brengen. De ontsluiting gebeurt vooral naar het zuiden en het westen volgens de
lokale verbindingswegen. Het lijkt eerder aangewezen om te werken met kleine
zones 30 die afgewisseld worden met snelheidsregimes van 50 km/h (zie lokale
wegen 3 type A).
– Om te verhinderen dat de wegen door de dorpenband (Roobeek-Akkerstraat) als
sluipweg worden gebruikt om de filter in het centrum te ontwijken, kunnen specifieke maatregelen nodig zijn.
Suggestie van de gemeente voor de provincie
– De ontsluiting van Hoge Mauw kan het best centraal doorheen het gebied worden
voorzien. Daardoor kan de ontsluiting van het te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein langs de Hoge Mauw gebeuren en hoeft deze ontsluiting niet door het woonlint van Berendonk. Door de ontsluiting te bundelen kan men één centrale aantakking met de secundaire weg maken, hierdoor is een optimale inrichting en beveiliging van de bedrijfsontsluiting mogelijk.
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6.2.5

Lokale wegen 3: erftoegangswegen

6.2.6

Functie
De erftoegangswegen verlenen toegang tot de aanpalende percelen en takken hiërarchisch aan op de gebiedsontsluitingswegen. De hoofdfunctie van de wegen is
verblijven. De verblijfsfunctie is afhankelijk van de activiteit rond de wegen. De lokale
wegen 3 type A zijn woonstraten en eventueel winkelstraten (indien nog niet tot een
hogere categorie behorend) in het verblijfsgebied. De verblijfsfunctie komt er praktisch aaneengesloten voor. De lokale wegen 3 type B zijn landelijke wegen in het
buitengebied buiten de verblijfsgebieden. De verblijfsfunctie komt er eerder sporadisch voor.

Het functioneel fietsroutenetwerk is gericht op de dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 10 km) in het woon-school-, woon-werk- en woon-winkelverkeer. Het voorziet een snelle, veilige fietsverbinding tussen de gemeente en de buurkernen. Deze
routes zijn geselecteerd in het provinciaal fietsroutenetwerk. De volgende wegen zijn
door de provincie geselecteerd als functionele fietsroutes van bovenlokaal niveau:
– N118: fietsverbinding Retie-Hoge Mauw-Arendonk-Ravels
– N139 (Arendonk centrum richting Grens): fietsverbinding Arendonk-Reusel
– Heirbaan: fietsverbinding Arendonk-Turnhout

6.2.7

Selectie
– Type A: alle uitgeruste wegen die niet werden geselecteerd bij het hogere wegennet en behoren tot het verblijfsgebied.
– Type B: alle uitgeruste wegen die niet werden geselecteerd bij het hogere wegennet en niet tot het verblijfsgebied behoren
Ontwikkelingsperspectieven
– Erftoegangswegen type A kunnen op een aantal plaatsen een aaneengesloten
verblijfsgebied vormen via de zone 30 toepassing. De aantakking op de gebiedsontsluitingswegen dient wenselijk voorzien te zijn van een klein poorteffect zodat
de weggebruiker merkt dat een zone 30 betreden wordt.
– De erftoegangswegen type A mogen geen oneigenlijke verkeersstromen opnemen (bv. doorsteek tussen twee lokale verbindingswegen). De interne verkeerscirculatie moet zodanig worden opgebouwd dat de wegenhiërarchie functioneel
wordt afgedwongen.
– De schoolomgevingen dienen met bijzondere zorg te worden aangelegd. Zowel
de herinrichting van de schoolpoort, de herinrichting van de omgevende straten
als het nemen van circulatiemaatregelen zijn prioritair voor de verkeersveiligheid.
– Erftoegangswegen type B spelen een belangrijke rol in de ontsluiting van de
landbouwbedrijven en de uitbouw van recreatieve fietsroutes doorheen de gemeente. In de agrarisch sterkere gebieden mag het fietsgebruik echter niet conflicteren met de noodzakelijke verplaatsingen van de landbouwvoertuigen.

Bovenlokale functionele fietsroutes

Bovenlokale alternatieve functionele fietsroutes

De alternatieve functionele fietsroutes lopen parallel met fietsroutes langs drukke
wegen en kunnen een rustig alternatief bieden. Vanuit het provinciaal fietsnetwerk
wordt de volgende routes geselecteerd als rustige, alternatieve fietsverbinding:
– Grotstraat/Van Eycklaan/doorsteek zwembad-Vrijheid: alternatieve doorsteek
tussen N118 en N139 in het centrum.
– N139 (Arendonk centrum richting Turnhout): fietsverbinding Arendonk-Turnhout
(de Heirbaan wordt als veilige, functionele fietsverbinding uitgebouwd).

6.2.8

Lokale fietsroutes

Deze fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal fietsnetwerk. Ze verzorgen de verbinding tussen woningconcentraties (buiten de kern) en de verschillende kernen, ze
verzamelen het fietsverkeer vanuit de woonwijken naar de functionele routes en ze
kunnen worden gebruikt als alternatieve route naast de bovenlokale routes. De volgende fietsroutes worden geselecteerd:
– Wippelberg/Moerenstraat: fietsontsluiting brug 4 en woningconcentraties Moerenstraat
– Kerkstraat/Broekstraat: fietsontsluiting woningconcentraties Broekstraat, Akkerstraat en Roobeek
– Akkerstraat/Robeek/Berendonk: fietsontsluiting woningconcentraties Broekstraat,
Akkerstraat, Kerkstraat, Roobeek en fietsontsluiting Hoge Mauw
– Bergen/Schutterstraat/Hokken
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6.2.9

Recreatieve routes fietsverkeer

Bij bovenvermelde fietsroutes ligt de nadruk op een snelle en veilige fietsverbinding.
Bij de recreatieve fietsroutes ligt de nadruk op de afwezigheid van autoverkeer, de
rust en de omgevingskwaliteit. De huidige recreatieve fietsroutes worden als een
voldoende ruim aanbod aan recreatieve fietsvoorzieningen geacht. Een gebiedsdekkend netwerk wordt ingevuld. Kleine doorsteken tussen de routes blijven mogelijk als
ze rekening houden met de gewenste deelstructuren. Een grote toename van recreatief fietsverkeer op de kleine landbouwwegen is echter niet aangewezen. De volgende recreatieve fietsroutes worden geselecteerd:
– A29: Aa-valleiroute
– A30: Corsendonkroute
– Kapellenfietsroute Arendonk (gemeentelijk)
– LF 35a: Kempenroute noord (rechteroever kanaal)

6.2.10 Ontwikkelingsperspectieven voor de fietsroutes
– De selectie van fietsroutes moet een netwerk tot stand te brengen dat ervoor
zorgt dat de onderlinge verbinding tussen fietsvoorzieningen vlot, veilig en ononderbroken verloopt. De fietsinfrastructuur moet een samenhangend geheel vormen en aansluiten op zoveel mogelijk herkomsten en bestemmingen van fietsers.
– Het fietsroutenetwerk staat in voor de belangrijkste fietsverbindingen binnen de
gemeente en naar de buurkernen. De fietsroutes vragen echter niet overal automatisch om een fietspad. De gepaste fietsvoorzieningen (fietspad, fietssuggestiestrook, menging, …) moeten worden aangelegd rekening houdend met de functie
van de wegen, de auto- en fietsintensiteiten en het behoren tot verblijfs- of verkeersgebied.
– De inrichting van de fietsinfrastructuur moet samen met de wegencategorisering
worden bekeken om een samenhangend wegbeeld te creëren. Het wegbeeld
moet duidelijk het belang en de functie aangeven van de fietsvoorziening (verzamelen, verbinden). Dit draagt bij tot de herkenbaarheid van de fietsvoorzieningen
zodat de fietser de logica van het netwerk kan begrijpen. Bovendien heeft dit ook
het voordeel dat automobilisten hun rijgedrag moeten aanpassen omdat ze het
belang van de fietsvoorzieningen duidelijk kunnen inschatten.
– De fietsinfrastructuur moet de fietser steeds een zo direct mogelijke route aanbieden. Fietsers bewegen zich op eigen kracht en zijn dus gevoelig voor onlogische omwegen.
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– Om de netwerkvorming en het fietsgebruik te ondersteunen moet ook de nodige
aandacht worden besteed aan het stallen van de fietsen. Algemeen kan men stellen dat in de centrumgebieden en bij belangrijke publiekstrekkende functies voldoende en comfortabele fietsstallingen moeten worden voorzien.

6.2.11 Busvervoerlijnen
De stamlijnen doorheen Arendonk zijn van interlokaal belang. Er zijn geen provinciale selecties voorzien. De hoofdfunctie van de stamlijnen blijft erin bestaan een vlotte
verbinding te verzorgen met de stations van Turnhout en Mol. Om deze vlotte verbinding waar te kunnen maken is het belangrijk dat een goede doorstroming van het
openbaar vervoer wordt gegarandeerd. Een belangrijke implicatie van deze visie is
dat de herinrichting van het centrum van Arendonk maximaal rekening houdt met de
doorstroming van de lijnbussen.
Vanuit het mobiliteitsplan wordt voorgesteld om de stamlijn 48 (Grens-ArendonkTurnhout) te behouden, het deeltijds traject via de buurtweg zal worden vervangen
door een verlegging van stamlijn 39. Het nieuwe traject van stamlijn 39 (ArendonkMol) krijgt wenselijk twee wijzigingen. Ten eerste wordt niet meer tot Grens gereden
en zal de stamlijn een lus maken door het centrum (via het vroegere deeltijds traject
van stamlijn 48). Ten tweede is het wenselijk dat er een deeltijds traject wordt voorzien doorheen de industriezone Hoge Mauw. Het economisch knooppunt wordt
daardoor beter bereikbaar met openbaar vervoer aangezien het deeltijds traject kan
worden afgestemd op spitsuren en eventuele ploegensystemen. Om een optimale
bereikbaarheid tussen Grens en Mol te behouden, wordt een lokale verknoping tussen de twee stamlijnen voorzien ter hoogte van het centrum (Vrijheid).
Verder kan een vraagafhankelijk openbaar vervoerssystemen worden ingevoerd. Via
een belbussysteem (gericht op Arendonk centrum en het lokaal openbaar vervoersknooppunt) kan de vervoersarmoede in de linten en de verspreide bebouwing tegengaan worden.

6.3

Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste
verkeers- en vervoersstructuur

– De gemeente werkt het mobiliteitsplan verder uit en sluit de nodige projectbijaktes
af.
– De inrichting van de wegen wordt aangepast in functie van de wegencategorisering. Inzake de interlokale verbinding met Reusel-De Mierden over de N139 dient
overeenstemming te worden gezocht met deze buurgemeente.
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– Om afstemming te zoeken is het wenselijk om met de buurgemeenten hierover
overleg te organiseren
– De inrichting van de filter en weerstand wordt onderzocht, verder verfijnd en uitgevoerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met de inplanting van een openbaar vervoerknooppunt.

7

Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

Kaart 25

– Er wordt aangedrongen bij de Lijn om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren
inzake de verlegging van stamlijn 39.

7.1

– De bewegwijzering (en dan voornamelijk de vrachtroutes) wordt aangepast aan
de functies die de wegen moeten vervullen.

Geen nieuwe hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur

– In een RUP inzake de linten worden voorschriften opgenomen inzake de inritkoppeling voor linten langs de steenwegen.
– De reservatiestrook van de omleidingsweg tussen de E34 en Reusel kan worden
geschrapt van het gewestplan.

Doelstellingen

De toeristisch-recreatieve infrastructuur in Arendonk wordt in belangrijke mate gedragen door natuurlijke en landschappelijke waarden. Bijkomende hoogdynamische
infrastructuur zou deze waarden hypothekeren en is daarom niet gewenst. Uitbreiding van bestaande hoogdynamische infrastructuur die deze waarden verder kan
hypothekeren moet met grote omzichtigheid benaderd worden, waarbij steeds een
grondige afweging gebeurt t.o.v. randvoorwaarden natuur, landschap, landbouw en
mobiliteit. Waar de infrastructuur een hypotheek legt op de gewenste ontwikkeling zal
gestreefd worden naar een geleidelijke afbouwuitdoving.
Recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht
De aantrekkingskracht die de natuur- en landschapswaarden van het buitengebied
en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten uitoefenen op toerisme en recreatie, worden
erkend als één van de fundamenten van de toeristisch-recreatieve structuur in Arendonk. Het voornaamste uitgangspunt bij de ontwikkeling van de toeristischrecreatieve activiteiten is het recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht
van de natuur- en landschapswaarden. Een gebiedsgerichte afstemming van de
intensiteit van het recreatief gebruik is daarom noodzakelijk.
Centrumgerichte voorzieningen inbedden in het woonweefsel
In tegenstelling tot recreatief medegebruik van de landelijke ruimte, vertonen jeugden socio-culturele voorzieningen, alsook de meeste sportvoorzieningen geen directe
link met de natuurlijke en landschappelijke structuur, maar hangen ze sterker samen
met het woonweefsel. Ze worden daarom maximaal ingebed in of aansluitend op de
respectievelijke woonweefsels waarin ze maatschappelijk verankerd zijn (niveau
gemeente, parochie, wijk of gehucht). De schaal van de voorzieningen moet afgestemd zijn op de grootte van de kern of nederzetting. De voorzieningen moeten een
ondersteuning bieden aan het verenigingsleven als drager van de sociale structuur.
Rechtszekerheid, functionaliteit, bereikbaarheid (veiligheid) zijn hierbij belangrijke
principes. Zonodig moet ruimte voorzien worden om bestaande infrastructuur die niet
aan deze voorwaarden voldoet, op termijn te kunnen herlokaliseren. De sterkst dy-
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namiserende infrastructuren horen bij voorkeur in het hoofddorp; gehuchten in de
open ruimte vereisen het laagste voorzieningenniveau op dit vlak, hoewel ook hier
ruimte moet kunnen voorzien blijven voor sport en socio-culturele activiteiten, zolang
hiervoor een sublokale behoefte bestaat.

7.2

Beleidscategorieën en ontwikkelingsperspectieven

7.2.1

Recreatieve knooppunten

Speelruimten afstemmen op randvoorwaarden open ruimte

Recreatieve knooppunten zijn zones waar reeds een concentratie aan recreatieve
infrastructuur voorkomt en waar deze behouden of ontwikkeld kan worden. De volgende richtlijnen kunnen worden gegeven:

Naast een behoefte aan lokalen bestaat binnen de jeugdwerking een behoefte aan
speelruimten in een groene omgeving. Deze sluiten bij voorkeur aan bij het betrokken woonweefsel. In de mate dat ze deel uitmaken van de open ruimte, moeten in
functie van specifieke omgevingskenmerken vanuit landbouw, natuur en landschap
randvoorwaarden van deze openruimtefuncties in acht genomen worden.
Mogelijkheden bieden aan aan landbouw gerelateerde recreatieve activiteiten
Toeristisch-recreatieve nevenactiviteiten kunnen een verruiming vormen voor de
professionele landbouw binnen de agrarische structuur. Voor aan landbouw gerelateerde bedrijven die niet een agrarische maar een toeristisch-recreatieve hoofdactiviteit kennen (kinderboerderijen, maneges, plattelandstoerisme, …), is het uitgangspunt dat vermeden moet worden dat de hoofdfunctie van het gebied in het gedrang
komt. Gebiedsgericht moet er een afstemming zijn tussen de draagkracht van de
omgeving en de dynamiek die de inplanting met zich mee brengt. Het hoofddorp, de
nederzettingen en de linten waar de agrarische functie en residentiële functie reeds
gemengd voorkomen, kunnen een hogere dynamiek aan.

Bundelen van sportinfrastructuur aan Heikant-Biesputten
Deze zone is centraal gelegen in de as Voorheide-Arendonk-Schotelven en bevat
een belangrijke concentratie van lokale sportinfrastructuur. De zwakke weggebruiker
heeft via een bovenlokale fietsroute veilige toegang tot het gebied, gemotoriseerd
verkeer bereikt de zone via de N118. De sterk dynamiserende functies kunnen hier
behouden blijven. Gelet op de bestaande functies, de afscherming van de open ruimte door de noordelijke verlinting, de centrale ligging en het gunstige bereikbaarheidsprofiel komt de locatie in aanmerking voor opvang van een lokale behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur en voor herlokalisatie van bestaande juridisch en/of
planologisch zonevreemde infrastructuur.

Geen permanente bewoning binnen de toeristisch-recreatieve structuur
Infrastructuur voor een tijdelijk en recreatief verblijf moet beantwoorden aan het oorspronkelijk opzet, met name het voorzien van een tijdelijk en recreatief verblijf. Permanente bewoning ondermijnt de recreatieve en toeristische productwaarde van het
buitengebied en is ruimtelijk niet aanvaardbaar.
Strikte voorwaarden voor horeca in de open ruimte
Horeca hoort in principe thuis in de bebouwde ruimte. Daarbuiten, in gebieden met
hoofdfunctie natuur of landbouw, zijn de mogelijkheden voor functiewijziging van
bestaande gebouwen naar dergelijke voorzieningen gelimiteerd: er moet steeds een
koppeling zijn met laagdynamisch recreatief medegebruik (bijvoorbeeld geënt op een
fietsnetwerk) en de schaal en de dynamiek die de horeca teweegbrengt moeten
afgestemd zijn op de omgeving. Een aanzuigeffect (van autoverkeer bijvoorbeeld)
moet vermeden worden. Ongecontroleerde verspreiding in ecologisch waardevolle of
agrarisch sterke gebieden moet eveneens vermeden worden. De ruimtelijke draagkracht moet dus mee in rekening gebracht worden.
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De ontwikkeling van het gebied Heikant wordt reeds vertaald in BPA Heikant. Na
invulling van Heikant kan een eventuele verdere ontwikkeling van het gebied ten
noorden, aansluitend op het tenniscomplex aan Biesputten en waar nu reeds het
LRV terrein gelegen is, in de toekomst antwoord bieden op een aantoonbare ruimtebehoefte voor kleinschalige openluchtterreinen en infrastructuur. Het geheel moet
wel een landschappelijke inpasbaarheid in de overgang naar de open ruimte behouden, bijkomende hoogdynamiserende gebouwen zijn hier niet mogelijk. Bijkomende

plangroep

129

DEEL 2 RICHTINGGEVEND DEEL

recreatieve functies blijven daardoor centraal gelegen, sluiten aan op de kern en zijn
optimaal bereikbaar.
Glosso-circuit
Op provinciaal niveau werden 4 terreinen aangeduid die in aanmerking komen om
ontwikkeld te worden als permanent crossterrein. Het Glosso-circuit is daar niet één
van. Het Glosso-circuit als permanent crossterrein wordt dan ook op termijn uitgedoofd. De zone voor dagrecreatie wordt echter wel behouden voor recreatieve activiteiten binnen de draagkracht van de omgeving.

7.2.2

bewoning onder geen beding kan. Biologisch zeer waardevolle zones moeten bovendien gevrijwaard worden en de afbakening van GEN Ronde Put –Goorken geldt
als grensstellende randvoorwaarde bij de aanduiding van de zone. Deze uitbreidingslocatie is aangewezen omdat ze aansluit op bestaande infrastructuur waardoor
een bundeling van functies gerealiseerd wordt. Bovendien is deze zone reeds lang
verstoord door verblijfsrecreatieve verblijven, zodat de potentie tot realisatie van de
natuurfunctie reeds gelimiteerd is.

Zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur

Zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur zijn gebieden die in aanmerking komen
voor het behoud en de vestiging van weekendverblijven. Ze worden aangeduid op
basis van bestaande concentraties aan weekendverblijven:
– Rode del
– Dopheistraat
Bundelen van verblijfsrecreatieve infrastructuur aan Rode Del
In de omgeving van Rode Del bevindt zich de grootste concentratie aan weekendverblijven van de gemeente. Het gebied voor verblijfsrecreatie is nagenoeg volledig,
zij het aan een lage dichtheid, ingevuld. Aansluitend daarop liggen heel wat zonevreemde weekendverblijven (type III.2)22 in natuurgebied Gagelbroek dat reeds gedeeltelijk afgebakend werd bij de Grote Eenheid Natuur Ronde Put– Goorken en
mogelijk verder afgebakend zal worden binnen het VEN. De hiernavolgende visie
geldt vooralsnog als suggestie aan de hogere overheden.
De geëigende zone voor verblijfsrecreatie wordt aangeduid als zone voor verblijfsrecreatieve infrastructuur. De zone wordt in de mate van het mogelijke geordend en
verdicht. Voor het noordelijke deel van het gebied (zonevreemde weekendverblijven
aan Gagelbroek) wordt gestreefd naar een afbouw van de infrastructuur en een herstel van de natuurfunctie. Vanuit ruimtelijk standpunt zou echter aansluitend op de
bestaande zone een zoekzone tot uitbreiding van de zone voor verblijfsrecreatieve
infrastructuur voorzien kunnen worden die in aanmerking komt om de behoefte in
functie van herlokalisatie en bundeling op te vangen. De uiteindelijke uitbreiding moet
beantwoorden aan de reële behoefte. Het moet echter duidelijk zijn dat permanente

22

Type III.2 zijn clusters van weekendverblijven buiten de zones voor verblijfsrecreatie, maar aansluitend op
een bestaande recreatiezone, waarvoor onderzocht kan worden of een bestemmingswijziging naar recreatiegebied kan worden gerealiseerd (RSPA)
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Bundelen van verblijfsrecreatieve infrastructuur aan de Dopheidestraat
Aan de Dopheidestraat bevindt zich een kleine concentratie weekendverblijven. Deze
zone sluit aan op de kern van Arendonk, zodat nutsinfrastructuur dichtbij is. De impact op de open ruimte is beperkt zodat de bestaande concentratie kan behouden
blijven. Kleinschalige herlokalisatiemogelijkheden voor zonevreemde weekendverblijven zijn toelaatbaar aangezien infrastructuur gebundeld kan worden.
Inrichten met respect voor de omgeving
De inrichting van de zones gebeurt binnen de mogelijkheden van de sectorale wetgeving ter zake met respect voor de omgeving. Dit betekent beperking van de oppervlakte van de vaste constructies, minimale verharding, integraal waterbeheer (gescheiden systeem, afvalwaterzuivering of aansluiten op riolering).

7.2.3

Centrumzones voor sportinfrastructuur

Gelet op de lokale verankering en de centrumgerichtheid worden centrumzones voor
sportinfrastructuur aangeduid waar bestaande sportinfrastructuur aansluit op het
woonweefsel. De ontwikkelingsperspectieven voor deze zones zijn afhankelijk van de
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schaal en de dynamiek van het woonweefsel waarop ze geënt zijn en van de bestaande infrastructuur. Ontwikkelingen die dit niveau overschrijden zijn niet gewenst.
Een nabestemming kan voorzien worden in de mate dat in de toekomst de behoefte
zou verdwijnen.
S1 Zone Meulegoor: bestendigen
Deze zone (gebied voor dagrecreatie) wordt bijna volledig ingenomen door de voetbalvelden van FC Vrij Arendonk. Gelet op de ligging in recreatiegebied en aansluitend op de kern van Arendonk, kan deze sportfunctie hier bestendigd blijven. Bij
eventueel verdwijnen van de recreatiefunctie, geldt een openruimtefunctie als nabestemming.

verdwijnen van de recreatieve functie moet een nabestemming gelden die zich richt
op een openruimtefunctie.

7.2.4

Centrumzones voor jeugdinfrastructuur

Jeugdlokalen liggen ingebed in het woonweefsel en zijn parochiaal verankerd. Afbakening van centrumzones voor jeugdwerking rond de bestaande jeugdlokalen kan
bijdragen tot hun behoud en dat van de bijhorende terreinen. Op die manier kan de
jeugdwerking ruimtelijk blijven bestaan in het woonweefsel waarop ze gericht zijn. De
betreffende jeugdlokalen zijn de volgende:
– Chirolokaal den Bemd (deels woongebied, deels agrarisch gebied)

S2 Zone Postelboer: bestendigen en regulariseren zonevreemde terreindelen

– Chirolokaal De Burcht (woongebied)

Deze zone ligt ingebed in de kern van Arendonk en wordt ingevuld met sportvelden
die privaat uitgebaat worden. Heel wat lokale sportverenigingen maken gebruik van
de aanwezige infrastructuur. Het recreatiegebied is volledig ingevuld, enkele terreindelen bevinden zich zelfs in agrarisch gebied. De huidige situatie valt echter ruimtelijk
verantwoord te bestendigen.

– KLJ-lokaal Bosberg (woongebied met landelijk karakter)

S3 Zone Kerkstraat: nabestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut
De zone voor dagrecreatie aan de Kerkstraat wordt nu volledig ingenomen door het
stadion van voetbalclub Verbroedering Arendonk, die ook aan Heikant velden in
gebruik heeft. Deze locatie zal op termijn verlaten en het stadion geherlokaliseerd
worden naar het recreatief knooppunt Heikant. De nabestemming voor deze zone is
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De gemeente onderzoekt er de mogelijkheid tot de eventuele aanleg van een kerkhof, waar nood aan is.
Het aanpalende perceel van clubsporthal OKIDO (gelegen achter de naastliggende
school) die momenteel in agrarisch gebied gesitueerd is, kan op die manier ook een
geëigende bestemming krijgen.
S4 Zone Loopbeemden: bestendigen onder strikte voorwaarden
Deze zone wordt ingevuld met een voetbalveld dat in gebruik is door FC Broekkant.
Op enige afstand gekoppeld aan het woonweefsel van de Broekstraat, beantwoordt
ze aan een sublokale behoefte aan sportinfrastructuur. Een bestendiging van de
sublokale recreatieve functie met minimale infrastructuur is mogelijk. Gelet op de
schaal van het woonlint waarop ze geënt is, moet de zone beperkt en kleinschalig
blijven. De huidige bestemming kan als maximale grens worden beschouwd. Uitbreidingen van infrastructuur of een verhoging van de dynamiek zijn niet gewenst. Bij
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– Chirolokaal de Brulen (woongebied met landelijk karakter)

7.2.5

Aandachtsgebieden verweving recreatie – natuur

Aandachtsgebieden verweving recreatie-natuur worden aangeduid waar de actuele
behoefte bestaat om de functies natuur en recreatie te vermengen als de ruimtelijke,
landschappelijke en natuurlijke eigenschappen van de omgeving dit toelaten.
Versterking van het bestaande recreatief gebruik van Congobos in aansluiting
op recreatief knooppunt Heikant
De bossen aan Congobos sluiten aan op de uitgestrekte Hoge Vijversbossen in het
noorden, maar vinden ook aansluiting op de noordelijke uitlopers van de kern. Op
gemeentelijk initiatief werd een fit-o-meter ontwikkeld en ook jeugdbewegingen maken er gebruik van als speelbos. Behoud van recreatief medegebruik van het bosgebied staat voorop. Verhardingen of bijkomende infrastructuur moet vermeden worden. Binnen randvoorwaarden gesteld door de natuurlijke structuur kan een officiële
speelboszone aangeduid worden, daarbuiten wordt een kanalisatie doorgevoerd.
Recreatieve mogelijkheden militair domein benutten binnen randvoorwaarden
natuurlijke structuur
De bossen van het militair domein sluiten aan op de Hoge Vijversbossen. Anderzijds
is de bestaande infrastructuur – in het bijzonder de verhardingen van het militair
domein – in recreatief gebruik. Het gebied wordt daarom aangeduid als aandachtsgebied verweving recreatie-natuur. Binnen de randvoorwaarden gesteld door de
natuurlijke structuur kunnen de bestaande voorzieningen kwalitatief verbeterd wor-
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den i.f.v. recreatief medegebruik. Bijkomende verspreide infrastructuur moet echter
vermeden worden. De belangrijke waarden voor bos en natuur van het domein aansluitend op de Hoge Vijversbossen mogen niet gehypothekeerd worden. Aansluitend
op de bestaande bebouwing kunnen echter wel mogelijkheden naar bijkomende
bebouwing in functie van lokale recreatieve gemeenschapsvoorzieningen onderzocht
worden. De mobiliteitseffecten dienen daarbij onderzocht te worden.

De rondgaande fietsroutes beperken zich in hoofdzaak tot het zuiden van de gemeente en hun recreatieve potenties worden ondersteund door cultuurhistorische
elementen (kapellen, Berendonkhoeve, kasteelparken aan de Lusthoven,…), landschappelijk waardevolle gebieden (onder meer Zwartberg, Lokkerse Dammen), de
open landbouwgebieden (Watering, Broekkant) en aantrekkelijke natuur.
Rustpunten ondersteunen het recreatief fietsen

7.2.6

Recreatief fietsnetwerk

Op grondgebied van Arendonk bevindt zich een fietsnetwerk met lokale en bovenlokale routes. De fietsroutes bieden een gebiedsdekkend netwerk voor Arendonk.
Bovendien worden enkele tracés te Arendonk ingeschakeld in het fietsroutenetwerk
van Toerisme Provincie Antwerpen en de missing links binnen het provinciaal recreatief fietsroutenetwerk werden recent opgevuld. Bijkomende fietsroutes moeten niet
worden voorzien.
Vastleggen netwerkprincipe met kanaal als drager

Netwerken maken in hoofdzaak gebruik van bestaande infrastructuur zoals jaagpaden, landbouwwegen en dergelijke. Andere infrastructuur wordt tot een minimum
beperkt. Bestaande horeca en toekomstige functiewijzigingen van bestaande gebouwen naar horeca kunnen in de open ruimte toegelaten worden indien ze een
functionele relatie hebben met de recreatieve fietsroutes. Ze ondersteunen de attractiviteit van de routes en garanderen de mogelijkheid tot rust en ontspanning tijdens
de fietstocht. Een planologische toetsing moet aantonen of de horecazaken de ruimtelijke draagkracht van hun omgeving niet overschrijden. Zowel de functionele binding als de toetsing aan de ruimtelijke draagkracht moet worden onderzocht. Verder
moeten deze gebouwen zich richten naar het kader voor zonevreemde woningen.

7.2.7

Toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden

Toeristisch-recreatieve aantrekkingsgebieden zijn gebieden die enerzijds een belangrijke aantrekkingskracht uitoefenen op de recreatieve gebruiker maar die anderzijds een beperkte draagkracht kennen. In deze gebieden kan het recreatief medegebruik aangemoedigd worden op voorwaarde dat de bijzondere waarden van het
gebied niet in het gedrang komen. Kanaliseren van de recreatie en het vermijden van
hoogdynamische recreatie is daarbij het uitgangspunt. Infrastructurele voorzieningen
moeten beperkt blijven. Geluidsproducerende activiteiten worden geweerd.

Het jaagpad langsheen het kanaal vormt de centrale drager waar de routes op elkaar
aanknopen. Vanop deze as wordt de hele gemeente door fietsroutes ontsloten. De
aanknopingspunten situeren zich aan brug 4, brug 5 en brug 6. Het noorden van de
gemeente, behorend tot het strategisch rustgebied, wordt enkel ontsloten via verbindingsroutes binnen het fietsroutenetwerk die aangelegd werden op bestaande tracés.
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De bosrijke omgeving Grote Heide, Lusthoven en Zeshonderd, waar het kanaal
doorheen loopt, wordt door het RSPA aangeduid als een strategisch rustgebied om
belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarden te beschermen. Uitbouw of inplanting van hoogdynamische infrastructuur is niet mogelijk, kwaliteitsverbetering van
bestaande infrastructuren wel. Het recreatief medegebruik van de bestaande structuren binnen de kanaalzone wordt aangemoedigd: laagdynamische vormen van recreatie en watertoerisme. Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd in het RSPA aangeduid als onderdeel van het gebundeld netwerk. De rustige, groene omgeving en de
aanwezigheid van water vormen de grote aantrekkingskracht voor de recreant. De
nadruk ligt op de fietsroutes, waarbij het jaagpad langs het kanaal een belangrijke
schakel vormt binnen regionale netwerken. Bestaande gebouwen langsheen het
kanaal kunnen binnen de ruimtelijke draagkracht ingeschakeld worden als rustpunt
ter ondersteuning van het recreatief medegebruik met onder meer mogelijkheden
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voor laagdynamische horeca. Uitbreiding van de bestaande bebouwing in de omgeving van het natuurconcentratiegebied van de Hoge Vijversbossen is echter volledig
uitgesloten. Binnen de deelruimte centrale as kan dit wel.

resulteren uit een diepgaand onderzoek. De afweging gebeurt op basis van een
confrontatie van de resultaten van twee invalshoeken:

7.2.8

– de ruimtelijke impact: de dynamiek die de infrastructuur en de daaraan verbonden
activiteiten teweegbrengen

Strategische rustgebieden

Waar de omgeving een belangrijke aantrekkingskracht uitoefent op de recreant en
waar anderzijds belangrijke natuur- en landschapswaarden moeten beschermd worden, kunnen strategische rustgebieden afgebakend worden. De openruimterandvoorwaarden zijn in de rustgebieden veel strenger dan in de aantrekkingsgebieden
Op provinciaal niveau wordt het gebied ten noordoosten van Turnhout en de omgeving van Postel met de grote boscomplexen aangeduid als strategisch rustgebied.
De uitgestrekte bossen en landbouwgebieden in het noorden van Arendonk behoren
daartoe. Zoals eerder vermeld krijgt de kanaalzone hierin een aangepaste benadering. Ook op gemeentelijk niveau wordt een strategisch rustgebied aangeduid: reservaatgebieden Goorken-Lokkerse Dammen-Rode Del.
Sturen en waar nodig afremmen van recreatief medegebruik
Vanwege bijzondere natuur- en landschapskwaliteiten oefenen deze gebieden een
sterke aantrekking uit op de recreant. Deze kwaliteiten maken dat ze vaak ook structuurbepalend zijn binnen de natuurlijke of de agrarische structuur. Recreatief medegebruik is er in principe overal mogelijk mits de beperkingen opgelegd vanuit de
overige deelstructuren. Dit houdt in dat in de meest verstoringgevoelige zones medegebruik afgeremd kan worden of vooral gestuurd wordt vanuit geleide bezoeken.
De inrichting van de gebieden moet hierop afgestemd worden.
Geen ruimte voor hoogdynamische vormen van recreatie en toerisme
In strategische rustgebieden worden meer dynamische vormen van toerisme en
recreatie geweerd. Horeca en andere infrastructuur die een belangrijke dynamiek
teweegbrengen zijn hier niet op hun plaats. Vormen van plattelandstoerisme zijn wel
mogelijk.

– de planologische context: de ruimtelijke draagkracht, de kwetsbaarheid van de
omgeving en de gewenste toestand

Beide criteria zijn niet los van elkaar los te koppelen omdat een activiteit in functie
van de aard van de omgeving in het ene gebied als hoogdynamisch en in het andere
gebied als laagdynamisch moet beschouwd worden.
De verenigbaarheidstoets zal bepalend zijn voor het formuleren van specifieke ontwikkelingsperspectieven per infrastructuur. Deze planologische toets maakt in eerste
instantie abstractie van de juridische aspecten, waaronder de bestemming volgens
het plan van aanleg (of RUP) en de vergunningentoestand. In een laatste stap zullen
onder meer deze juridische aspecten teruggekoppeld worden voor het formuleren
van definitieve ontwikkelingsperspectieven. In deze laatste stap gebeurt immers een
evaluatie ten opzichte van niet-ruimtelijke afwegingsfactoren: juridische, sociale en/of
economische aspecten. Hierin komt onder meer de (cultuur)historische en sociaalmaatschappelijke binding aan bod.
Ruimere mogelijkheden voor infrastructuur met een openbaar karakter of met
een maatschappelijke binding
In de afweging kan het openbare karakter van infrastructuur of het feit dat infrastructuur ter beschikking staat van (lokale) verenigingen een belangrijke overweging zijn.
Specifiek voor dergelijke infrastructuur is de maatschappelijke binding, hetgeen zich
ook kan vertalen in een ruimtelijke link. Een voorbeeld is een voetbalterrein van een
lokale wijkvereniging of gehucht, gelegen nabij een kleine nederzetting. Voor dergelijke terreinen kan een bestendiging (onder voorwaarden) toch verantwoordbaar zijn
ondanks de ligging in de open ruimte en de afstand tot de woonkern. De ruimtelijke
en functionele samenhang met de nederzetting vormt dan de basis voor de argumentatie.
Rekening houden met functionele relaties met het fysisch systeem

7.2.9

Verspreid liggende toeristisch-recreatieve infrastructuur

Om ontwikkelingsperspectieven van verspreide infrastructuur te kunnen bepalen
moet deze onderworpen worden aan een verenigbaarheidstoets. Ruimtelijke draagkracht en goed nabuurschap vormen daarvoor de basis. De verenigbaarheid tussen
verschillende functies en de ruimtelijke context vormt de achtergrond waartegen
bepaalde ontwikkelingsperspectieven moeten worden afgewogen. Dit kan enkel
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Sommige activiteiten vertonen een onlosmakelijke functionele relatie met bepaalde
kenmerken van het fysisch systeem. Een voorbeeld is de link die een visvijver vertoont met van nature natte gronden. Meestal komen deze natte gronden voor in valleien of depressies, met in veel gevallen precies belangrijke landschaps- en natuurwaarden. Dergelijke gebieden hebben een beperkte draagkracht ten opzichte van
diverse harde functies en infrastructuur. Toch kan in bepaalde gevallen een bestendiging van dergelijke infrastructuur onder voorwaarden verantwoordbaar zijn vanuit
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de fysische link met open waters en natte bodems. Het opleggen van specifieke
voorschriften vanuit de landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarden is dan
meestal noodzakelijk voor de verenigbaarheid.
Rekening houden met onderlinge relaties van structuurbepalende elementen
van de toeristisch-recreatieve infrastructuur
Het feit dat bestaande infrastructuur de toeristisch-recreatieve structuur of toeristischrecreatieve netwerken ondersteunt, kan een element van overweging zijn in de verenigbaarheidstoets. Een voorbeeld is een taverne gelegen langs een fietsroute: ondanks de ligging in de open ruimte kan een bestendiging onder voorwaarden hier het
ontwikkelingsperspectief zijn. In de toets zal afgewogen worden welke specifieke
voorschriften opgelegd de verenigbaarheid blijvend kunnen garanderen, zoals beperking van de aard van de activiteiten, grenzen van infrastructuur, afstemming op
niet gemotoriseerd verkeer, e.d.

7.2.10 Mogelijke maatregelen ter realisatie van de gewenste toeristisch-recreatieve structuur
Herstructureren zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuren
– De gemeente kan een sectoraal ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur opmaken waarin de ontwikkelingsperspectieven
voor de zonevreemde infrastructuren worden vastgelegd.
– Na deze bevindingen kan een RUP opgemaakt worden voor het recreatief
knooppunt Biesputten. Het RUP legt de opvang van herlokalisatiebehoefte van juridisch en/of planologisch zonevreemde sportterreinen en de opvang van nieuwe
behoeften aan openluchtterreinen vast. De stedenbouwkundige voorschriften
dienen rekening te houden met een gepaste landschappelijke inplanting in de
overgang naar de open ruimte.
Kanalisatie van recreatie

een zuinig ruimtegebruik en een maximale inpassing in de omgeving. Indien geen
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, wordt gesteld op de plenaire vergadering dat indien de bevoegdheidsproblematiek duidelijk is, een gemeentelijk RUP opgemaakt kan worden.
Vastleggen centrumzones voor sportinfrastructuur
– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: het vastleggen
van de nabestemming openruimtefunctie voor de centrumzone voor sportinfrastructuur Meulegoor op de huidige bestemmingsoppervlakte recreatiegebied.
– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: de afbakening
van zone Postelboer uitgaande van de bestaande infrastructuur.
– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: afbakening
centrumzone voor sportinfrastructuur Kerkstraat met inbegrip van sporthal OKIDO
+ vastleggen nabestemming zone voor gemeenschapsvoorziening voor huidig
stadion Kerkstraat. Dit vereist voor de sporthal OKIDO een bestemmingswijziging
van agrarisch gebied naar recreatie.
– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: afbakening
zone Loopbeemden uitgaande van de bestaande infrastructuur en met de huidige
bestemming als maximale grens + vastleggen stedenbouwkundige voorschriften
ter bestendiging laagdynamisch karakter in afstemming op ruimtelijke draagkracht
+ vastleggen nabestemming openruimtefunctie.
Maatregelen m.b.t. jeugdwerking
– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: afbakening en
bestemmingswijziging van de centrumzones voor jeugdinfrastructuur in functie
van het behoud van de huidige jeugdlokalen + vastleggen van stedenbouwkundige voorschriften ter inrichting van deze nieuwe bestemming.
– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: afbakening van
speelboszone Congobos + een gedeelte van Hoge Vijversbossen.
Herbestemmen niet ingevulde recreatiegebieden

– In het RUP zonevreemde woningen kan de mogelijkheid uitgewerkt worden tot
het opnemen van een horeca-functie in bestaande gebouwen mits de koppeling
aan een recreatief netwerk van routes.

– De gemeente kan volgende aspecten laten opnemen in een RUP: herbestemming recreatiegebieden Voortjens en Hogepedestraat naar landbouw.

Afbakenen zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur
– De gemeente vraagt aan de provincie om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te
maken ter afbakening van de zones voor verblijfsrecreatieve infrastructuur Rode
Del en Dopheistraat. De stedenbouwkundige inrichting moet garant staan voor
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Synthese gewenste ruimtelijke structuur

Kaart 26

De noordoost-zuidwest oriëntatie dient in de toekomst de ruimtelijke opbouw van de
gemeente te versterken. De centraal gelegen bebouwde as wordt hoofddrager van
de gemeentelijke voorzieningen en zal het grootste deel van de bevolkingsgroei
moeten kunnen opvangen. In de regel wordt gestreefd naar een kwalitatieve verdichting, rekening houdend met de morfologische differentiatie: een te verdichten hoofddorp, nederzettingen met een landelijk profiel en een evenwichtige opbouw van de
verstedelijkte uitlopers richting gemeentegrens. De bossen van Kruikeven en Langschelpen blijven een structurele doorbreking van de centrale as voorzien en maken
een natuurlijke verbinding mogelijk tussen het noordelijke deel en het multifunctioneel grensgebied. In het multifunctionele grensgebied moeten de conflicterende
functies met mekaar in overeenstemming worden gebracht. Duidelijke randvoorwaarden worden opgelegd ten aanzien van de functies bedrijvigheid, recreatie en
natuur.

Het kanaal wordt het bindteken tussen de deelruimten en dient de kwaliteiten van
Arendonk te verduidelijken. Als recreatieve as kan deze functie worden waargemaakt, zij het wel dat recreatieve ondersteuning (o.a. horeca) gekoppeld moet worden aan bestaande infrastructuur, nieuwe infrastructuur kan eventueel binnen de
centrale as worden voorzien. De recreatieve potenties kunnen daardoor worden
ingevuld terwijl de relatief onaangetaste omgeving rond het kanaal wordt versterkt.
Ruimte voor decentrale energiewinning – ruimte voor windenergie
Indien de vraag gesteld wordt om op een locatie binnen de gemeente een project wat
betreft windenergie op te starten, dienen de onderstaande richtlijnen in acht genomen te worden bij de beoordeling:
– rekening houden met Windplan Vlaanderen: het resultaat van een technische en
ruimtelijke analyse naar sites in Vlaanderen die ruimtelijk en technisch economisch in aanmerking komen voor de inplanting van windmolens
– degelijke onderbouwing van het project wat betreft: landschappelijke inpassing,
inpassing in de leefomgeving, milieueffecten, veiligheid, plaatsingsconfiguraties,
milieuvoorwaarden en dergelijke

Het noordelijk gedeelte van de gemeente moet haar belangrijke openruimtefunctie
kunnen blijven vervullen. Grondgebonden landbouw, bos en natuur zijn de structuurbepalende hoofdfuncties die de kwalitatieve aspecten zoals rust en grootschaligheid
moeten ondersteunen. Verstedelijking dient zeer beperkt te blijven en moet zich
eigenlijk concentreren binnen de centrale as. De overgang naar de centrale as dient
verduidelijkt te worden. Ten noordoosten dient dit te gebeuren via een versterking
van de terreinovergang tussen de Staatsbossen en het landbouwgebied van de Ravelse Hoek. Ten noordwesten dient dit te gebeuren door de versterking van het compartimentenlandschap Zwartberg-Luifgoor.
In het zuidelijke bovenlopengebied wordt een afstemming gezocht tussen de verschillende functies om de versnippering beter te kunnen structureren. In hoofdzaak
zal de structuur binnen dit gebied worden bepaald door grondgebonden landbouw.
De versnippering van het landbouwgebied wordt geminimaliseerd door de vergevorderde verlinting waar mogelijk te ontdichten, in combinatie met openruimtecorridors
langs de Wamp en de Biezenloop. Een andere centrale functie is weggelegd voor
economische ontwikkelingen. De huidige ruimte voor bedrijvigheid wordt verder uitgebouwd aansluitend op de bestaande. Op die manier wordt de verdere versnippering beperkt en kunnen de landschappelijke kwaliteiten van de nieuwe landschappen
versterkt worden. De functionele band met de centrale as blijft behouden. Gelegen
op amper anderhalve kilometer van het centrum van Arendonk is een fietsrelatie met
de woningconcentraties optimaal uit te bouwen.
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VII

GEWENSTE
TUUR

RUIMTELIJKE

MICROSTRUC-

Uit analyse van de deelruimten is gebleken dat enkel de kern de nodige complexiteit
bezit om een gewenste microstructuur op te stellen. Voor de andere deelruimten
wordt de beschrijving van de visie (deel V) voldoende geacht.

1

Gewenste ruimtelijke structuur
kern

Arendonk

Kaart 27

Arendonk wordt de hoofdkern in de centrale as met een sterk uitgebouwd gemeentelijk voorzieningenniveau. De gemeentelijke voorzieningen en de publieke diensten
worden voorzien in de centrumzone. Het gehele winkelapparaat en de publieke diensten moeten geconcentreerd en op loopafstand van mekaar worden ingeplant. De
herinrichting van de N139 en N118 gebeurt in functie van het langzame verkeer en
moet samen met de inplanting van verkeerspoorten en centrumpoorten bijdragen tot
een aantrekkelijke handelszone en veilige schoolomgevingen. Bij de inrichting van de
centrumzone is extra aandacht noodzakelijk voor de verknoping tussen lijn 39 en 48.
De gehuchten Schotelven en Voorheide evenals de handelsconcentratie rond Heikant vullen dit voorzieningenniveau aan op buurtniveau. De handelsactiviteit wordt
afgestemd op de dagelijkse behoeften.
Sportvoorzieningen worden verder uitgebouwd rond Heikant. Dit biedt de mogelijkheid om een centrale sportbundel in de bebouwde as te voorzien voor de kern en de
gehuchten. Aansluitend op de kern worden een vijftal bestaande locaties weerhouden voor sport en recreatie. De noordelijke sportinfrastructuur zal hiervan het grootste deel opvangen. Een duidelijke begrenzing met de open ruimte is echter noodzakelijk om verdere uitwaaiering te voorkomen. Toekomstmogelijkheden zullen dan ook
inhouden dat een snoer van recreatie tussen de bestaande voorzieningen kan worden uitgewerkt parallel met de bebouwde rand. Indringing in open ruimte wordt daardoor vermeden. Aan de Dopheidestraat kunnen vakantiehuisjes ontwikkeld worden
aangezien nutsinfrastructuur kan worden voorzien en de impact op de open ruimte
beperkt blijft.

liseren binnen de bestaande concentratiezones van deze functies: Schotelven en
Hertevelden. Een nieuw lokaal bedrijventerrein ondersteunt de hoofddorpfunctie van
deze kern. Vanuit ruimtelijk oogpunt wordt dit bedrijventerrein echter niet aansluitend
op de kern voorzien maar aansluitend bij de bedrijfsconcentraties van de Hoge
Mauw. De inrichting van de N118 tussen het centrum en de Hoge Mauw moet dan
ook een vlotte fietsverbinding mogelijk maken. De bedrijvenzone Brulen aan het
kanaal wordt behouden en krijgt een maximale contour ten aanzien van de open
ruimte. De functies moeten op termijn evolueren naar lokale bedrijvigheid, in de mate
van het mogelijke zelfs watergebonden, zodanig dat de verkeersdruk in het centrum
niet verhoogd wordt.
Openruimtestructuren worden gebruikt om grenzen te stellen aan de toekomstige
groei van de kern. De Wamp, de agrarische gebieden rond Hertevelden en Voorheide, de versnipperde bosstructuur rond Congobos en de gehuchten Schotelven en
Voorheide zijn structurerend voor de groei van Arendonk. De groei van het hoofddorp
wordt daardoor niet tegengewerkt aangezien er voldoende woonuitbreidingsgebieden
en niet uitgeruste woongebieden in het bebouwde weefsel gelegen zijn. Bij de verstedelijking rond Schotelven en Voorheide moet een evenwicht worden gezocht
tussen landelijkheid en grootschaligheid. Qua morfologie wordt de hoofdkern dichter
ingevuld, Schotelven en Voorheide worden aan een lagere dichtheid ingevuld.
Het wegennet wordt duidelijk gestructureerd via functietoewijzing en inrichting. De
radiale structuur wordt grotendeels doorbroken en lusvormig uitgewerkt. Het vrachtverkeer wordt rond het centrum geleid, doorgaand autoverkeer op de N139 wordt
gefilterd en zal zijn snelheid moeten aanpassen in het handelscentrum. De filter in
het centrum wordt afgestemd op openbaar vervoer, fietsen en bestemmingsverkeer.
De doorgaande route op de N118 wordt doorbroken en zal de lusvorming stimuleren.
De Wamp wordt als een groene as doorheen de kern uitgebouwd. De uitbouw wordt
gestuurd vanuit bestaande groenfragmenten rond de Wamp. De stedenbouwkundige
initiatieven rond kernverdichting dienen deze uitgangshouding te versterken.

Bedrijvigheid maakt wezenlijk deel uit van het functioneren van de kern. Kleine ambachtelijke bedrijven kunnen zich inpassen in de kern voor zover ze verweefbaar zijn
met de woonfunctie en een beperkte verkeersdynamiek hebben. Moeilijk verweefbare functies kunnen zich, binnen ruimtelijke randvoorwaarden, ontwikkelen of herloka-
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De bindende bepalingen bevatten de beleidsbeslissingen die een bindend karakter
krijgen. Ze zijn de spil tussen de visie in het richtinggevende gedeelte en de effectieve realisatie van deze visie binnen de gemeente.

2

Selectie van beleidscategorieën

De bindende bepalingen in dit structuurplan zijn bindend voor de gemeentelijke overheid. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren moeten met andere
woorden de bindende bepalingen nakomen en kunnen er niet van afwijken.

2.1

Natuurlijke structuur

4. Selectie van corridors en ecologische infrastructuur

De bindende bepalingen omvatten:

–
–
–
–
–
–
–

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

2.2

De Hoge Vijversloop tussen Luifgoor en De Zeshonderd
De Rodeloop tussen Luifgoor en De Zeshonderd
De Wamp tussen Rode Del en Langschelpen
Looiends Neetje tussen kanaal - Watering bossen - Retie
Militair domein-Kruikeven-Langschelpen-Gagelbroek
Vallei van de Wamp doorheen Arendonk-centrum
Omgeving tussen Luifgoor en Zwartberg

Landschappelijke structuur

5. Selectie van structurerende hydrografische elementen

1

Doorwerking van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan

1.1

Maatschappelijk draagvlak en integraliteit

1. Met een zekere regelmaat wordt via verschillende kanalen (gemeentelijke infokrant, website, …) bericht over de uitvoering van het structuurplan en de vorderingen die worden gemaakt bij het oplossen van ruimtelijke problemen.

– Vallei van de Wamp
– Vallei van de Biezenloop
– Vallei van de Kleine Biezenloop
– Vallei van de Looiends Neetje
– Vallei van de Broekloop
– Vallei van de Rodenloop
6. Selectie van structurerende puntbakens
– Windmolens: Toremansmolen/Meulegoormolen
– Kerken: O.L.Vrouwkerk Arendonk, Parochiekerk St. Jozef Voorheide
– Kapellen: Kapel van de Watering, Kapelletje van de Watering-Borgers, Kapel
van de Berendonk, Kapelletje van de Nieuwendijk, Kapel van de Kerkstraatse
Akkers, Kapel van de Broekkant, Gemetste kapel van de Achterste Boer, Kapel van het Schotelven, Heilig Rita Kapelletje van de Zwartbergstraat, Kapel
van de Heikant, Kapel van de Wampenberg, Paalkapelletje van het Congobos, Kapel van de Hoge Heide, Kapel van de Lusthoven St. Lutgardis, Kapel
van het Jokeven, Kapel van de Roeststraat, Kapel van het Pelgrimspleintje
Kapel van het Pleintje, Kapel van de Moerenstraat, Kapel van de HorststraatDe Biezen

2. Een loketfunctie betreffende ruimtelijke ordening zorgt voor een verduidelijking
van de ruimtelijke standpunten en de juridische verplichtingen die betrekking
hebben op concrete dossiers die de door de bevolking worden voorgelegd.
3. Het ambtelijke overleg wordt voortgezet op regelmatige basis waarin het voeren
van een integraal ruimtelijk beleid centraal staat evenals de afstemming van adviezen vanuit verschillende gemeentelijke diensten.
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– Kastelen en kasteelparken: Kasteel De Tip, Kasteel Terbeuken, Kasteel
Meerhoeve
– Merkwaardige gebouwen: Berendonkhoeve, Neogotische gemeentehuis, Huis
Deroissart, Kloostergebouw
– Monumenten: De Vierschaar
7. Selectie van gave landschappen
– Reconstructie voormalige valleilandschappen: Vallei van de Wamp-Goorke,
Hooiput
– Restanten heide- en venlandschappen: Staatsbossen-De Zeshonderd-Hoge
Vijversbossen, Korhaan
– Depressie: Luifgoor
– Compartimentenlandschap: Zwartberg-Luifgoor
8. Selectie van nieuwe landschappen
– Ruilverkavelingen Arendonk I en Arendonk Watering
– Rode Del-Gagelbroek
9. Selectie van openruimteverbindingen

12. Selectie van te herbestemmen woongebieden
– Zone Kerkstraat: speelpleinfunctie chirolokaal den Bemd vastleggen (deels
agrarisch gebied)
– Zone het Einde: tuinfunctie vastleggen
– Zone Aartrijtstraat: herbestemmen tot woonreservegebied
13. Selectie van aan te snijden woonuitbreidingsgebieden
– WUG Klavervelden: realisatie als tweede fase van de sociale verkaveling Klavervelden
– WUG Bosvelden: het oostelijk gedeelte noodzakelijk voor de uitbreiding van
het St. Claracollege
14. Selectie van te herbestemmen woonuitbreidingsgebieden

– HOOFDFASE 1: WUG Wippelbergse Akkers, WUG Bosvelden
– HOOFDFASE 2: WUG Heikant, WUG Middelse Velden
– HOOFDFASE 3: WUG Korte Putten
16. Selectie van te ontdichten linten

Agrarische structuur

10. Selectie van bouwvrije zones op gemeentelijk niveau
Noorden van de Lusthoven
Reenheide
Onbebouwde alluviale gronden van de Watering
Onbebouwde omgeving tussen E34, N118, Roobeek en Broekstraat, langsheen Broekloop
– Vallei van de Wamp stroomafwaarts Arendonk
11. Selectie van multifunctionele landbouwzones

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

2.5

Verlinting tussen Schotelven-N118
Verlinting tussen kern-Asselbergen-kanaal
Verlinting Rodegoor
Verlinting Vier Uitersten
Verlinting Terbeuken

Ruimtelijk-economische structuur

17. Selectie van te schrappen bedrijvenzone

Schotelven (Schotelven-Leeuwerfstraat-Hogepedestraat-Hoendergaarsen)
Agrarisch gebied ten noorden van Arendonk (Reenstraat-Dopheistraat)
Flierenbos-Voorheide (Peerdskerkhofstraat- Hazegewoud-Voorheide)
Grens

GRS Arendonk

Nederzettingsstructuur

– WUG Heikant: gedeeltelijk om te vormen tot recreatiezone (BPA Heikant)
– WUG Wippelbergse Akkers, Bosvelden, Heikant, Korte Putten en Middelse
Velden: om te vormen tot woonreservegebieden
15. Selectie van de onderlinge fasering van woonreservegebieden

– Biezenloop tussen Hertevelden en Horst
– De Wamp tussen Robeek en Saren

2.3

2.4

– Zone Klavervelden: deels om te vormen naar kerngerichte functies
18. Selectie van gebieden voor lokaal bedrijventerrein
– Zone De Brulen: te verfijnen tot lokaal bedrijventerrein
– Zone Hoge Mauw
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2.6

Ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur

3

Acties en maatregelen

3.1

Opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

3.1.1

Gebiedsgerichte RUP’s

19. Selectie van lokale wegen 1
– N118 (Hertevelden/Koeistraat/Kloosterbaan/De Lusthoven)
– N139 (Schotelven/De Daries/De Valken/Vrijheid/Begijnhof/Wampenberg/De
Brulen/Grens)
– Bergen/Schutterstraat/Hokken
20. Selectie van lokale fietsroutes
– Wippelberg/Moerenstraat
– Kerkstraat/Broekstraat
– Akkerstraat/Robeek/Berendonk
21. Selectie van lokale recreatieve routes fietsverkeer

– De woningdichtheid in het hoofddorp verhogen via kavelbreedte en bouwtype.
– De te reserveren woonuitbreidingsgebieden effectief bestemmen tot woonreservegebieden.
– Indien een uitvoeringsplan een deel van de grens van het hoofddorp omvat,
moet er bijzondere aandacht gaan naar de begrenzing ten aanzien van de
open ruimte en moet een onderscheid worden gemaakt tussen verdichtingsgebied en ontdichtingsgebied (linten buiten kern).
– Via inrichting en voorschriften de identiteit van de Wamp doorheen Arendonk
versterken en de groenfragmenten rond de Wamp vastleggen.
– De woonuitbreidingsgebieden Varenpad en Wampe Bemden herbestemmen
tot een openruimtefunctie indien ze niet worden opgenomen in de gewestelijke atlas van vrij te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden.
– Het gebied Hoendergaarsen effectief bestemmen tot woonreservegebied indien de WUG Varenpad en WUG Wampe Bemden herbestemd worden tot
open ruimte.
– Er wordt een voorkooprecht opgelegd op strategische toegangspercelen van
niet uitgeruste woonzones.
– Een duidelijke begrenzing aangeven voor de handelslocaties. Binnen deze locaties worden mogelijke handelsfuncties omschreven in functie van het gewenste voorzieningenniveau (gemeentelijk, buurt).
– Een duidelijke begrenzing aangeven voor de lokale kleinhandelszones
Hertevelden en Schotelven. Binnen deze locaties worden mogelijke kleinhandelsfuncties omschreven en worden stedenbouwkundige voorschriften opgenomen betreffende de realisatie van een kwalitatief openbaar domein, inpasbare bouwvolumes en inritkoppeling.
26. De gemeente maakt een RUP op om de zone Brulen in Voorheide effectief te
bestemmen voor lokale bedrijven.

– Kapellenfietsroute Arendonk

2.7

Toeristisch-recreatieve structuur

22. Selectie van recreatieve knooppunten
– Heikant-Biesputten
23. Selectie van centrumzones voor sportinfrastructuur
– Zone Meulegoor
– Zone Postelboer
– Zone Kerkstraat
– Zone Loopbeemden
24. Selectie van aandachtsgebieden verweving recreatie - natuur
– Zone Congobos
– Zone militair domein
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27. De gemeente maakt een RUP op om een deel van het agrarisch gebied aan
Hoge Mauw om te vormen tot lokaal bedrijventerrein.
28. De gemeente maakt een RUP op voor het recreatieve knooppunt Biesputten
en de centrumzones voor sportinfrastructuur met volgende doelstellingen:
– In de zone Biesputten wordt de herlokalisatiebehoefte van juridisch en/of planologisch zonevreemde sportterreinen opgevangen evenals nieuwe behoeften aan openluchtterreinen. De stedenbouwkundige voorschriften dienen rekening te houden met een gepaste landschappelijke inplanting in de overgang
naar de open ruimte.
– Het vastleggen van de centrumzone voor sportinfrastructuur Kerkstraat met
inbegrip van sporthal OKIDO, het vastleggen van de nabestemming zone voor
gemeenschapsvoorziening voor huidig stadion Kerkstraat. Dit vereist voor
sporthal OKIDO een bestemmingswijziging van agrarisch gebied naar recreatie.
– Het vastleggen van de zone Loopbeemden uitgaande van de bestaande infrastructuur en met de huidige bestemming als maximale grens, het vastleggen van stedenbouwkundige voorschriften ter bestendiging van het laagdynamische karakter in afstemming op de ruimtelijke draagkracht en het vastleggen van de nabestemming openruimtefunctie.
29. De gemeente maakt een RUP op om de niet ingevulde recreatiegebieden
Voortjens en Hogepedestraat te herbestemmen naar landbouw.
30. Bij de opmaak van RUP’s wordt een systematische toetsing aan de gewenste landschappelijke structuur ingebouwd met volgende aandachtspunten:
– Vrijwaren van openruimtecorridors
– Behoud van structuurbepalende elementen en componenten van gave landschappen en markante terreinovergangen
31. De gemeente maakt een RUP op om de agrarische gebieden die afgebakend
worden door het Vlaams Gewest verder te differentiëren.

3.1.2

Sectorale RUP’s

32. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde woningen.
De volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt:
– Voorschriften opstellen die de ontwikkelingsperspectieven gebiedsgericht vertalen: maximale bouwvolumes, herbouwmogelijkheden, beperking tot ééngezinswoning, grenzen voor vertuining, maximale terreinbezetting en maximale
bouwdieptes.
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– De mogelijkheid wordt uitgewerkt om een horeca-functie op te nemen in bestaande gebouwen mits functionele koppeling aan een recreatief netwerk.
– Vastleggen welke woninggroepen in aanmerking komen voor gegroepeerde
kleinschalige waterzuivering, als alternatief voor de individuele waterzuivering.
33. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde bedrijven. De
volgende doelstellingen worden hierin uitgewerkt:
– Gebiedsgerichte voorschriften opstellen op basis van planologische toetsing.
– Vastleggen van de mogelijkheden voor lokale waterzuivering.
34. De gemeente maakt een sectoraal RUP op m.b.t. zonevreemde toeristischrecreatieve infrastructuur alsook voor de centrumzones voor jeugdinfrastructuur in functie van het behoud van de huidige jeugdlokalen.

3.2

Andere maatregelen

3.2.1

Verordeningen

35. De gemeente maakt een stedenbouwkundige verordening op voor het gebruik
van waterdoorlatende materialen voor de verhardingen bij (ver)nieuwbouw. Deze
stedenbouwkundige verordening moet er voor zorgen dat het regenwater maximaal in de grond kan dringen. De verordening geldt voor woningen en bedrijventerreinen waar geen infiltratiegrachten voorzien zijn.

3.2.2

Financieel regulerende maatregelen

36. Er worden subsidies voorzien voor het installeren en in gebruik nemen van een
hemelwaterput bij een bestaande woning. Door ondertekenen van optie 10 van
het milieuconvenant kan aanvullend een (gewestelijke) afkoppelingspremie voorzien worden.
37. De gemeente voert een belasting op onbebouwde percelen in rekening houdend
met sociale factoren (cf. DRO art. 143 §1, 2 en 3). Deze belasting wordt ingevoerd na het vastleggen van verdichtingsmaatregelen in de RUP’s voor het
hoofddorp.
38. De gemeente voert een belasting in op vrijliggende, uitgeruste percelen bestemd
voor bedrijvigheid die niet door de overheid kunnen worden ontwikkeld, rekening
houdend met sociale factoren.
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3.2.3

Andere

39. Er wordt een bekenbeheersplan opgesteld voor waterlopen die een ecologische
corridorfunctie vervullen binnen de natuurlijke structuur.
40. De gemeente maakt een inventaris kleine landschapselementen op met het oog
op eenduidigheid betreffende ligging en actuele toestand van de ecologische infrastructuur. De toepasbaarheid van de vergunningsplicht voor het wijzigen van
kleine landschapselementen is in belangrijke mate afhankelijk van deze inventaris.
41. De inventaris onbebouwde percelen (IOP) wordt jaarlijks bijgewerkt.
42. De inventaris van leegstand en verkrotting (wonen + bedrijven) wordt jaarlijks
bijgewerkt.
43. De inventaris onbebouwde percelen op bedrijventerreinen wordt jaarlijks bijgewerkt.
44. De gemeente legt de ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein het voorzien
van een terugkoopclausule in de verkoopsakte op eventueel in combinatie met
een recht van opstal. In de verkoopsakte moet zodoende een termijn worden
vastgelegd waarbinnen het terrein in gebruik moet worden genomen. Bij overschrijding van deze termijn kan de verkoper het perceel terug aankopen en op de
markt brengen.
45. De gemeente zet een regelmatig overleg op tussen gemeente, OCMW, sociale
huisvestingsmaatschappijen en eventueel particuliere sector:
– Een ‘woonraad’ wordt opgericht om het overleg te structureren.
– De woonraad is gericht op de realisatie van de woningprogrammatie.
– Het aankoopbeleid, de realisatieperiodes en de keuze van huisvestingstypes
worden via het overleg op elkaar afgestemd.
46. De gemeente zet een regelmatig overleg op tussen gemeente, intercommunale,
GOM, UNIZO en lokale ondernemersraden of werkgroepen. Op die manier kunnen acties worden ondernomen om vraag en aanbod betreffende bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen.

142

IOK

plangroep

GRS Arendonk

DEEL 4 Bijlagen

GRS Arendonk

IOK

plangroep

143

DEEL 4 BIJLAGEN

I
1

lijke milieusituatie. Het vegetatiebeeld wordt er door de mens bepaald, maar de soortensamenstelling is spontaan.

ANALYSES SECTORSTUDIE NATUUR

De omschrijving door het RSV van het begrip natuurlijke structuur sluit nauw aan bij
deze definitie van natuur:

Methodiek sectorstudie natuur

De natuurlijke structuur is:

In dit sectoraal onderzoek wordt een analyse gemaakt van de natuurlijke structuur
van Arendonk door een positionering van de natuur in een ruimere fysische en natuurlijke context en door een integrale analyse van natuur op het grondgebied van de
gemeente. Deze analyse van de natuurlijke structuur moet de nodige gegevens aanreiken niet alleen voor een gebiedsgerichte vertaling naar een gewenste natuurlijke
structuur, maar ook om basisrandvoorwaarden af te lijnen die nodig zijn om belangrijke natuurwaarden en ecologische processen duurzaam te vrijwaren. Deze moeten
als toetskader meegenomen worden in de afweging met andere sectoren. De belangrijkste gehanteerde bronnen zijn het GNOP van de gemeente Arendonk (IMDIOK) en (digitale) ruimtelijke gegevens: Biologische waarderingskaart, Bodemkaart
van België, Vlaamse Hydrologische Atlas, …

2

Integrale benadering natuur

Een eenduidige omschrijving van het begrip natuur is niet voor de hand liggend.
Vaak wordt het begrip natuur te eng ingekleed. Een beschrijving van de natuurlijke
structuur volstaat immers niet met de beschrijving van de visueel onderscheidbare
massieve groencomplexen. Een integrale benadering van natuur vereist ook aandacht voor het ecologische aspect, waarbij het fysisch systeem als onderlegger de
basis vormt. Volgens deze benadering is er dan ook eerder sprake van graden van
natuurlijkheid, dan van afgelijnde natuur. Gebieden met natuur zijn dus gebieden met
een hoge graad van ecologische natuurlijkheid. De ecologische natuurlijkheid van
een gebied is die situatie waarbij de van nature voorkomende en de bij de fysischgeografische situatie behorende levensgemeenschappen blijvend kunnen voorkomen. De mate dat het fysisch systeem zijn stempel drukt op het landschap en bodemgebruik, geeft een indicatie van de graad van ecologische natuurlijkheid van een
gebied.

– het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de natuurgebieden, de
boscomplexen en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen tot uiting komen;
– de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door parkgebieden.
– binnen de natuurlijke structuur is er een ecologische samenhang aanwezig en
treden belangrijke ecologische relaties op. De gebieden met een sterke interne
samenhang en veel relatief ongestoorde ecologische relaties hebben een grote
meerwaarde voor de natuurfunctie.
Niet enkel de zwaartepunten zijn bepalend voor de natuurlijke structuur. Ook de
ecologische infrastructuur maakt er essentieel deel van uit. Daarmee wordt bedoeld
de minimale fysische en biologische karakteristieken in een landschap in functie van
het voorkomen en de verspreiding van een bepaalde soort. Nogal wat soorten hebben nood aan diverse deelbiotopen voor verschillende levensfuncties. Het is dan ook
van belang dat het gebied tussen deze biotopen voor het organisme overbrugbaar is.
Naast de afstand spelen voornamelijk de specifieke eigenschappen van het tussengebied daarin een rol. Kleine landschapselementen als bosfragmenten, houtkanten,
rivieroevers en dergelijke spelen voor veel soorten een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Ze vormen als het ware stapstenen of corridors tussen twee
deelbiotopen, zodat het tussenliggend gebied makkelijker overbrugbaar wordt.
Een integrale benadering van natuur vereist ook aandacht voor de interne en ecologische samenhang. Deze uit zich in de ecologische relaties die tussen gebieden
plaats hebben. Vooral de interne samenhang van de elementen van het fysisch systeem is erg belangrijk. Deze uit zich onder meer in infiltratie- en kwelgebieden waartussen dan ook een ruimtelijke samenhang bestaat.

In de strikte betekenis komt 100% ecologische natuurlijkheid in een dicht bevolkt
gebied niet meer voor. Door menselijk ingrijpen in het fysisch milieu, is zelfs van een
echt natuurlijk fysisch milieu geen sprake meer. Nagenoeg natuurlijke landschappen
zoals natuurbos, hoogveen, duinen, slikken, schorren, … zijn nog wel aanwezig.
Wanneer het door de mens beïnvloede milieu een rijping heeft doorgemaakt tot een
stabiel milieu met hieraan aangepaste natuurlijke processen, ontstaat een halfnatuur-
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3

Ruimtelijk natuurlijke structuur op macroniveau

Regionaal wordt de ruimtelijk-natuurlijke structuur gedetermineerd door een aantal
reliëfelementen, grotere valleien en enkele omvangrijke groencomplexen.
De microcuesta van de Kempen
De Kempense microcuesta is een oost-west georiënteerde reliëfovergang tussen
Noorderkempen en centrale Kempen. Het reliëfelement vormt de waterscheiding
tussen Schelde en Maas en tevens brongebied van het noordelijke zijlopenstelsel
van de Kleine Nete. Onder meer Wamp en Aa ontspringen op deze cuesta. Tegelijk
markeert deze cuesta de zuidelijke grens van het gebied waar Kempische klei in de
ondergrond te vinden is.
Het Kempisch plateau
Het Kempens Plateau is gelegen in het noorden van de provincie Limburg en vormt
de waterscheiding tussen Schelde en Maas. De noordgrens met uitlopers tot in
Lommel-Postel is het minst goed waarneembaar. Het plateau is een vlak gebied met
een hoogte van ca. 40 m in het noorden en ca. 100 m in het zuiden. Het Kempisch
plateau is in feite het restant van de grote puinkegel van de Maas, gevormd tijdens
de Elster-ijstijd. Later is deze door reliëfinversie boven de omgeving verheven.
De Kempense heuvelrug
Een reliëfelement van lagere orde is de Kempense Heuvelrug, die zich uitstrekt van
Kasterlee over Lichtaart tot in Herentals met uitlopers tot in Vorselaar. Hij onderbreekt het vast noord-zuidpatroon van de noordelijk zijlopen van de Kleine Nete. Het
ontstaan hangt samen met een differentiële erosie door het voorkomen van klei en
ijzerzandsteen in de ondergrond. De arme bodems liggen mede aan de basis van het
extensieve bodemgebruik en de daarmee samenhangende hoge graad van natuurlijkheid. Naast bossen komen ook duinen, heide en vennen voor.

valleien en interfluvia noord – zuid georiënteerd, terwijl de Kleine Nete evenals Grote
Nete en hun interfluvia oost - west gericht zijn. Grote delen van de valleien hebben
belangrijke cultuurtechnische ingrepen gekend, meestal in functie van de landbouw.
De graad van natuurlijkheid is daardoor op vele plaatsen teruggedrongen. Een ander
effect is de grootschaligheid. Waar deze ingrepen niet of minder ingrijpend hebben
plaatsgevonden, is soms sprake van hoge natuurwaarden.
Afwisseling van groencomplexen en open landschappen typisch voor de Kempen
Massieve groencomplexen zijn kenmerkend voor de Centrale Kempen en de Noorderkempen en vallen in sterke mate samen met de voormalige heidegebieden. Ze
worden afgewisseld met open tot halfopen weidegebieden. Door de aanwezigheid
van veel jonge ontginningen evenals ruilverkaveling worden de weidegebieden overwegend gekenmerkt door eerder grote blokkavels met een open karakter.

4

Historisch bodemgebruik en relicten

4.1

Historisch bodemgebruik

Onderstaande tabel maakt een vergelijking tussen het bodemgebruik ten tijde van
Ferraris (ca 1777) en heden. Het bodemgebruik van de 18e eeuw geeft immers een
goed beeld van het bodemgebruik dat hier gedurende eeuwen nagenoeg onveranderd is gebleven. Sinds de industriële revolutie hebben verstedelijking, de technologische evoluties binnen de landbouwsector en de daarmee gepaard gaande landschapsingrepen, het landschap geleidelijk omgevormd tot wat het nu is. De graad
van natuurlijkheid is daarmee in alle opzichten sterk afgenomen. De natuurfunctie
was voordien immers in meerdere of mindere mate verweven in nagenoeg elk landschapstype, terwijl nu natuur steeds meer teruggedrongen wordt in min of meer duidelijk afgebakende (geïsoleerde) gebieden.

Valleien van Kleine Nete, Aa en Wamp
De grote reliëfelementen bepalen de loop van de rivieren. De bovenlopen van de
Netes ontspringen op het Kempens Plateau. Vanaf de microcuesta ontspringen talrijke bijrivieren. De valleien van de Kleine Nete, de Aa en de Wamp zijn structurerend
op bovenlokaal niveau. Ze bepalen samen met het reliëf de hoofdoriëntatie van het
landschap. Hun barrièrewerking enerzijds en de beperkingen inzake bodemgebruik
anderzijds hebben er voor gezorgd dat de landschapsopbouw de hoofdoriëntatie van
deze waterlopen volgt. In de stroombekkens van Aa en Wamp is de afwisseling van
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Tabel 34: evolutie van het bodemgebruik en de graad van natuurlijkheid
bodemgebruik

ca.1770

ca. 1930

Bos

Loofbossen zijn grotendeels beperkt tot de valleien
Reeds beperkte naaldhoutaanplanting

Heide

Grote heidevelden zowel ten noorden als ten oosten
van de dorpskern. Kleinere percelen in het zuiden

Beemden

Geheel de vallei van de Wamp en de Looiendse Nete

Open water

Vennen en turfputten

landbouw

Op middelhoge gronden tussen de valleien. Hier kwamen niet steeds houtkanten voor en trof men grotere
percelen aan (kampen), iets verder weg kwamen vaak
houtkanten voor rond de kleine kavels
In de heide komen soms meer afgelegen percelen
voor die wijzen op nieuwe ontginningen

Vele heidegebieden zijn bebost: centraal in de ge- Verdwijnen van naaldbos nabij Kruisberg (verkaveling)
meente, nabij het oosten, nabij de Hoge Mauw
en Hoge Mauw (industrie)
Enkele parkbossen zijn aangelegd (loofhout)
Uitbreiding van naaldhout in Rode Goor, en een klein
beetje centraal
Kleine bospercelen liggen in het landbouwareaal
Loofbos nabij Luifgoor en populieren in zuidoostelijke
tip
Verschillende kleine bospercelen liggen verspreid in
het landbouwareaal
Heide is ten dele ontgonnen: als landbouwgrond, Verder verdwijnen van de resterende oppervlakte
andere zijn bebost (zie hoger)
Relicten nabij Korhaan, Hooiput en in de bossen die
Toch zijn nog belangrijke delen bewaard
op de vroegere heidegebieden staan
Ongeveer onveranderd
Bijna alle beemden zijn verdwenen door verkavelingen
(ontwatering) of door kanalisatie van de beken
Kasteelparken en visvijvers ontstaan uit de oude Visvijvers gegraven bij weekendverblijven
turfputten
Meanderrelicten
Uitbreidingen op oude heidegebieden (bv. nabij Kruis- Verdere ontginning van de heide heeft plaatsgevonberg)
den: Reenheide, Kruisberg, Watering
Watering is ten dele bebost en ten dele ontgonnen Uitbreidingen nabij rivieren en beken
voor de landbouw
Grote kavels
Kleine kavels, vaak met houtkanten
Verdwijnen van houtkanten

ca. 1990

Bron: GNOP Arendonk, IMD-IOK
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4.2

Relicten

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen een aantal biotooptypes (bv. bos,
heide, moeras, ...) en menselijke artefacten (dries, kapel, molen, complex van oude
houtkanten,...) die een sterke band vertonen met de cultuurhistorie van het landschap : we noemen ze resp. natuurrelicten en cultuurrelicten. Vanzelfsprekend is
het onderscheid tussen beide niet zeer strikt: cultuurrelicten zoals oude muren, ijskelders, enz kunnen immers ook een belangrijke ecologische waarde hebben, terwijl
natuurrelicten ook cultuurhistorische belangrijk zijn (bv. heide, houtkanten, ...).
Natuurrelicten zijn vaak biologisch zeer waardevol, aangezien ze zich gedurende
eeuwen hebben kunnen ontwikkelen, waardoor een evenwicht is kunnen tot stand
komen met het natuurlijke milieu. In dergelijke goed ontwikkelde vegetaties zijn ook
verschillende fauna-elementen goed vertegenwoordigd. Op plaatsen die lange tijd
ongestoord zijn, hebben zich vaak vegetaties ontwikkeld die dicht aanleunen bij de
potentieel natuurlijke vegetatie. In relicten zoals heidevelden of graslanden, die zich
ontwikkeld hebben onder een onveranderlijk beheer door de mens, hebben zich na
een tijd zeer typische planten kunnen vestigen, die vaak afhankelijk zijn in hun verder
bestaan van dit beheer. Door deze specificiteit komen verschillende bedreigde soorten voor in relictvegetaties, en ook door de soms hoge soortenrijkdom zijn deze gebieden biologisch zeer interessant.
Tabel 35: relicten
Relicttype

In Arendonk

Geologisch erfgoed
Goed bewaarde valleistructuren

Microcuesta van de Kempen
Vallei van de Wamp (Goorke – Lokkerse Dammen)
Vallei van de Kleine Biezenloop (Hooiput)
Gagelbroek
Korhaan
Holtven (militair gebied) – ’t Venneken
Goorken
Kruisberg-Witgoor
Goed bewaard nederzettingspatroon: afwisseling van lagere
gronden langs Broekloop – Bundersloop en bebouwing op
hogere gronden aan Broekkant/Broekstraat en Huiskens
Grootschaligheid van het landschapskarakter in het noorden

Heide en vennen

Goed bewaarde patronen

Bron: GNOP (IMD-IOK), eigen inventarisatie
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5

Structuurbepalende natuur- en boscomplexen

Tabel 36: structuurbepalende natuur- en boscomplexen in Arendonk en omgeving
Natuur- en boscomplex

situering

Fysisch milieu

Natuurwaarden

In Arendonk

Staatsbossen
–
De Bosgebied ten N van Arendonk, doorsneden Voormalig heidegebied (podzolen), gelegen over zuidflank Door uitgestrektheid zeer waardevol bosgebied met overweZeshonderd – Hoge door kanaal Dessel-Schoten
van de cuesta van de Noorderkempen, de waterscheiding gend naaldhout, plaatselijk spontane omvorming naar loofVijversbossen
tussen Scheldebekken en Maasbekken
bos, heiderelicten met biologisch interessante flora, alluviale
elzenbossen langsheen kanaal, waardevolle oevervegetatie
vijvers (voormalige vennen)
Luifgoor – Korhaan
Vallei van de Rodeloop ten NW van Arendonk Deel van de voormalige heidevelden ten N van Arendonk Hoge diversiteit aan vegetatietypes dankzij vochtgradiënt met
op de grens met Oud-Turnhout
(podzolen), vallei van de Rodeloop, sterke gradiënten in rijke soortensamenstelling, N van Korhaan: naaldhoutaanvochtgehalte en microreliëf
planten en stuifzandoppervlakten met heiderelicten, vochtige
loofbos met moerasrelicten aan Luifgoor
Rode Goor
Vallei van de Grote Kaliebeek ten W van Interfluvium tussen Rodeloop en Grote Kaliebeek (droge Naaldhoutaanplanten met loofhout in ondergroei, omvorming
Arendonk, aansluitend op Korhaan-Luifgoor
podzolen) + vallei van Grote Kaliebeek (natte podzolen)
naar eiken-berkenbossen, heiderelicten
Reenheide
Open landbouwgebied ten NW van Arendonk, Vlak gebied met vochtige bodem, voormalig deel van uitge- Restanten van vroegere hooilanden in perceels- en slootranaansluitend op Korhaan
strekte heidevelden ten N van Arendonk, verspreide opdui- den, natte heide en laagveenvegetatie aan voormalig en
kingen en depressies, kwel ter hoogte van de Braekeleer
terug uitgegraven ven, weidevogelgebied, pleisterplaats voor
trekvogels
Lokkerse Dammen – Vallei van de Wamp ten O van Arendonk en Laaggelegen, vochtige vallei van de Wamp met natte alluvia- Open waters, oevers met zeggenvegetatie en rietlanden,
Goorke
ten W van kanaal Dessel-Schoten
le gronden, open waters door turfwinning, van oudsher moe- moerasvegetaties, meer “landinwaarts”: wilgenstruwelen,
rassen en beemden
gagelstruwelen, elzenbossen (plaatselijk ingeplant met populier), laagveenvegetatie, droge heidevegetatie, vochtige
heidevegetatie, venige plaatsen met hoogveenflora
Rode Del – Gagelbroek
In O van de gemeente Arendonk op de grens Overgang naar Kempens Plateau waardoor westelijke hel- Gagelbroek: loofbestanden met kruidlaag met relicten van
met Nederland ten O van kanaal Dessel- ling, natte podzolen
vochtige en droge heide, Rode Del W: vijvercomplex met
Schoten
interessante oevervegetaties, rietlanden, zeggenvegetaties,
wilgenstruwelen, Rode Del O: boscomplex sterk aangetast
door weekendverblijven
Hooiput
Vallei van de Kleine Biezenloop ten oosten Hogergelegen rug met stuifzanden aansluitend op natte tot Goorheide: Stuifduin met naaldhout en heiderelicten, spontavan Arendonk
zeer natte alluviale afzettingen in de vallei van de Kleine ne evolutie naar eikenbossen, ten Z: moerassige heideperceBiezenloop, kanaal ten oosten
len en beemden, reservaat Hooiput: droge en vochtige heidevegetaties, elementen van hoogveenflora, rijke vogelstand
Watering bossen
ZO van de gemeente op de grens met de Vlak en laaggelegen gebied in de depressie van de Looiend- Dominantie van populierenaanplanten, elzenbossen en
gemeenten Mol en Retie, doorsneden door se Nete, overgangsgebied naar Kempens plateau vormt struwelen nog in ondergroei herkenbaar, naaldhoutaanplanE34
brongebied van regionaal belang van bovenlopen van Nete- ten in het W, lage ecologische waarde zandwinningsplas
bekken
door steile oevers
Buiten Arendonk

Bossen van Ravels

Ravels

Hoge Moer

Mol-Postel,
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grenzend

aan

Uitgestrekt naald- en loofbos, droge graslanden en vennen;
grote faunistische waarde
Waardevol heidegebied met enkele naald- en loofbestanden,

de Watering-
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5 Structuurbepalende natuur- en boscomplexen

Natuur- en boscomplex

situering

Ronde Put

bossen
Mol-Postel ten Z van de Hoge Moer

Goorbossen

Retie, ten Z van de Hoge Mauw en de E34

Liereman

Oosten van Oud-Turnhout

Kijkverdriet

ZO van Ravels, ten N van kanaal

Reuselse Moeren

Nederland

Fysisch milieu

Natuurwaarden

gagelstruweel
Zeer belangrijk moerasgebied met laagveen, vennen, heide,
loof- en naaldhout, rietland, gagelstruweel
Naaldbos met zeer waardevolle oligotrofe plas nabij de Plasnete
Zeer waardevol bos- en heidecomplex: moerasbos, heide,
gagelstruweel, rietland, graslanden; het maakt deel uit van
een groot gebied met belangrijke natuurwaarden
Natte heide en moerassen met hoogveen wisselen af met
loofbossen en vochtige weiden
Waardevol natuurgebied tussen landbouwgronden, sluit aan
bij groot bos- en landbouwgebied: moerassen, gagelstruwelen, naald- en loofbos, weiden

Bron: GNOP Arendonk (IMD-IOK), BWK, Bodemkaart van België
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6

Ecologische infrastructuur

6.1

Definitie van ecologische infrastructuur

voor bepaalde planten- en diersoorten. Landschappelijke diversiteit heeft
alleszins een positief effect op de soortendiversiteit.
De ecologische infrastructuur heeft voor elke soort een eigen inhoud. Het blijkt echter ook dat kleine landschapselementen een fundamentele rol spelen in de ecologische infrastructuur en dit voor een grote groep van uiteenlopende soorten. De eenvormigheid verrechtvaardigt om in het kader van de ruimtelijke planning de vereenvoudigde definitie van het RSV over te nemen: “De ecologische infrastructuur wordt
gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door geïsoleerde natuuren bosgebieden en door parkgebieden.”

Wat is ecologische infrastructuur?
In de definitie volgens het RSV zijn niet enkel de zwaartepunten van de natuur en de
valleien bepalend voor de natuurlijke structuur maar maakt de ecologische infrastructuur er essentieel deel van uit. Met ecologische infrastructuur wordt bedoeld de minimale fysische en biologische karakteristieken in een landschap in functie van het
voorkomen en de verspreiding van een bepaalde soort.
Nogal wat soorten hebben immers behoefte aan diverse deelbiotopen voor verschillende levensfuncties in de loop van de dag of in de loop van hun leven (voedselgebieden, rustgebieden, voortplantingsgebieden, zomerverblijfplaats, winterverblijfplaats, schuilmogelijkheden). Dergelijke gebieden vormen a.h.w. eilanden; het tussenliggende gebied is het equivalent van zee (cfr. eilandentheorie23). Van belang is
dat deze verschillende landschapselementen zich op een voor het organisme overbrugbare afstand bevinden. De soortendiversiteit is gerelateerd aan de mate van
isolatie eerder dan aan de afstand tussen de deelbiotopen op zich. Hierin spelen
niet enkel de afstand, maar eveneens de "specifieke eigenschappen” van het tussenliggende gebied een rol.
Kleine landschapselementen zoals bosfragmenten, houtkanten, rivieroevers spelen
voor veel soorten een belangrijke rol in de ecologische infrastructuur. Ze vormen als
het ware stapstenen of corridors tussen twee deelbiotopen, zodat het tussenliggend
(dikwijls agrarisch) gebied gemakkelijker overbrugbaar is. Ook als oriëntatiemiddel
zijn ze voor sommige soorten nuttig (bijvoorbeeld voor de vleermuis).
Soorten en ecologische infrastructuur

De "ecologische infrastructuur" is een relatief begrip, dat voor elke plantenof diersoort een eigen betekenis heeft. Het is geen kenmerk van het
landschap maar een stelsel van functionele onderdelen in het landschap

6.2

Typering van de ecologische infrastructuur in Arendonk

Watering-weiden, tussen Watering-bossen en Hooiput, Goorke
– uitgestrekt gebied aansluitend op grote gebieden met een belangrijke faunistische waarde, vrijwel onbebouwd, rust als kwaliteit
– lijnvormige elementen (bomenrijen, houtkanten,…) als migratieroutes: belangrijk
als doorgangs- en foerageergebied, belangrijke waarde voor weidevogels
– geen barrièrewerking door harde infrastructuur. De bebouwing ten noorden bemoeilijkt wel de migratie tussen Watering –bossen en Goorke.
– waardevol biotoop aan de Looiendse Nete dankzij goede waterkwaliteit en natuurlijk karakter van de oevers; kanaal Dessel –Schoten met bomenrij als belangrijk groen- en verbindingselement
Ruilverkavelingsgebied Arendonk I (Roobeek, Broekstraat, Saren)
– open ruimte versnipperd door de bebouwing in de rijgehuchten en de uitwaaierende lintbebouwing, bovendien wordt het humane karakter van landschap nog
versterkt door E34: harde infrastructuur als barrière
– ontwatering vochtige beemden door ruilverkaveling en kanalisatie Wamp: gebrek
aan buffering doet het verbindend karakter van de beken teniet
– enkele punt- en lijnvormige elementen en verspreide kleine bospercelen in uniform ruilverkavelingsgebied: van waarde voor de ecologische infrastructuur als
schuilplaats, stapsteen of tijdelijke habitat; wijkplaatsen voor heel wat interessante soorten die verdrongen worden door intensivering van het landbouwgebruik

23

Deze theorie legt het verband tussen het aantal soorten landdieren op oceanische eilanden en 1) de
afstand tot het vasteland en 2) de oppervlakte van het eiland. Het aantal soorten landdieren blijkt te dalen
met de afstand tot het vasteland en te stijgen met de oppervlakte van het eiland.
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7 Ecologische processen

Schotelven
– weinig gave open ruimte, sterk versnipperd door harde functies: lintbebouwing en
verspreide bebouwing, agrarische infrastructuur, recreatieve infrastructuur, gewestweg: sterke barrièrewerking
– verspreide bospercelen en houtkanten zonder verdere specifieke structuurkenmerken dragen bij tot een grofmazig verbindingsnetwerk, zodat migratie doorheen het gebied in beperkte mate mogelijk blijft voor enkele soorten
– Foerageergebied voor dieren die broeden in de natuurgebieden in de omgeving,
gebrek aan nest- en schuilplaatsen in het gebied zelf

– Doorgangsgebied en voedselgebied voor een groot aantal diersoorten, habitatkern voor weidevogels

7

Ecologische processen

Ecologische processen zijn essentieel onderdeel van de natuurlijke structuur en vaak
bepalend voor de instandhouding van de natuurwaarden. Het vrijwaren van deze
processen is een doelstelling die ondersteund wordt vanuit het RSV.
Veenvorming

Kongobos-Ravelse Hoek
– Oud landbouwgebied dat overgang vormt tussen woonkern en bossen ten noorden; belangrijk foerageergebied
– verspreide bebouwing heeft versnipperend effect
– Waardevolle bospercelen: centraal, aansluitend op de Zeshonderd en tussen
landbouwareaal: stapstenen die migratie mogelijk maken; lage dichtheid aan
kleine landschapselementen
– Barrièrewerking verstedelijkte as Grens en kanaal Dessel-Schoten
Roest, tussen Rode Del en staatsbossen De Zeshonderd en Hoge Vijversbossen
– Sterke barrièrewerking door bebouwingslint Grens en industriële en agrarische
bebouwing langs kanaal Dessel-Schoten
– punt- en lijnvormige landschapselementen (bermen, perceelsranden, ondergroei
van hagen en houtkanten) in het zuidelijke deel: functie als foerageer- en doorgangsgebied
– Verbindingselement kanaal Dessel-Schoten: waardevolle oever- en dijkbegroeiing plaatselijk in verdrukking
Kruisberg - De Lusthoven

Veenvorming is een proces dat optreedt onder permanent hoge grondwaterstand
hetgeen een zuurstofarme toestand creëert in de bovenste lagen van de bodem. De
activiteit van micro-organismen die instaan voor de afbraak van afgestorven plantenmateriaal, neemt sterk af onder deze zuurstofarme omstandigheden. Het gevolg
is dat de aanvoer van organische materiaal groter is dan de afbraak ervan zodat een
aangroei optreedt, hetgeen veenvorming wordt genoemd. Dergelijke hoge grondwaterstanden kunnen voorkomen in valleien en soms ook in depressies. Veen creëert
bijzonder uitgangscondities voor het natuurlijk leven. Op veengronden komen dan
ook waardevolle vegetatietypes voor met soorten die als (zeer) zeldzaam kunnen
beschouwd worden.
Vooral in de loop van de 20ste eeuw is op vele plaatsen door cultuurtechnische ingrepen de grondwaterstand kunstmatig verlaagd, zodat het proces van veenvorming
daar ophoudt en zelfs opnieuw een afbraak van veen kan optreden. Doordat het
effect van ingrepen in de waterhuishouding op grote schaal voelbaar is, ook buiten
de doelgebieden, kan de invloed hiervan groot zijn. Zo kunnen de fysische omstandigheden van waardevolle vegetaties dermate wijzigen dat ook de biotopen zelf
verdwijnen. Een belangrijk neveneffect van de afbraak van veen is bovendien het
vermestingseffect: bij de afbraak komen op korte tijd nutriënten (stikstof en fosfor) in
het milieu terecht. De gebieden waar veenvorming optreedt of de natuurlijke omstandigheden van die aard zijn dat het proces kan optreden, verdienen daarom bijzondere aandacht binnen de natuurlijke structuur.

– Zeer gave open ruimte met schaarse bebouwing, intensief landbouwgebruik
– Waardevolle punt- en lijnvormige elementen: houtkanten met dichte ondergroei,
wegbermen met hoge potentiële natuurwaarde, vennen met natuurlijke oeverstructuur en –vegetatie: opbouw waardevolle ecologische infrastructuur in zeer
rustig gebied, mogelijke vluchtplaatsen
– Struwelen en bospercelen: groot belang als stapstenen binnen de ecologische
infrastructuur
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Tabel 37: gebieden met veenvorming
veenvorming

Vallei van de Wamp
Vallei van de Rodeloop
Vallei van de Loopbemdenloop

Lokkerse Dammen – Goorke
Luifgoor
Loopbeemden

Bron: Bodemkaart van België
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Op te merken is dat in Arendonk in grote delen van de valleien in de agrarische
gebieden de grondwatertafel kunstmatig verlaagd is door onder meer kanalisatie en
het graven van grachten. Hierdoor is mogelijk de weg open voor afbraak van veen in
plaats van veenvorming.

Tabel 38: infiltratie- en kwelgebieden
Ecologisch proces

Aandachtsgebied

infiltratie

Microcuesta – Hoge Vijversbossen – De Zeshonderd
Gagelbroek-Rode Del
Korhaan
Goorheide
Luifgoor-Vallei Rodeloop
Reenheide
Vallei Wamp- Loopbeemdenloop
Vallei Wamp- Goorke – Rode Del
Hooiput
Watering
Watering-bossen

Infiltratiekwel
De grondwaterstand op een bepaalde plaats wordt bepaald door bovengrondse
aanvoer via het hemelwater of overstromingswater enerzijds en door laterale aan- en
afvoer onder de grond anderzijds. Deze grondwaterstromen worden bepaald door
het reliëf en de aard van het moedermateriaal. Lager gelegen gebieden fungeren
daarbij als putgebied (kwelgebied), de hoger gelegen gebieden als brongebied (infiltratiegebied): regenwater infiltreert op de hoger gelegen gronden en wordt via
grondwaterstromen geaccumuleerd in de lager gelegen gebieden. Een dergelijk bron
– put patroon doet zich voor op verschillende schaalniveaus.

kwel

Op regionale schaal fungeren de Kempische cuesta en het Kempisch Plateau als
brongebied. Dit verklaart waarom de grondwaterstromen hoofdzakelijk noordoost –
zuidwest verlopen.
Maar ook op kleinere schaal komen dergelijke bron – put relaties voor. De valleien
en depressies vormen daarbij de putgebieden, de interfluvia zoals landruggen als
infiltratiegebied. Op die manier kunnen in valleien en depressies situaties ontstaan
waarbij het grondwater opgestuwd wordt tot boven het maaiveld. Dit verschijnsel
heet “kwel”. Kwelsituaties geven aanleiding tot bijzondere fysische omstandigheden
waar specifieke vegetatievormen voorkomen, die tegelijk zeldzaam en waardevol
zijn. Het instandhouden van kwel is niet enkel verbonden met het kwelgebied zelf,
maar ook met de infiltratiegebieden. Een vermindering van de infiltratiemogelijkheden kan leiden tot een verdwijnen van de kwelsituatie; ook verontreiniging in de
infiltratiegebieden kan kwelmilieus aantasten.
Deze materie is slechts fragmentarisch gekend en de aangeduide infiltratiekwelrelaties berusten meestal op aanwijzingen en vermoedens. In de eerste plaats
gaat de aandacht naar de biologisch waardevolle putgebieden waarbij de infiltratiegebieden nog hoofdzakelijk onbebouwd zijn. Of binnen de putgebieden ook daadwerkelijk kwel optreedt, is niet altijd meteen aantoonbaar. Voor een aantal gebieden
bestaat hier wel een zeer grote waarschijnlijkheid.
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II

ANALYSES SECTORSTUDIE LANDBOUW

2

Landbouweconomische analyse

1

Methodiek sectorstudie landbouw

2.1

Agrarische productie en bodemgebruik: recente evolutie en trends

In dit sectoraal onderzoek wordt een analyse gemaakt van de agrarische structuur
door een positionering van de landbouwsector t.o.v. een ruimere regionale context
en door een grondige analyse van de landbouw binnen de gemeente. Deze analyse
gebeurt zowel vanuit bedrijfseconomisch als vanuit ruimtelijk perspectief. Speciale
aandacht gaat daarbij naar recente ontwikkelingen en trends.
De analyse tot op niveau van deelgebieden verschaft inzicht in de differentiatie van
de agrarische structuur binnen de gemeente en moet het mogelijk maken om uitspraken te doen m.b.t. de gewenste structuur. De sectorale deelnota heeft tevens als
doel de agrarische sector te positioneren t.o.v. andere sectoren die tevens aanspraak maken op een deel van de open ruimte.
Bedrijfseconomische gegevens worden geanalyseerd tot op het niveau van de individuele bedrijven. Bij weergave of voorstelling ervan wordt evenwel steeds een bundeling gemaakt van meerdere bedrijven (bijvoorbeeld per deelgebied) teneinde de
privacy te respecteren. Op basis van de landbouwbedrijfskenmerken worden de
bedrijven gecategoriseerd binnen een gestandaardiseerde typologie (zie verder). De
ruimtelijke weerslag van deze typologie vormt de basis voor de differentiatie van de
agrarische structuur (agrarische eenheden). Hiertoe worden ruimtelijke beleidscategorieën met specifieke ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt.
De belangrijkste gehanteerde bronnen zijn de statistische data van het NIS en de
(digitale) ruimtelijke gegevens van de mestbank. Tevens wordt gebruik gemaakt van
de inventarisatie van de Boerenbond inzake agrarisch bodemgebruik. Deze bronnenstudie wordt aangevuld met GIS-analyses, terreinverkenning en gesprekken met
de landbouworganisaties.

De landbouwsector van Arendonk werd aan een grondige landbouweconomische
analyse onderworpen. Op basis van de gegevens van het NIS resulterend uit de 15
mei-landbouwtellingen, werd een evolutie in de landbouwsector van Arendonk geschetst sinds de jaren ’50. De teelten, de veestapel en de landbouwbedrijven werden
nader geanalyseerd. De resultaten van deze analyse volgen hierna.

2.1.1

Bedrijfsgrootte en gewaskeuze

Sterke schaalvergroting
Tabel 39: totale oppervlakte cultuurgrond

Aantal bedrijven
Tot. opp. cultuurgrond
Ha/bedrijf

1955

1975

1985

1990

1993

1997

270
1778
6,6

201
1529
7,6

131
1375
10,5

136
1471
10,8

125
1707
13,7

109
2224
20,4

Bron: NIS, 15 mei-telling

Merkwaardig is dat na een trendmatige daling tussen 1955 en 1985, de oppervlakte
cultuurgrond nadien opnieuw sterk gestegen is (een stijging van meer dan 50 %
tussen 1990 en 1997 !): momenteel hebben de Arendonkse bedrijven volgens de
aangifte meer grond in cultuur (2224.29 ha) dan in de vijftiger jaren.
Het aantal bedrijven is sinds 1955 meer dan gehalveerd maar anno 1997 telt Arendonk toch nog 109 landbouwbedrijven op zijn grondgebied.
De tegengestelde bewegingen (daling van het aantal bedrijven en stijging van de
oppervlakte cultuurgrond) resulteerden in een forse stijging van de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf tot meer dan 20 ha. In Vlaanderen bedroeg de
gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 1997 net iets meer dan 14 ha. Een deel van de
cultuurgrond volgens het NIS is echter niet op het grondgebied van de gemeente
gelegen en zijn er ook niet-Arendonkse bedrijven die gebruik maken van landbouwgronden op grondgebied Arendonk.
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Ter vergelijking:
– De Boerenbond inventariseerde 2634 ha landbouwgrond op het grondgebied van
Arendonk, met inbegrip van stallen en aanhorigheden. Zelfs met een tarra percentage van 10%, zoals gebruikt door Viaene (1993) in de sectorstudie Landbouw uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bedraagt de netto-oppervlakte,
inclusief hobby- en nevenberoepslandbouw 2371 ha.
– Bij de mestbank werden 141 bedrijven met 2624 ha aangegeven.
Sterke toename van het aandeel tijdelijk grasland
Tabel 40: evolutie van de oppervlaktes weiland en grasland

Weiden/grasland
tijdelijk
blijvend
Totaal grasland
Totaal cultuurgrond
% grasland

ha
ha
ha
ha

1955

1975

1985

1990

1997

37
847
884
1778
50%

199
676
875
1529
57%

101
618
719
1375
52%

161
437
598
1475
41%

584
385
969
2224
44%

Weiden/grasland
Wortel/knol
Groenvoeder
Klaver
Luzerne
Totaal maïs
andere
Peulvruchten
Totaal voeder
Totaal cultuurgrond
% dierlijke consumptie

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1955

1975

1985

1990

1997

883.77
103.7
38.59
16.78

874.82
26.5
213.17

719.34
12.34
366.77

597.93
12.55
387.55

969.26
14.38
748.01

18.7
3.07
1.6
1025
1778
58%

199
14.2
1114
1529
73%

2.2
364.6

1098
1375
80%

314
73.55
998
1475
68%

0.6
689.6
57.78
3
1732
2224
78%

Bron: NIS, 15 mei-telling

Bron: NIS, 15 mei-telling

De totale oppervlakte grasland is sinds 1990 met ca 62% gestegen. Tegelijk heeft
een belangrijke verschuiving plaatsgevonden van permanent naar tijdelijk grasland:
op dit moment is het aandeel van tijdelijk grasland substantieel groter dan dat van
permanent grasland. Deze omschakeling is waarschijnlijk een antwoord op enkele
recente evoluties binnen de landbouw zoals het groeiend belang van de maïsteelt en
de strengere bemestingnormen: bij de teeltcombinatie raaigras-maïs op akkers die
buiten de “gebieden met verscherpte bemestingsnormen” gelegen zijn, worden immers hogere bemestingsnormen gehanteerd.
Teeltkeuze in het teken van de groenvoederwinning met een gestage groei van
het maïsareaal
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de oppervlakte weiland,
granen voor dierlijke consumptie en voedergewassen. Globaal gezien zijn dit teelten
die in functie van de veeteelt verbouwd worden.
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Tabel 41: evolutie weiland, granen voor dierlijke consumptie en voedergewassen

IOK

Uit de tabel blijkt het toenemend belang van de veehouderij. Het overgrote deel van
de cultuurgrond (78%) wordt gebruikt voor de voederwinning. Klaver en luzerne is
zeer eiwitrijk voeder en kan ook als groenbemester gebruikt worden maar is praktisch volledig verdwenen uit het segment van de voedergewassen. Dit segment
wordt nu volledig ingevuld door de maïsteelt die een sterke uitbreiding heeft genomen. Grote delen van wat voorheen als permanent grasland of hooiland werd gebruikt, wordt nu ingeschakeld in een teeltrotatie met maïs. De maïsteelt heeft dan
ook een enorme uitbreiding genomen. Ongeveer een derde van het landbouwareaal
is nu in gebruik als maïsakker. Maïs is niet alleen een combinatieteelt maar ook een
verlate teelt. Pas laat in het voorjaar moet de akker betreden worden voor een eerste
bewerking. Hierdoor komen ook nattere gronden in aanmerking voor de maïsteelt.
Het grootste deel van de groenvoedermaïs is de melk- of deegrijpe maïs. Deze wordt
geoogst terwijl de kolf zich nog aan het vormen is en dient als voeding tijdens de 180
dagen stalperiode van het rundvee. Het ander gedeelte van de voedermaïs, vochtige
maïs, is maïs waarvan de kolf zich volledig gevormd heeft, die in vochtige toestand
bewaard wordt en eveneens als rundveevoeder gebruikt wordt. De korrelmaïs, die
vochtig of droog geoogst wordt, kan als varkensvoeder gebruikt worden.
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Groenteteelt open lucht in de lift

Tabel 42: evolutie van de maïsteelt
1955

1975

1985

1990

1997

ha
ha
ha

0.15

172.32

18.59

26.65

316.76
18.25
29.56

246.81
31.2
35.99

481.17
77.03
131.43

ha
ha

18.7
1778
1%

199
1529
13%

364.6
1375
27%

314.0
1475
21

689.6
2224
31%

Tabel 44: evolutie tuinbouwteelten

Maïs
Melkmaïs
Vochtige maïs
Korrelmaïs
Totaal maÎs
Totaal cultuurgrond
Maïsareaal

Groenteteelt open lucht
Fruitteelt open lucht
Sierteelt open lucht
Boomkwekerij volle grond
Zaden/plantgoed open lucht
Serres
Eigen verbruik
Totaal tuinbouwgewassen
Totaal cultuurgrond
tuinbouwgewassen

Bron: NIS, 15 mei-telling

Akkerbouw, verschuiving van rogge naar aardappelen en suikerbieten
Tabel 43: evolutie akkerbouw en nijverheidsgewassen

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1955

1975

1985

1990

1997

41.8
17.67

3.49
25.83
3.3
2.56
1
1.46
1.82
39.46
1529
3%

38.51
17.32
6.15

76.98
19.13
0.95
7.7

2.65
0.35
64.98
1375
5%

1.91
0.3
106.97
1475
7%

123.85
5.05
0.95
8.5
0.29
1.83

5.34

1.96
66.77
1778
4%

140.47
2224
6%

Bron: NIS, 15 mei-telling

(brood)granen
Aardappelen
Nijverheidsgewassen
Pootgoed/zaden
Totaal akkerbouw
Totaal cultuurgrond
Akkerbouwgewassen

ha
ha
ha
ha
ha
ha

1955

1975

1985

1990

1997

318.17
55.79
19.83
0.34
394.13
1778
22%

176.83
59.4
71.95

54.19
79.7
98.6

29.38
232.08
97.87

308.18
1529
20%

232.49
1375
17%

359.33
1475
24%

26.78
136.78
104.32
25.3
293.18
2224
13%

De tuinbouwsector neemt sinds de jaren 80 steeds meer ruimte in. Vooral de groenteteelt in open lucht kent de jongste jaren een sterke opmars, terwijl de fruitteelt in
open lucht sinds 1975 aan belang heeft ingeboet. Anno 1997 worden ca 124 ha
bebouwd met erwten, bonen, wortelen en schorseneren voor industriële verwerking.
Glastuinbouw: substraatteelt neemt in belang toe
Tabel 45: evolutie glastuinbouw

Bron: NIS, 15 mei-telling

In 1955 werd op ongeveer 1/5 van de cultuurgrond graan verbouwd, met rogge als
veruit de belangrijkste soort. Sindsdien is de graanteelt, zoals in de rest van de
Kempen, gestaag afgenomen. In 1997 bedroeg het aandeel in Arendonk nog iets
meer dan 1 % (27 ha). Nochtans is de akkerbouw daarmee niet verdwenen in Arendonk (en omgeving) en dit in tegenstelling tot de rest van de Kempen. In dezelfde
periode immers hebben de aardappelteelt en de nijverheidsgewassen een belangrijke uitbreiding gekend. Wat betreft de nijverheidsgewassen gaat het uitsluitend om
suikerbieten: anno 1997 realiseerden 10 bedrijven samen 104 ha suikerbiet. Tussen
1990 en 1997 is de aardappelteelt wel teruggevallen tengevolge van fytosanitaire
beperkingen (bruinrot). Inspelend op de nieuwe marktontwikkelingen werd een deel
van de vrijgekomen akkergrond gebruikt voor de teelt van graszoden. Mogelijk zijn
ook een aantal aardappeltelers overgeschakeld op groenten (zie verder).
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1955

Groenteteelt
Volle grond
Substraat/hydro
Niet teelt opp
Fruitteelt
Sierteelt
Boomkwekerij
Zaden/plantgoed
serres

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
ha

1975

10450
500

0

1500
1.46

1985

22000
4000
500
2.65

1990

1997

9100
8500

8300

600
6000
4000

6000
2300
5054
4000
1000

1.91

1.84

Bron: NIS, 15 mei-telling

De glasteelt neemt binnen de tuinbouw een bijzondere plaats in. Ze is sterk geëvolueerd naar enkele specialisatieteelten zoals tomaten (60 are in 1997) en aardbeien
(50 are). Anno 1990 werden de tomaten nog in volle grond geteeld maar momenteel
gebeurt de ganse productie op substraat of hydrocultuur. Substraatteelt biedt de
landbouwer een aantal voordelen door de onafhankelijkheid van de bodem. Ander-
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zijds kampt de substraatteelt met het probleem van substantiële nutriëntenlozingen,
hetgeen voor milieuhygiënische en ruimtelijke verstoring kan zorgen door verontreiniging van oppervlakte- of grondwater. Een (gedeeltelijke) oplossing hiervoor wordt
geboden door recirculatie van het drainwater. Vanuit fytosanitair oogpunt vereist dit
dan weer de installatie van een (duur) ontsmettingssysteem (ozonatie, UV, …).

2.1.2

Rundveeteelt: intensivering met accent op mestkalveren

1985

Dieren
6626
14154
3693
24273

1990

bedrijven
26

38
644

dieren
12212
21811
5072
39095

1997

bedrijven
31

39
1002

dieren
13058
24642
5127
42827

Bedrijven
24

30
1428

Bron: NIS, 15 mei-telling

Tabel 46: evolutie rundveeteelt
1985

Dieren
4418
2409
1203
668
392
143
8030

Tabel 47: evolutie varkenssector

Mestvarkens
Jonge varkens
Fokvarkens
Totaal varkens
Varkens/bedrijf

Veestapel

Aantal
Mestkalveren
Melkvee
Andere runderen
Opfok
Vlees
Onbekend
Totaal runderen
Runderen/bedrijf

Varkenssector: bestendiging na explosieve groei

1990

bedrijven
15

89
90

dieren
7957
1911
2260
1947
313
0
12128

1997

bedrijven
20

88
138

dieren
10863
1964
1780
1168
612
0
14607

bedrijven
12

62
236

Bron: NIS, 15 mei-telling

Sinds 1985 steeg de rundveestapel met 82% terwijl het aantal rundveebedrijven met
ca. 30% daalde tot 62 en momenteel nog 60 % van de veebedrijven vertegenwoordigt. Het gemiddeld aantal dieren per bedrijf steeg sterk. Dit getal is echter een sterke veralgemening gezien het grote verschil in dierenaantallen tussen de grondloze
mestkalverijen en de grondgebonden rundveeteeltbedrijven. De grondgebonden
subsector met melkvee, opfok- en vleesvee krimpt, de grondloze kalvermesterij
groeit en dit op een dalend aantal bedrijven. Een intensivering doet zich voor.

De varkenssector kende vooral in de tweede helft van de jaren 80 een explosieve
groei. Met de schaalvergroting daalde wel het aantal bedrijven, maar minder sterk
dan in de andere landbouwsectoren (29% van het totaal aantal veebedrijven in
1997). De varkensteelt gebeurt reeds vele jaren op zeer intensieve wijze. In 1986
bedroeg de gemiddelde varkensbezetting in de provincie Antwerpen 334 varkens, in
Arendonk telde men toen reeds 644 varkens per bedrijf. Sinds het begin van de jaren
‘90 wordt op 9 bedrijven minder aan varkensteelt gedaan, maar de varkensstapel
breidde verder uit zodat momenteel 42.827 varkens gehouden worden op 30 bedrijven of een gemiddelde bezetting van 1.428 varkens per bedrijf. De varkensteelt
levert een hoge bijdrage aan het totaal aantal GVE/ha in Arendonk. Ter vergelijking
bedroeg anno 1994 het gemiddeld aantal varkens/bedrijf in de provincie Antwerpen
801 eenheden.
Pluimveesector: grote bedrijven
Tabel 48: evolutie pluimveesector
1985

aantal
Leghennen
Vleeskippen
Fokhennen en hanen
Totaal pluimvee

dieren
35136
225500
0
260636

bedrijven
9
9
0

1990

dieren
14100
495000
0
509100

bedrijven
3
9
0

1997

dieren
59020
414700
16370
490090

bedrijven
3
8
2

Bron: NIS, 15 mei-telling

Anno 1997 hebben 11% van de veebedrijven zich gespecialiseerd in pluimvee en
wel met een gemiddelde van ca. 45.000 eenheden per bedrijf. Zuiver economisch
gezien gaat het hier om grote, leefbare bedrijven maar de op stapel zijnde Europese
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richtlijnen omtrent legbatterijen en de problemen met de mestafzet van deze niet
grondgebonden bedrijven maakt hun toekomst onzeker.

2.1.3

Graad van grondgebondenheid

60

Graad van grondgebondenheid stijgt
%verdeling GVE

50

Geeft een overzicht van de veestapel, uitgedrukt in grootvee-eenheden. Confrontatie
van de cultuuroppervlakte met de veestapel geeft een beeld van de graad van de
grondgebondenheid.
Tabel 49: veestapel uitgedrukt in grootvee-eenheden
1985

Runderen
Varkens
Pluimvee
Andere
Totaal
Opp. cultuurgrond

#GVE
3465
3293
1655
50
8463

1990

GVE/ha

6.16
1375

#GVE
3973
5250
2687
46
11955

1997

GVE/ha

8.11
1475

#GVE
4331
6933
3041
59
14363

40

1985

30

1990
1997

20
10

GVE/ha

0
varkens

6.46
2224

Bron: NIS, 15 mei-telling

2.1.4

runderen

pluimvee

andere

Agrarische bedrijven in economisch perspectief

Meer dan een halvering van het aantal bedrijven sinds WOII

De totale veebezetting van 6,46 GVE per ha is in vergelijking met de andere Kempense gemeenten relatief hoog. In 1990 was de veebezetting nog hoger (8,11
GVE/ha). De daling van het aantal grootvee-eenheden per ha tussen 1990 en 1997
is volledig toe te schrijven aan de stijging van de totale oppervlakte cultuurgrond. Het
hoge cijfer vertaalt zich in een lage graad van grondgebondenheid en een hoge
mestdruk. Het hoge cijfer wordt verklaard door het belang van de veredelingssector
in Arendonk. De varkensbezetting van 3,12 GVE per hectare behoort samen met
Hoogstraten tot de hoogste van de Kempen en illustreert de sterke specialisatie in de
richting van grondloze varkenshouderij.
Varkens grootste mestproducenten

Tabel 50: evolutie aantal bedrijven

Aantal bedrijven

1955

1975

1985

1990

1993

1997

270

201

131

136

125

109

Bron: NIS, 15 mei-telling

Het aantal bedrijven is sinds 1955 fors gedaald. Het aantal in 1997 bedraagt nog
slechts 40% van dat in 1955. Deze evolutie gekoppeld aan de toename van de oppervlakte cultuurgrond weerspiegelt zich in een sterke schaalvergroting en dit zowel
bij de landbouw in hoofd- als in nevenberoep.

Het aandeel runderen in het totale aantal grootvee-eenheden daalde gedurende de
beschouwde periode met ca. 10%, terwijl het aandeel varkens evenredig steeg met
als resultaat dat de varkens (48% van het totaal GVE) momenteel de grootste mestproducenten zijn, wat algemeen is voor de grondloze veredelingssector van de
Noorderkempen. Toch levert ook de pluimveesector met enkele grote bedrijven hier,
specifiek voor Arendonk, een hoge bijdrage.
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Steeds meer grotere hoofdberoeplandbouwbedrijven

Landbouw en veefokkerij vormen het zwaartepunt, tuinbouw wint aan belang
Tabel 51: indeling van de landbouwbedrijven naar type

Landbouw-veefok in hoofdberoep (cat1)
Tuinbouw in hoofdberoep (cat2)
Land- en tuinbouw in nevenberoep (cat34)
Andere voortbrengers (instellingen e.d.)
Totaal

aantal
92
8
35

%
67.6
5.9
25.7

1
136

30

1993

0.7
100

aantal
84
9
31

1997

%
67.2
7.2
24.8

1
125

0.8
100

aantal
73
8
27

25

%
67
7.3
24.8

1
109

% aantal bedrijven

1990

0.9
100

Bron: NIS, 15 mei-telling

20

1990
1993

15

1997

10
5

Tabel 52: indeling van de cultuurgrond nar bedrijfstype
1990

Ha
Landbouw-veefok in hoofdberoep (cat1)
1338.2
Tuinbouw in hoofdberoep (cat2)
21.6
Land- en tuinbouw in nevenberoep (cat383.3
4)
Andere voortbrengers (instellingen e.d.)
27.6
Totaal
1470.7

0

1993

zonder 0,01 < 2
teelt

1997

%
91
1.5
5.7

ha
1453.4
132.2
95.7

%
85.1
7.7
5.6

ha
1834.1
24.7
362.8

%
82.5
1.1
16.3

1.9
100

26
1707.4

1.5
100

2.8
2224.3

0.1
100

Bron: NIS, 15 mei-telling

2<5

5 < 10

10 < 20 20 < 30 30 < 50 50 < 80

> 80

oppervlakte cultuurgrond (ha)

Het aantal bedrijven daalt terwijl het aantal grote bedrijven toeneemt. De daling van
het aantal bedrijven is toe te schrijven aan het verdwijnen van bedrijven kleiner dan
20 ha. De vrijgekomen gronden worden overgenomen door bestaande bedrijven of
kleine bedrijven smelten samen. Door deze evolutie van schaalvergroting stijgt zowel
het absoluut als het relatief aandeel van grote bedrijven. Sinds 1990 verviervoudigde
zelfs het aantal zeer grote bedrijven (>50ha).

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat in Arendonk de beroepsland- en tuinbouw ongeveer drie kwart van de telplichtigen telt en circa 84% van de cultuurgrond in gebruik
heeft. Lenders(1998) geeft aan dat in België de beroepsland- en tuinbouw in 1995
slechts 68% van alle telplichtige bedrijven vertegenwoordigde, maar wel 90% van de
totale oppervlakte cultuurgrond gebruikt en 93% van de economische productie
voortbrengt. In Arendonk hebben meer hoofdberoeplandbouwers minder cultuurgrond in gebruik.
Om bedrijfseconomische redenen en vooral omwille van de mestproblematiek kan
vermoed worden dat de vraag naar bijkomende landbouwgrond zal blijven. Landbouw en veefokkerij in hoofdberoep (aangiftecategorie 1) is, naar verwachting in een
gemeente met een leefbare landbouwsector, de belangrijkste categorie, zowel qua
aantal bedrijven als qua oppervlakte cultuurgrond. Het aantal tuinbouwbedrijven in
hoofdberoep blijft praktisch ongewijzigd waardoor hun relatief belang toeneemt.
Opvallend is de enorme toename sinds 1993 van de oppervlakte cultuurgrond die
gebruikt wordt door de nevenberoepslandbouw ( aangiftecategorie 3).
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Lichte daling van het aantal nevenberoeplandbouwers
Tabel 53: aantal nevenberoeplandbouwres naar grootteklasse voor 1990-19931997

Bedrijfsoppervlakte (ha)
Zonder teelt
0.01<2
2<5
5<10
10<20
20<30
30<50
50<80
>80
Totaal aantal bedrijven
Totale oppervlakte cultuurgrond

1990

1993

1997

aantal
6
16
22
8
4
1

aantal
3
13
16
8
6
1

aantal
1
6
7
11
6
2

13
0
0
0
0
0
35
83.3

15
0
0
0
0
0
31
95.7

19
0
0
0
1
1
27
362.8

Bron: NIS, 15 mei-telling

Het aantal nevenberoeplandbouwers daalt maar de gemiddelde bedrijfsgrootte
neemt sterk toe. Anno 1990 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een nevenbedrijf 2.38ha, in 1997 is dit opgelopen tot 13.44 ha. Hierbij dient opgemerkt dat de
aanwezigheid van één zeer groot nevenberoepbedrijf het gemiddelde sterk optrekt.
Maar los hiervan stelt men een verschuiving vast van kleine naar middelgrote bedrijven.
Tewerkstelling: toename van het aantal bestendige werkkrachten
Tabel 54: evolutie van het aantal werkkrachten in de landbouwsector
1990

Bestendige werkkrachten
Onbestendige werkkrachten
Totaal arbeidskrachten
Aantal bedrijven
Aantal werkkrachten/bedrijf

aantal
154
79
233
136
1.7

1993

%
66.1
33.9
100

aantal
135
63
198
125
1.6

1997

%
68.2
31.8
100

aantal
189
70
259
109
2.4

%
73.0
27.0
100

De totale werkgelegenheid in de landbouw neemt in de jaren ’90 toe. De landbouwsector zorgt in Arendonk voor 5,19% van de totale werkgelegenheid24. Dit is duidelijk
hoger dan het provinciaal gemiddelde van 2,1%.
Toekomst verzekerd door jonge bedrijfsleiders
Tabel 55: bedrijfsopvolging
1990

Aantal
Nieuwe bedrijfsleiders in
voorbije jaar
Bedrijfsleiders<50 jr.
Bedrijfsleiders>50 jr.
Met opvolging
Zonder opvolging
Weet nog niet
totaal

1993

1997

Abs.
6

%

Abs.
6

%

Abs.
4

%

73
57
13
26
18
136

58.1
41.9
9.6
19.1
13.2

68
51
8
17
26
125

59.2
40.8
6.4
13.6
20.8

63
42
6
26
10
109

61.5
38.5
5.5
23.9
9.2

Bron: NIS, 15 mei-telling

De toekomstkansen van de individuele land- en tuinbouwbedrijven op middellange
termijn worden sterk bepaald door de leeftijd van de bedrijfsleiders en door de mate
waarin opvolging voor oudere bedrijfsleiders verzekerd is. Het ontbreken van opvolgers bij landbouwbedrijven kan wijzen op te verwachten grondmobiliteit en daarmee
gepaard gaande fenomenen zoals overname en pachtoverdracht. Het afwezig zijn
van opvolgers hoeft dus niet te betekenen dat de bedrijfscontinuïteit niet voorzien is,
noch dat de vrijkomende gronden niet meer door de landbouw zouden gebruikt worden. Zo werd eerder reeds vastgesteld dat de oppervlakte cultuurgrond de voorbije
jaren toenam alhoewel de bedrijfsopvolging vaak niet verzekerd was.
24

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de onrechtstreekse tewerkstelling in de agribusiness-complexen. Het economisch multiplicatoreffect ten aanzien van de landbouw werd in
1991 op 1,8 geschat.

Bron: NIS, 15 mei-telling
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De daling van het aantal onbestendige arbeidskrachten is een Vlaamse trend: in
Arendonk liep hun aantal terug van 79 in 1990 tot 70 personen in 1997. Het aantal
bestendige werkkrachten neemt toe. De recente schaalvergroting weerspiegelt zich
in het aantal werkkrachten per bedrijf. Daar waar een middelgroot bedrijf mits de
nodige automatisering door één voltijds werkende persoon gerund kan worden,
vragen de grote en zeer grote bedrijven meerdere personen. Zo telt men in Arendonk anno 1997 wel 2,4 werkkrachten (al dan niet bestendig) per bedrijf terwijl het
Vlaams gemiddelde 1,8 bedraagt.
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Het aantal bedrijfsleiders daalt gestaag: in 1990 telde Arendonk nog 136 bedrijfsleiders in 1997 is hun aantal teruggelopen tot 109 ( of -20%). De daling verloopt sneller
bij de oudere bedrijfsleiders dan bij de jonge (<50j.). Het aandeel jonge bedrijfsleiders neemt bijgevolg toe terwijl het aandeel oudere bedrijfsleiders met opvolging
veder afneemt. Dezelfde vaststelling geldt wat betreft de oppervlakte cultuurgrond
die door de respectievelijke groepen bewerkt wordt. Dit zou kunnen betekenen dat er
in de nabije toekomst nog heel wat bedrijven en bijhorende gronden vrijkomen zodat
verdere schaalvergroting van bestaande bedrijven mogelijk blijft. Het totale aandeel
van grond dat op korte en middellange termijn normaal gesproken in gebruik blijft
voor professionele land- en tuinbouw is gestegen in de jaren ’90. Dit is een algemene trend. Het percentage van 87,6 % voor Arendonk is zeer hoog.
Tabel 56: oppervlakte cultuurgrond in functie van bedrijfsopvolging
1990

Nieuwe bedrijfsleiders in
voorbije jaar
Bedrijfsleiders<50 jr.
Bedrijfsleiders>50 jr.
Met opvolging
Zonder opvolging
Weet nog niet
totaal

1993

1997

Abs.

%

Abs.

%

Abs.
240.55

%
10.8

889.1
581.25
158.89
157.94
264.42
1470.66

60.5
39.5
10.8
10.7
18.0

1253.92
453.44
179.4
136.5
137.54
1707.36

73.4
26.6
10.5
8.0
8.1

1425.96
557.78
282.1
161.21
114.47
2224.29

64.1
25.1
127
7.2
5.1

Bron: NIS, 15 mei-telling

Intensivering van de bedrijfsvoering
De problemen die de landbouwsector momenteel ondervindt, hebben vaak rechtstreeks te maken met de intensieve bedrijfsvoering. De omschakeling van de landbouwsector in reactie op het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft
ertoe geleid dat voornamelijk in de intensieve veehouderij en de grootschalige akkerbouw van voedergewassen, aardappelen en extensieve groenteteelt werd geïnvesteerd.
De industrialisering van de landbouw kwam pas na de tweede wereldoorlog goed op
gang. Het belang van de productiefactor kapitaal werd steeds groter. Het algemeen
streven naar modernisering heeft de landbouwers op hoge kosten gejaagd (kapitaalsintensieve landbouw). Grote hoeveelheden geld werden geleend. Tenslotte
worden de investeringen zo aanzienlijk dat de bedrijven niet in staat zijn de nodige
uitrustingen te kopen voor een brede waaier van productieprocessen. Aldus worden
de landbouwers verplicht zich enger te specialiseren op één of twee specialisaties,
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waardoor de bedrijfsstructuur ontmengd wordt. De gesloten grondstoffencyclus van
koe-mest- gewas-voeder-melk werd doorbroken en vervangen door een verticale
geïntegreerde
keten
van
opfokbedrijf-meststoproducent-akkerbouwbedrijfveevoederfabriek-zuivelfabriek. De landbouw stoot dus bepaalde activiteiten af en
wordt afhankelijk van de industrie.
De concentratie van grote dierenaantallen leidt enerzijds tot een bundeling van beheers- en verwerkingsmogelijkheden van de afvalstoffenstroom, maar geeft anderzijds evenwel een grotere kans op besmetting door en uitbreiding van ziektes. De
aanvoer op een veebedrijf van bedrijfsvreemd veevoeder bestendigt de trend van het
niet meer kunnen sluiten van de stofcyclus. Verder is ook de productie van mest
waarvoor geen grond beschikbaar is een essentieel knelpunt in de huidige bedrijfsvoering.

2.2

Profiel landbouwbedrijven

2.2.1

Bedrijfstypologie: methodiek

Er wordt een typering opgesteld van de agrarische bedrijven die voorkomen op
grondgebied Arendonk. Deze typering moet toelaten een functionele differentiatie op
te stellen binnen de agrarische structuur. De typering kent drie invalshoeken:
– de mate dat het beroepslandbouw dan wel niet professionele landbouw betreft:
hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 15 mei telling van het NIS en de aangiftecategorie waarin de aangever zichzelf rangschikt.
– de mate dat er voor het bedrijf perspectieven bestaan voor een leefbare toekomst met als indicatoren: opvolging, BS,… Het BS (Bruto Saldo)25 is een maat
voor de economische opbrengst van een teelt of een dier. Hiermee kunnen verschillende productierichtingen op één bedrijf vergeleken worden en kan bepaald
worden wat de belangrijkste economische activiteit van een bedrijf is. Zoals eerder reeds vermeld zegt bedrijfsopvolging niet alles over de toekomst van een
landbouwbedrijf. Een economisch leefbaar, modern landbouwbedrijf zonder opvolging maakt een goede kans om overgenomen te worden door een andere
landbouwer.

25

Het bruto saldo van een landbouwproductie is de geldwaarde van de bruto-productie, waarvan men de
belangrijkste bijhorende specifieke kosten aftrekt. Het bruto standaardsaldo (BSS) is dan de waarde van het
bruto saldo die overeenstemt met de gemiddelde situatie in een bepaalde regio. Het ganse grondgebied
België wordt hierbij als een regio beschouwd.
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– de aard van de landbouwkundige activiteiten die het bedrijf voert. Indien het BSS
voor een bepaalde productierichting groter dan 50 % van het totale BSS is, dan
wordt het bedrijf onder dat type gerangschikt.

Tabel 58: bedrijfstypologie – tweede symbool obv hoofdactiviteit

De opbouw van de typologie bestaat uit twee symbolen, die elk een andere indeling
vertegenwoordigen. Een eerste indeling wordt gemaakt op basis van een economische typering van elk bedrijf. Elk van de vier klassen daarin wordt voorgesteld door
een letter, het eerste symbool in de typologie. Een tweede indeling wordt gemaakt
voor de professionele volwaardige bedrijven en de professionele niet-volwaardige
nevenberoepsbedrijven op basis van het type van de hoofdactiviteit. Deze verschillende klassen worden voorgesteld door een cijfercombinatie, het tweede symbool in
de typologie.

1. akkerbouw
2. tuinbouw

Tabel 57: bedrijfstypologie: hoofdindeling – eerste symbool

professioneel

Niet professioneel

volwaardig
niet volwaardig

Aangiftecategorie*

BSS (Euro)

1e symbool

1–2
1–2
3–4
3–4

> 24.800
< 24.800
> 12.400
< 12.400

p
u
n
h

*aangiftecategorie 1: landbouwers en/of veehouders als hoofdberoep, 2: tuinbouwers als hoofdberoep, 3:
landbouwers, veehouders en/of tuinbouwers als nevenberoep, 4: instellingen met land- of tuinbouwproductie
of veehouderij

Hoofdtype

subtype

Akkerbouwbedrijf
Tuinbouw in open lucht
Tuinbouw onder glas in volle grond
Tuinbouw onder glas op substraat
Tuinbouw niet eetbare producten (NET)
3. rundveehouderij
Grondgebonden melkvee
Grondgebonden vleesvee
Grondgebonden opfok
4. niet grondgebonden Pluimvee
Varkens
Mestkalveren
5. gemengd
Gemengd bedrijf
6. andere dieren
Andere dieren
7. andere
Loonwerker zonder grond
Groenvoederteelt zonder dieren

2.2.2

2e symbool

1
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5
6
7.1
7.2

Landbouwbedrijfstypes in Arendonk

Toepassing van de typologie op de landbouwbedrijven die in Kasterlee aangifte
deden bij de landbouwtelling 15 mei 2000 levert volgend beeld. Het aangeduide
percentage BSS heeft betrekking op het totale BSS dat door de betrokken groep van
bedrijven gerealiseerd wordt, inclusief de BSS-bedragen van eventuele kleinere
activiteiten die niet specifiek zijn voor dat type, maar een diversificatie vormen binnen het bedrijf.
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Tabel 59: landbouwbedrijfstypes in Arendonk
Bedrijfstype

% bedrijven

% BSS

%cultuurgrond

Niet-professioneel
Professioneel – volwaardig
p1
Akkerbouw
Totaal akkerbouw
p2.1 Tuinbouw open lucht
p2.3 Tuinbouw glas
p2.4 Tuinbouw NET
Totaal tuinbouw
p3.1 Grondgebonden veeteelt
p3.2 Grondgebonden vleesvee
p3.3 Grondgebonden opfok
Totaal grondgebonden
p4.1 Veredeling pluimvee
p4.2 Veredeling varkens
p4.3 Veredeling mestkalveren
Totaal grondloze veredeling
p5
Gemengd bedrijf
Totaal andere
Professioneel, niet volwaardig - nevenberoep
n1
Akkerbouw
n2.4 Tuinbouw NET
n3.2 Grondgebonden vleesvee
n4.1 Veredeling pluimvee
n4.2 Veredeling varkens
Professioneel, niet-volwaardig uitbollend

17
66
5
5
1
1
3
5
12
4
4
20
3
17
10
30
6
6
6
1
1
1
1
2
11

1.06
90.7
6.68
6.68
0.63
0.4
3.69
4.72
15.83
2.16
7.06
25.05
1.39
29.27
15.04
45.7
8.55
8.55
7.01
0.19
0.43
0.42
0.66
5.31
1.23

2.97
89.97
25.49
25.49
0.4
0.07
0.51
0.98
24.26
2.68
2.91
29.85
1.44
14.05
5.98
21.47
12.18
12.18
4.58
0.85
0.1
0.43
1.55
1.64
2.48

2.3

grondgebonden veeteelt
8,5%
14,5%

pluimvee

22,9%
1,9%

15,0%

mestkalveren
andere dieren

6,0%
0,2%

varkens

grasland
31,1%

akkerbouw
tuinbouw

Agrarische subsectoren

Op basis van de bedrijfsgegevens van de 15mei landbouwtelling kan voor de gemeente berekend worden wat de economische waarde is van de verschillende subsectoren. Deze berekening gebeurt niet per bedrijfseenheid en bedrijfstype, maar op
basis van de effectieve productie van elke subsector over de bedrijfsgrenzen heen.
Voor Arendonk geeft dit het volgende beeld:
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– hydrologie

3

– de fytotechnische kenmerken: cultivar, plantafstand, zaai- en/of planttijd, oogstdatum en groeiduur, oogstwijze, fytosanitaire maatregelen

Ruimtelijke analyse

– socio-economische situatie

3.1
3.1.1

Bodem en bodemgeschiktheid

Bodemgeschiktheid voor permanente weide

Bodem

Bij de bespreking van de bestaande ruimtelijke mesostructuur van Arendonk wordt in
de eerste plaats ook aandacht besteed aan het fysisch systeem als drager van de
ruimtelijke structuur. Voor een bespreking van de bodem in Arendonk wordt dan ook
verwezen naar dat onderdeel van het document.

3.1.2

Bodemgeschiktheid

Ruimtebehoevende activiteiten stellen elk hun specifieke eisen aan de ruimtelijke
eenheid waarin ze gesitueerd zijn. Voor toepassingen in de land- en tuinbouw is
bodemgeschiktheid zeker één van de relevante parameters. Ongeacht de mogelijkheden van de moderne landbouw blijft de inherente natuurlijke bodemgeschiktheid
een interessante indicator.
Voor interpretatie van bodemgeschiktheden wordt gebruik gemaakt van de digitale
bodemgeschiktheidskaart van de provincie Antwerpen26. Bij de interpretatie van
deze kaart en afgeleide geschiktheidskaarten dient steeds de beperktheid van de
kaart in rekening gebracht te worden: de bodemkundige informatie vervat in de bodemkaart (zijnde de fysische bodemeigenschappen), belicht slechts een bepaald
aspect van de “standplaatsgeschiktheid”, nl. de intrinsieke natuurlijke vruchtbaarheid,
gebonden aan de bodemserie. Daarbij zijn o.m. de mogelijkheden tot bodemverbete27
ring door bijkomende teelt- en cultuurtechnische ingrepen buiten beschouwing
gelaten. Andere parameters die mede de geschiktheid voor specifieke land- en tuinbouwtoepassingen bepalen, zijn:
– chemische en biologische bodemkenmerken
– klimatologische gegevens: temperatuur, zonneschijn en neerslag
26

: naar aanleiding van de actualisatie van de bodemkaart van België voor de provincie Antwerpen, werd
door de provinciale GIS-cel een bodemgeschiktheidskaart gekoppeld aan de geactualiseerde bodemkaart.
Aan de verschillende bodemtypes werd een geschiktheidsklasse toegekend voor een 10-tal teelten (permanent grasland, akkerbouw, maïs, ...) . Dit gebeurde onder de vleugels van een werkgroep van deskundigen.
27
De effecten van grootschalige cultuurtechnische ingrepen in het kader van ruilverkaveling, e.d. zijn reeds in
rekening gebracht (= actualisatie van de oude bodemkaart).
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Alle natte gronden met een permanente waterstand op matige diepte zijn geschikt
voor weidebouw. Gras beschikt slechts over de bovenste paar cm van de bodem
voor de opname van vocht en voedingsstoffen en stelt dus hoge eisen wat betreft het
vochthoudend vermogen en de voedingstoestand van de bodem. De zeer lichte
gronden zijn niet in staat voldoende vocht en voedingsstoffen vast te houden en
leveren bijgevolg weilanden op van lage kwaliteit en productiviteit. Naarmate de
gronden verzwaren, neemt het voedingsstoffen- en vochtleverend vermogen toe, wat
uiteraard zowel de productiviteit als de kwaliteit optimaliseert. De bodemeisen voor
hooiweiden zijn lager dan die voor graasweiden. Een algemene verzorging is uiteraard wel noodzakelijk.
In Arendonk worden heel wat gronden aangeduid als geschikt of zeer geschikt voor
permanente weide. In het zuiden van de gemeente zijn dat vooral natte alluviale
gronden: vallei van de Bundersloop en vallei van de Broekloop, vallei van de Biezenloop, vallei van Looiends Neetje en Kleine Biezenloop. De andere geschikte bodems
zijn de natte podzolen die verspreid liggen over de hele gemeente. Ter hoogte van
de Zeshonderd vormen deze nog een aaneengesloten geheel, meer naar het noorden langs de Lusthoven komen deze veel sterker versnipperd voor. Aan Pleintje en
Roest nemen ze een grote oppervlakte in op lemig zand.
Bodemgeschiktheid voor akkerbouw
Gezien de optimale voedingstoestand en vochthoudend vermogen geven de akkerbouwteelten de hoogste opbrengsten op zandleem- en leemgronden met een matige
vochtigheid. In de zandige Kempen zijn deze gronden geschikt voor akkerbouw van
nature schaars. Toch blijken in Arendonk heel wat gronden geschikt voor akkerbouw.
Deze situeren zich voornamelijk rond de historische landbouwkernen. Het gaat om
matig natte plaggenbodems op zand. De diepe humeuze bovenlaag verhoogt de
bodemvruchtbaarheid en dus ook de bodemgeschiktheid. Een groot deel van deze
bodems, de huidige dorpskern van Arendonk, heeft ondertussen de bestemming
wonen gekregen. Andere liggen op de hogere gronden aan de traditionele landbouwkernen: Heikant, De Biezen, Broekkant, Broekstraat, Houwen en Pleintje.
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Omnivalente gronden

Tabel 60: percentage oppervlakte voor de verschillende teeltgroepen

Omnivalente gronden worden gekenmerkt door een bodemgeschiktheid voor een
grote waaier aan teelten. Deze gronden zijn meestal zandlemig van textuur en matig
vochtig. Deze bodems komen bijna niet voor in Arendonk dat deel uitmaakt van de
zandige Kempen. Slechts een beperkte oppervlakte kan worden aangeduid als omnivalent. Het gaat hier om de matig natte plaggenbodems op lemig zand ter hoogte
van Hertevelden. De dikke humusrijke bovenlaag verhoogt de bodemvruchtbaarheid
en dus ook de bodemgeschiktheid.

3.2

Ruimtelijke analyse van de cultuurgrond

De oppervlakte grond die door de landbouw ingenomen wordt kan sterk gedifferentieerd worden naar effectief gebruik. De basis van deze analyse is het digitaal bestand
van de landbouwgebruikspercelen van de gemeente dat onder meer informatie bevat
aangaande de oppervlakte en de gevoerde teelt. Dit bestand werd voor heel Vlaanderen opgemaakt door de VLM (Mestbank). Met het oog op het berekenen en het
uitbetalen van vergoedingen aan landbouwbedrijven werden in 1998 landbouwgebruikspercelen in Vlaanderen geregistreerd.
Het bestand geeft voor de percelen informatie wat betreft de gevoerde teelten. Deze
teelten kunnen samengevat worden in een aantal teeltgroepen. Het is naar deze
teeltgroepen dat het bodemgebruik geanalyseerd wordt. De tabel geeft voor elke
teeltgroep het percentage van de totale oppervlakte van de landbouwgebruikspercelen in de gemeente weer.

teeltgroep

%cultuurgrond

Teelten

aardappelen
granen

7.31
2.35

grasland
Groenten industrie

38.63
4.36

Groenten vers

0.41

Aardappelen
Haver, triticale, wintergerst, wintertarwe, zomergerst, zomertarwe
Grasland
Erwten/bonen voor industrie, groenten voor de
industrie, wortelen voor de industrie
Ajuin, erwten en bonen (droge peulvruchten),
erwten en bonen (vers gebruik), groenten voor
vers gebruik, witlof, wortelen voor vers gebruik
Maïs
Suikerbieten, cichorei

Maïs
36.42
Suiker- en zetmeelleve- 5.34
rende gewassen
voedergewassen
0.89
fruitteelt
Sierteelt
boomkwekerij
braak
gebouwen

0.15
0.23
0.64
0.03
2.49

Luzerne, klaver, voederbieten, ander vlinderbloemig gewas
Fruitbomen, fruit (struiken + aardbei)
Sierplanten
Boomkweek
Braak
Stal, andere gebouwen

Bron: Landbouwgebruikspercelen, Mestbank-VLM, 1998

Uit de tabel blijkt duidelijk dat ¾ van de oppervlakte ingenomen is door twee teelten
die volledig in het teken staan van de dierlijke consumptie: grasland en maïs. Dit is
kenmerkend voor de hele Kempen, waar de grondgebonden veeteelt de drager is
van de agrarische structuur. Toch zijn specifiek voor Arendonk toch heel wat akkers
in gebruik door de akkerbouw. Het gaat om 1/5 van de oppervlakte: aardappelen,
granen, suikerbieten. Buiten de regio Arendonk-Retie-Postel worden deze gewassen
in de Kempen slechts beperkt verbouwd. Binnen de subsector tuinbouw komt de
groenteteelt in open lucht sterk aan bod in Arendonk. Vooral groenten voor de industrie worden verbouwd.

3.3

Ruimtelijke spreiding van de landbouwbedrijfstypes

De professionele akkerbouwbedrijven hebben zich vooral ontwikkeld in gebieden
met ruimtelijke mogelijkheden voor uitgestrekte akkercomplexen die op een grootschalige wijze bewerkt kunnen worden: Ravelse Hoek, De Zeshonderd, de Lusthoven. De veeteeltbedrijven actief in de grondloze veredeling van pluimvee, varkens en
mestkalveren hebben zich in zekere mate geconcentreerd. Twee concentraties kunnen onderscheiden worden, gebieden die aansluiten op de kern en die gekenmerkt
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worden door belangrijke vervoersinfrastructuur: Schotelven, Grens. De grondgebonden veeteeltbedrijven daarentegen liggen sterk verspreid over de gemeente. Hobbylandbouwers zijn vaak actief in traditionele landbouwgehuchten waar de landbouw
nu gemengd met een woonfunctie voor komt. Nevenberoepsbedrijven en uitbollende
beroepsbedrijven komen ook eerder voor in de traditionele landbouwkernen.
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4

Agrarische eenheden

Uit de voorgaande analyse blijkt dat de landbouw in Arendonk inzake morfologie,
bodemgebruik en bedrijfstypologie een zekere ruimtelijke differentiatie vertoont.
Landbouwkundig kan Arendonk op deze basis ingedeeld worden in deelgebieden die
samen de gebieden van de agrarische structuur op gemeentelijk niveau vormen.
De Lusthoven

De Zeshonderd

Ravelse
Hoek

Grens As
Roest

Zwartberg

Pleintje

Schotelven
Watering
Broekstraat
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III

ANALYSES SECTORSTUDIE RECREATIE
2

1

Methodiek sectorstudie recreatie

In dit sectoraal onderzoek wordt een grondige analyse gemaakt van de toeristischrecreatieve sector in de gemeente. De sector toerisme en recreatie is zeer uiteenlopend en de studie bestaat dan ook voor een groot gedeelte uit de opmaak van inventarissen: sportvoorzieningen, jeugdvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen,
verblijfsrecreatieve infrastructuur, weekendverblijven, voorzieningen voor wandelaars, voor fietsers en ruiters, …Deze inventarissen vormen de basis voor de analyse
van de bestaande toeristisch-recreatieve structuur. Ze worden aangevuld met de
resultaten van een enquête die door de gemeente gehouden werd bij alle sport-,
jeugd- en socio-culturele verenigingen van de gemeente. Daarin werd gepolst naar
de ledenstructuur, geografische binding, vervoerspatroon, gebruikte infrastructuur en
uitrusting, investeringen, tevredenheid,… Uit deze analyse komen knelpunten en
behoeften naar voor die een specifieke oplossing behoeven in de gewenste toeristisch-recreatieve structuur. Speciale aandacht gaat daarbij onder meer naar de ruimtebehoeften en het aspect zonevreemdheid.
De grondige inventaris vormt de basis voor een ruimtelijke differentiatie van de toeristisch-recreatieve structuur binnen de gemeente. Deze differentiatie wordt verder
gebiedsgericht vertaald naar beleidscategorieën in de gewenste toeristischrecreatieve structuur. Deze moet een antwoord bieden op bestaande knelpunten en
behoeften die naar voor komen uit de analyse. Daartoe worden specifieke ontwikkelingsperspectieven uitgewerkt en gekoppeld aan beleidscategorieën.

Verenigingsleven

Het verenigingsleven vormt de sociale ruggengraat van de gemeente. Het gaat daarbij van verenigingen uit sociale overwegingen, over culturele groeperingen tot verenigingen met louter ontspanning als opzet. Het verenigingsleven speelt zich af op het
niveau van de deelgemeenten, wijken of gehuchten, elk met hun eigen karakteristieken. In het verleden waren vooral de socio-culturele verenigingen sterk actief in het
kader van het traditionele dorpsleven. De laatste decennia hebben de sportverenigingen een sterke groei gekend. Deze verenigingen stellen heel wat meer eisen aan
de uitrusting van de te gebruiken locaties. Het gaat hierbij om aanzienlijke
investeringen die niet enkel gedragen kunnen worden door de betreffende verenigingen. De lokale overheden zien het dan ook als hun taak om aan die vraag tegemoet
te komen en medegebruik van sportinfrastructuur te organiseren. Ook infrastructuur,
waar verenigingen enkele malen per jaar grotere activiteiten willen organiseren, en
polyvalente ruimtes zijn vaak eigendom van deze instanties.
Drie types: sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen
Het verenigingsleven is op te delen in drie algemene types van verenigingen, elk met
een specifieke ruimtebehoefte:
– Sportverenigingen zijn sterk ruimtebehoevende verenigingen die nood hebben
aan een infrastructuur die een aantal malen per week beschikbaar is. Het gaat
hierbij zowel om binnenruimten als om buitenterreinen met specifieke voorzieningen, die bovendien niet zelden een bijzonder onderhoud vragen.
– Jeugdverenigingen hebben nood aan een veilige, vaste stek waar ze hun werking kunnen ontplooien en de leden minstens één maal per week kunnen ontvangen. Daarvoor hebben zij zowel binnenruimten als buitenruimten nodig. Het
specifieke voorzieningenniveau mag daar meestal wel, zij het binnen de veiligheidsnormen, tot een minimale vorm beperkt zijn.
– Socio-culturele verenigingen zijn de meest verscheiden groep, die een brede
vraag naar verschillende mogelijke types van locaties vertonen. Van deze groep
gaat de grootste vraag uit naar polyvalente ruimtes, al dan niet onder eigen beheer.
Arendonk kent een uitgebreid verenigingsleven. De gemeente telt bijna 120 verenigingen: 59% sportverenigingen, 33% socio-culturele verenigingen en 8% jeugdverenigingen. De evolutie van het aantal leden is heel uiteenlopend. Uit de resultaten van
de enquête blijkt dat enkele verenigingen de laatste jaren een sterke groei hebben
gekend, andere verenigingen zien hun ledenaantal sterk achteruitgaan. De grootste
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diversiteit in ledenaantallen is terug te vinden onder de socio-culturele verenigingen,
met grote gepensioneerdenverenigingen en kleine culturele verenigingen. Het merendeel van de aangesloten leden wonen in Arendonk zelf. Vooral jeugdverenigingen
werven de leden in eigen gemeente. Sportverenigingen hebben een belangrijk aandeel leden afkomstig uit buurgemeenten.

gen beschikt over een eigen lokaal, sommige gebruiken de lokalen van andere verenigingen. Wat betreft comfort liggen de eisen die gesteld worden aan de openbare
socio-culturele locaties gevoelig hoger. De eisen wat betreft ruimte zijn minder specifiek en optimaal te verweven in het woonweefsel.
Ruimtebehoefte sportverenigingen

Vervoerspatroon
Een belangrijk aandachtspunt is het vervoer naar de verschillende infrastructuren en
de parkeergelegenheid ter plekke. Want hoewel de meerderheid ofwel een afwisselend vervoerspatroon kent ofwel te voet of met de fiets komt, is blijft er toch een grote
groep steevast beroep doen op de auto om naar de activiteiten te komen. Bijna de
helft van de leden kent een afwisselend vervoerspatroon in functie van het weer,
toch komt 28% steevast te voet of met de fiets naar de activiteiten. Dit percentage
vertoont echter grote verschillen naar het type verenigingen, zo is het aandeel leden
van jeugdverenigingen dat zich op die manier verplaatst dubbel zo groot (54%). De
leden van de sportverenigingen nemen vaker dan andere de auto. Binnen de gemeente wordt het openbaar vervoer niet gebruikt om activiteiten te kunnen bijwonen.

De sportverenigingen in Arendonk richten zich voornamelijk op het lokale niveau.
Een 65-tal sportverenigingen zijn actief in de gemeente en hebben nood aan ruimte
en infrastructuur. Enkele locaties zijn in beheer van de gemeente en worden ter
beschikking gesteld aan de verschillende sportclubs. Verschillende verenigingen
beschikken echter ook over eigen voorzieningen die enkel voor eigen leden toegankelijk zijn.

Ruimtebehoefte jeugdverenigingen
De werking van een jeugdvereniging staat of valt met de beschikking over een vaste
locatie waar de activiteiten veilig plaats kunnen hebben. De lokalen zijn vaak eigendom van de vereniging zelf. In Arendonk zijn 7 jeugdverenigingen actief waarvan 5
met een eigen lokaal. De grond is vaak in erfpacht van een lokale overheid. De uitrusting is over het algemeen van een lager niveau. Beperkt medegebruik van de
lokalen door anderen geldt soms als bron van inkomsten. Daar het ledenaantal min
of meer constant blijft, is er geen dringende behoefte aan bijkomende ruimte. Uit de
enquête bleek bovendien een grote tevredenheid over de huidige infrastructuur.
Naast gebouwen en lokalen maken jeugdverenigingen ook gebruik van braakliggende terreinen, bossen en speelpleinen voor sport en spel.
Ruimtebehoefte socio-culturele verenigingen
Socio-culturele verenigingen hebben een minder afgelijnd profiel. Sommige verenigingen zijn gericht op artistieke bezigheden, terwijl andere verenigingen een educatief of sociaal doel hebben. Sociale verenigingen zijn in Arendonk goed vertegenwoordigd. Er zijn eveneens heel wat muziekverenigingen actief in de gemeente.
De ruimtebehoefte en nood aan locaties zijn, omwille van deze diversiteit, moeilijker
te veralgemenen. De meeste verenigingen maken gebruik van infrastructuren die
polyvalent ingericht zijn door lokale overheden: parochiecentra, ontmoetingscentra,
refters, turnzalen, ... Soms wordt gebruik gemaakt van gebouwen waarvan de vroegere functie verlaten werd. Slechts een minderheid van de socio-culturele verenigin-
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3.2

3

Sportinfrastructuur

Inventaris recreatieve infrastructuur
Tabel 63: sportinfrastructuur in Arendonk

3.1

Wandel- en fietsroutes

Tabel 61: wandelroutes in Arendonk
Vertrekpunt

wandelroute

Afstand (km)

Vierschaar-Grens
Kerk
Marktplein
Parking Deroissart
Congobos

Bartel Pech wandelpad
Arendonks wandelpad
Hufkenswandeling
Natuurwandelpad
Fit-o-meter

8, 11, 12
10
6.5
10, 5, 7

Bron: gemeentelijke diensten

Tabel 62: fietsroutes door Arendonk en omgeving
Fietsroute

A29
A30
LF35a

Aavalleiroute
Corsendonkroute
Kapellenfietsroute Arendonk
Kempenroute noord

Bron: Fietsroutes, recreatief fietsen in Vlaanderen, Standaard Uitgeverij; brochure Kapellenfietsroute, Toerisme Provincie Antwerpen

sportinfrastructuur

adres

gewestplanbestemming

Sportvelden Heikant

Heikant

Stadion KFC Verbroedering Arendonk
Sporthal OKIDO
Bemdhal
Zwembad Arendonk
Sportvelden Postelboer

Kerkstraat
Kerkstraat
Diepenbeemd
Van Eycklaan
Wampenberg

Voetbalterrein FC Vrij Arendonk
Tennisclub de Lusthoven

Meulegoor
De Lusthoven

Ruiterterrein LRV
Tafeltennislokaal Red Star
Judolokaal
St. Claracollege
GS De Wamp
Gemeenteschool
Gemeenteschool
Gemeenteschool St. Jan
Voetbalveld FC Broekkant
Sportterreinen Sportkring Ravago

Heikant
Voorheide
Van Eycklaan
Kloosterbaan
De Maaskens
Voorheide
Schoolstraat
Kerkstraat
Loopbeemden
Moerenstraat

Hondenterrein De Trouwe Herder
Hondenterrein Snuffel
Hondenterrein De mensenvriend
Visclub ‘t Dobberke
Visclub De loze Visser

Asselbergen
Steert
Peerdskerkhofstraat
Watering
Watering

Visclub De Baars
Manege De Lusthoven
Glosso-circuit

Gagelbroek
De Lusthoven
Schotelven

Gebied voor dagrecreatie,
woonuitbreidingsgebied
Recreatiegebied
Agrarisch gebied
Woongebied
Woongebied
Gebied voor dagrecreatie,
agrarisch gebied
Gebied voor dagrecreatie
Gebied voor dagrecreatie,
agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied landelijk karakter
Woongebied
Woongebied
Gebied voor dagrecreatie
Zone voor milieubelastende
industrieën
Natuurgebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Bosgebied
Landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied
Natuurreservaat
Agrarisch gebied
Gebied voor dagrecreatie,
natuurgebied

Bron: enquête, eigen inventarisatie, gemeentelijke diensten
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3.3

3.5

Jeugdinfrastructuur

Verblijfsrecreatieve infrastructuur - weekendverblijven

Tabel 64: jeugdlokalen in Arendonk
Tabel 66: concentraties weekendverblijven in Arendonk

Naam

adres

gewestplanbestemming

Chirolokaal Den Bemd

Diepenbeemd

Woongebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Woongebied
Woongebied landelijk karakter
Woongebied
Woongebied landelijk karakter

Chirolokaal De Burcht
Chirolokaal De Brulen
Scoutslokaal
KLJ-lokaal De Bosberg

Kerkstraat
De Brulen
De Maaskens
Moerenstraat

Bron: gemeentelijke diensten, eigen inventarisatie

3.4

Gewestplanbestemming

Rode Del
Dopheistraat
Gagelbroek
De Lusthoven – Kruisberg
Ter Beuken
Korhaan
Lokkerse Dammen – Wamp
Neerstraat
Goorheide
Watering – E34

Socio-culturele infrastructuur

Tabel 65: locaties voor socio-culturele activiteiten in Arendonk

Gebied voor verblijfsrecreatie
Gebied voor verblijfsrecreatie
Natuurgebied
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied – bosgebied
Bosgebied
Natuurreservaat
Natuurgebied – natuurreservaat
Agrarisch gebied
Bosgebied
Bosgebied

Bron: BWK, eigen inventarisatie, Kadscan

Naam

adres

Gewestplanbestemming

Zaal Renova
Tekenacademie / zaal Ontmoeting
Cultureel centrum De Garve
Parochiecentrum De Ster
Bemdhal
Zaal Marnuel
Harmonielokaal De Arend
Parochiecentrum St. Jozef Voorheide
Zaal Germinal
Arendonks Heemhuis Molenwiel

Koeistraat
Park Deroissart
Park Deroissart
Vrijheid
Diepenbeemd
Vrijheid
Wampenberg
De Brulen
Begijnhof

Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied met landelijk karakter
Woongebied
woongebied

Bron: enquête, gemeentelijke diensten
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3.6

Zonevreemde toeristisch-recreatieve infrastructuur

Tabel 67: juridisch zonevreemde sport- en jeugdinfrastructuur
Naam

adres

gewestplanbestemming

Sporthal OKIDO
Rugbyveld Postelboer
Tennisveld De Lusthoven
Ruiterterrein LRV
Sportvelden Ravago

Kerkstraat
Wampenberg
Biesputten
Heikant
Moerenstraat

Hondenterrein De Trouwe Herder
Hondenterrein Snuffel
Hondenterrein De mensenvriend
Visclub ‘t Dobberke
Visclub De loze visser

Asselbergen
Steert
Peerdskerkhofstraat
Watering
Watering

Visclub De Baars
Chirolokaal den Bemd

Gagelbroek
Diepenbeemd

Glosso-circuit

Schotelven

Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Zone voor milieubelastende
industrieën
Natuurgebied
Agrarisch gebied
Agrarisch gebied
Bosgebied
Landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied
Natuurreservaat
Landschappelijk
waardevol
agrarisch gebied
natuurgebied

Bron: eigeninventarisatie, gemeentelijke diensten
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IV

ANALYSES VAN DE WONINGBEHOEFTESTUDIE

1

Methodiek

Methodiek voor de invulling van woningbehoeften

DUURZAAM RUIMTELIJK BELEID

In de deelnota wonen werd getracht een efficiënt woonbeleid uit te stippelen voor de
gemeente. Een degelijke kennis van de lokale woonsituatie was daarbij onontbeerlijk. Onderzoek naar de demografische en socio-economische kenmerken van de
vragende partijen op de woningmarkt enerzijds en naar huisvestingsmodaliteiten
(grootte, aard en kwaliteit van het bestaande woningaanbod) anderzijds drongen
zich dan ook op. Deze bijlage geeft dit onderzoek weer

ruimtelijke beleidsvisie RSV en PRS

Een belangrijk onderdeel van deze studie was de confrontatie tussen de behoefte
aan woongelegenheden en het huidige aanbod ervan (zie kwantitatieve analyses in
het informatief gedeelte). Deze confrontatie gaf ons de essentiële elementen om tot
een ruimtelijke visie op huisvesting te komen. Het woningaanbod werd geanalyseerd
volgens een duurzame ruimtelijke visie die is afgestemd op het beleidskader van de
hogere structuurplannen en omzendbrief RO 2002/03. Het schema hiernaast geeft
de werkwijze weer voor de confrontatie.

aanbod

gemeentelijke ruimtelijke beleidsvisie

prognose

confrontatie

1

tekort

Indien de woningbehoefte niet kan opgevangen worden binnen het huidige aanbod
aan bouwmogelijkheden, dan wordt nagekeken of de beleidsopties in een aantal
woonzones kunnen worden bijgestuurd. Als deze bijsturing nog altijd een tekort
aangeeft, dient men een woonuitbreidingsgebied aan te snijden. De keuze van deze
woonzone moet uiteraard rekening houden met de ruimtelijke beleidsvisie.

overschot

2

aan te snijden
woongebied of
WUG°

° WUG = Woonuitbreidingsgebied
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2

Tabel 69: regionale bevolkingsgroei in de periode 1990-2000

Demografische ontwikkelingen

natuurlijke groei

2.1
2.1.1

Bevolkingsevolutie
Totale bevolkingsgroei op niveau van de regio

Arendonk groeit sneller dan de gemiddelde Vlaamse of Antwerpse gemeente. Het
inwonersaantal van de provincie Antwerpen is op 25 jaar tijd gestegen met 6%, dat
van Arendonk met 16%. In vergelijking met het arrondissement Turnhout (+19%) en
de meeste buurgemeenten is de bevolkingsgroei van Arendonk eerder gering, de
gemeenten Oud-Turnhout, Ravels en Retie groeien over dezelfde periode aan een
veel hoger tempo (resp. +24%,+34%, +43%). Enkel het kleinstedelijk gebied Mol
groeit aan een tempo dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten.
Tabel 68: evolutie van het aantal inwoners
1975

1982

1992

2000

Arendonk

10.193

10.607

11.203

11.805

1.612

116

Mol

29.196

29.734

30.751

31.683

2.487

109

Oud - Turnhout

Jaartal

evolutie '75-'00
abs. index

10.050

10.759

11.677

12.413

2.363

124

Ravels

9.762

10.389

11.748

13.099

3.337

134

Retie

6.824

8.453

9.130

9.733

2.909

143

Arr. Antwerpen

927.518

921.752

928.080

932.103

4.585

100

Arr. Mechelen

285.744

293.296

297.168

305.670

19.926

107

Arr. Turnhout

341.924

361.518

385.447

406.199

64.275

119

Prov. Antwerpen

1.555.186

1.576.566

1.610.695

1.643.972

88.786

106

Vlaanderen

5.527.094

5.641.579

5.794.857

5.940.251

413.157

107

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken op 1 januari van de betrokken jaren

migratoire groei

totaal

abs.

%

abs.

%

Arendonk

395

47

441

53

abs.

836

Mol

625

46

724

54

1.349

Oud-Turnhout

517

45

631

55

1.148

Ravels

724

39

1.124

61

1.848

Retie

501

68

235

32

736

Arr. Antwerpen

12.051

46

14.040

54

26.091

Arr. Mechelen

1.611

14

10.111

86

11.722

Arr. Turnhout

13.264

48

14.454

52

27.718

Prov. Antwerpen

26.928

41

38.605

59

65.533

Vlaanderen

93.722

38

150.667

62

244.389

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken

In alle buurgemeenten met uitzondering van Retie is de migratoire groei belangrijker
dan de natuurlijke groei van de bevolking. Deze situatie is het meest uitgesproken in
Ravels (61%). In Arendonk (53% versus 47%) maar ook in Mol en Oud-Turnhout zijn
de verschillen tussen de migratoire en natuurlijke groei veel kleiner. Opvallend is de
sterke endogene groei van de gemeente Retie.
Ten aanzien van de bovenregionale niveau’s is Arendonk een gemeente met een
behoorlijke natuurlijke groei en een beperkt migratieoverschot.

2.1.3

Natuurlijke en migratoire groei op niveau van de gemeente

Voor de periode 1970-2000 lag de natuurlijke groei met 68% ruim boven de migratoire groei van 32%. In de zeventiger jaren was de bevolkingsgroei praktisch uitsluitend
het resultaat van een geboorteoverschot (99%) omdat zeer veel mensen de gemeente verlieten. Vanaf de tachtiger jaren wordt de inwijking stilaan belangrijker
(37%) om in de negentiger jaren te stijgen tot 53% van de totale bevolkingsgroei.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bevolkingsgroei.

2.1.2

Natuurlijke en migratoire groei op niveau van de regio

De bevolkingsgroei is het resultaat van migratie en natuurlijke groei. Tabel 69 geeft
de totale bevolkingsgroei als resultaat van het jaarlijks aantal geboorten, sterften, inen uitwijkingen op niveau van de regio voor de periode 1990-2000.
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Bron: NIS Bevolkingsstatistieken en gemeentelijke cijfers

Tabel 70: evolutie van de natuurlijke groei en migratiesaldo

jaar
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
70-79
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
80-89
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
90-99
70-00
jaarl.

174

nat. groei
saldo
103
104
97
67
63
34
60
47
26
40
64
71
51
57
27
33
10
15
38
27
35
36
41
66
35
43
22
39
18
41
47
25
38
1382
46

absolute waarden
migratiesaldo
in
uit
224
193
208
192
188
227
199
198
190
225
317
244
247
251
252
270
232
238
240
253
230
229
271
195
239
238
237
216
267
267
297
265
287
267
263
220
239
236
277
263
254
253
263
242
314
232
292
281
366
236
254
309
340
362
342
265
346
270
331
354
417
313
410
366
341
299
8340
7699
278
257

saldo
31
16
-39
1
-35
73
-4
-18
-6
-13
1
76
1
21
0
32
20
43
3
14
1
21
82
11
130
-55
-22
77
76
-23
104
44
42
641
21

relatieve waarden
Nat. groei
migratie
%
%
77
23
87
13
167
-67
99
1
225
-125
32
68
107
-7
162
-62
130
-30
148
-48
99
1
48
52
98
2
73
27
100
0
51
49
33
67
26
74
93
7
66
34
97
3
63
37
33
67
86
14
21
79
-358
458
0
0
34
66
19
81
228
-128
31
69
36
64
47
53
68
32
68
32

IOK

2.1.4

Beschrijving van de migraties

De laatste tien jaar is het aandeel van de migratoire groei fors gestegen . Het is dan
ook interessant om te weten vanwaar de mensen die in Arendonk komen wonen
afkomstig zijn en waarheen de mensen die Arendonk verlaten, verhuizen. Tabel 71
geeft een overzicht van de migratiebewegingen gedurende zes opeenvolgende jaren
(1993-1998) op het niveau van de arrondissementen.
Tabel 71: migraties op niveau van de arrondissementen in de periode 19931998
immigratie
abs jaarlijks
Turnhout

emigratie
abs jaarlijks

migratiesaldo
totaal jaarlijks

totaal
abs.

%

1.301

217

1.195

199

106

18

2.496

64%

123

21

133

22

-10

-2

256

7%

Leuven

44

7

21

4

23

4

65

2%

Hasselt

20

3

17

3

3

1

37

1%

Maaseik

17

3

21

4

-4

-1

38

1%

Antwerpen

Mechelen

18

3

16

3

2

0

34

1%

Buitenland

510

85

198

33

312

52

708

18%

2.030

338

1.873

312

157

26

3.903

100%

Totaal

Bron: Gemeentelijke cijfers (enkel de voornaamste arrondissementen worden weergegeven)

Ca. 64% van alle in- en uitgaande bewegingen gebeuren binnen het eigen arrondissement en resulteren in een netto-instroom van 18 personen per jaar. De migratiebewegingen van of naar de andere arrondissementen liggen aanzienlijk lager. Vanuit
de arrondissementen Leuven en Hasselt is er een lichte instroom terwijl richting
Antwerpen en Maaseik een lichte uitstroom plaatsvindt. De grootste instroom (nl. 52
personen/jaar) is echter afkomstig uit het buitenland. Vanuit de gemeentelijke administratie wordt gesignaleerd dat het hier hoofdzakelijk om Nederlanders gaat. Als
gevolg van deze buitenlandse inwijking zag de gemeente Arendonk haar aantal
inwoners van Nederlandse nationaliteit stijgen van 4% in 1994 tot meer dan 6% op 1
januari 2001. Zij vestigen zich vooral in de statistische sectoren ‘Watering-De Biezen’
en ‘Voorheide’ waar ze meer dan 20% van de bevolking uitmaken (Tabel 72). Deze
analyse wijst op een grote ‘Nederlandse’ vertegenwoordiging in de permanente
bewoning van de weekendverblijven aan Rode Del.
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Tabel 72: verdeling van de Nederlandse en totale bevolking op 1.1.2000
Statistische sector

Nederlanders

tot. bevolking

% Nederlanders

68

1747

3,9

Arendonk-dorp
Wampenberg – Pleintje

Verhuizen is een leeftijdsgebonden fenomeen. Ter illustratie kan verwezen worden
naar de studie van de Administratie Ruimtelijke Planning met betrekking tot de in- en
uitwijking in Vlaamse steden en gemeenten over de periode 1996-1998. De resultaten werden anno 2000 gepubliceerd door de GOM en worden in Tabel 73 weergegeven. Net zoals in andere gemeenten van de Noorderkempen verlaten ook vele jongeren (18-24j.) de gemeente Arendonk en trekken naar steden en grootsteden. Jonge gezinnen met kinderen daarentegen komen zich graag in Arendonk vestigen en
ook heel wat hoogbejaarden waarvan velen afkomstig uit Retie, vinden hun weg naar
het bejaardentehuis van Arendonk.

118

2211

5,3

Wippelberg - Asselbergen

36

1085

3,3

Berendonk – Huiskens

19

562

3,4

Broekkant

12

709

1,7

2

112

1,8

Watering - De Biezen

91

426

21,4

Reenheide - De lusthoven -

45

511

8,8

142

681

20,9

0

4

0,0

15

458

3,3

Leeftijd

Hoge Mauw (industriezone)

Voorheide
Onder d'eike - Grens - Roest
Schotelven

Tabel 73: migratiesaldi naar leeftijd en per 1.000 inwoners
18-24j.

25-34j.

35-54j.

55-74j.

>75j.

totaal

-18,2

8,1

6,1

5,4

5,2

4,1

Bergen

76

1162

6,5

Arendonk

Heikant

73

2121

3,4

Mol

4,9

3,1

2,8

-1,2

-5,2

2,1

0

7

0,0

Oud-Turnhout

-29,7

5,1

7,6

-3,1

5

0,9

Ravels

-13,7

6,7

11,2

9,7

2,9

5,9

-5,7

7,9

0,9

4,8

-19,4

1,9

Arr. Antwerpen

7,1

-2,8

-2,8

-2,1

-2,6

-1,7

Arr. Mechelen

6,6

6,8

2,3

1,3

2,3

3,7

Arr. Turnhout

0,9

4,3

3,6

1,7

2,5

3

Prov. Antwerpen

5,4

0,7

-0,2

-0,6

-0,7

0,5

3

2,2

0,6

0,4

0

1,2

Autostrade
Onbekend
Totaal

1
698

9
11805

11,1
5,9

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken per statistische sector

Figuur 3: Statistische sectoren met hoogste aandeel Nederlandse inwoners

Retie

Vlaanderen

Bron: GOM-info, augustus 2000 (de categorie 25-34j. zijn de jonge gezinnen: 25-34 jarigen + 0-9 jarigen)

2.2

Actuele bevolkingssamenstelling

2.2.1

Leeftijdsopbouw in vergelijking met de regio

sta.sec. Voorheide
Tabel 74 geeft de leeftijdsstructuur weer in absolute aantallen en percenten van de
totale bevolking op 1 januari 2000.

sta.sec. Watering - De Biezen

Arendonk is qua leeftijdsstructuur een typische buitengebiedgemeente van de Noorderkempen met relatief veel jongeren (25,5%) een beperkte middengroep (61,5%)
en een gemiddeld aandeel 65-plussers (13,3%). De meeste buurgemeenten, met
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uitzondering van het kleinstedelijk gebied Mol waar de bevolking gemiddeld ouder is,
kennen een gelijkaardige jonge leeftijdsopbouw.
Tabel 74: Leeftijdsopbouw op regionaal niveau anno 2000
<20j
abs.

20-64
%

abs.

>65j.
%

abs.

totaal
%

Arendonk

2.980

25

7.255

61

1.570

13

11.805

Mol

7.079

22

19.627

62

4.977

16

31.683

Oud – Turnhout

3.004

24

7.850

63

1.559

13

12.413

Ravels

3.351

26

7.938

61

1.810

14

13.099

Retie

2.399

25

6.133

63

1.201

12

9.733

216.116

23

549.936

59

166.051

18

932.103

Arr. Mechelen

69.311

23

182.420

60

53.939

18

305.670

Arr. Turnhout

95.687

24

252.588

62

57.924

14

406.199

381.114

23

984.944

60

277.914

17 1.643.972

1.369.264

23

3.577.171

60

993.816

17 5.940.251

Arr. Antwerpen

Prov. Antwerpen
Vlaanderen

Tegelijkertijd vermindert het aantal woningen dat vrijkomt na overlijden want het
aantal ouderen neemt niet alleen toe maar ze blijven ook langer zelfstandig wonen.
De vergrijzing zou op termijn ook zijn weerslag kunnen hebben op de bouwtechnische kwaliteit van het woningbestand omdat deze bevolkingsgroep minder aandacht
besteedt aan het onderhoud of de renovatie van de woning. Beide tendensen verhogen de vraag naar kleinere, aangepaste woongelegenheden.

2.4

Inkomensniveau binnen de gemeente

Tabel 76 toont de procentuele verdeling van de belastingsaangiften naar inkomensklasse evenals het gemiddeld en mediaaninkomen op verschillende tijdstippen.

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken

2.3

mers dat meer en meer jongeren starten als alleenstaande terwijl het aantal starters
vanuit ontbonden huishoudens blijft stijgen. In de tachtiger jaren werden door de
gemeentelijke diensten gemiddeld 12 echtscheidingen per jaar geregistreerd, in de
negentiger jaren is dit opgelopen tot 21 echtscheidingen per jaar. De demografische
daling van het aantal jongeren wordt als het ware teniet gedaan door een gewijzigde
sociologische context (gezinsverdunning). In de veronderstelling dat ieder huwelijk
en iedere echtscheiding zou gelijkgesteld worden met de vraag naar een bijkomende
woning, is de jaarlijkse vraag in de negentiger jaren (87) zelfs groter dan in de tachtiger jaren (82).

Ontgroening en vergrijzing

Tabel 76: evolutie en verdeling van het jaarlijks inkomen

Tussen 1981 en 2000 steeg het aandeel ouderen met 1,5%, de middengroep met
6% maar het aandeel jongeren daalde met 8%.
Tabel 75: evolutie van de leeftijdsopbouw in % van de totale bevolking

jaarlijks inkomen

Arendonk
1992
1998

Arr.Turn. Prov.Antw.
1998
1998

Vlaand
1998

-100.000

2%

2%

3%

3%

100 000 - <250 000

5%

4%

4%

4%

3%
4%

20%

18%

18%

19%

19%

Jaartal

1982

1992

2000

250 000 - <500 000

0 -19 j.

32,8%

26,2%

25,2%

500 000 - <700 000

24%

20%

20%

20%

19%

20 – 64 j.

55,3%

61,6%

61,5%

700 000 - <1 000 000

25%

26%

23%

21%

21%

> 65 j.

11,9%

12,2%

13,3%

1 000 000 en +

24%

31%

33%

33%

33%

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken

Gem. ink. per inw.

315

384

423

445

437

De ontgroening binnen de gemeente was vooral een fenomeen van de tachtiger
jaren (-8,6%). Sindsdien verloopt de ontgroening veel trager: slechts -1% in de negentiger jaren. Maar toch zullen de effecten hiervan, samen met de vergrijzing, zich
in de toekomst manifesteren in een verdere daling van de actieve bevolking.

Gem. ink. per aangifte

781

882

930

952

956

Naar wonen toe impliceert dit ook dat het aantal nieuwe vragers op de woningmarkt
weinig of niet zal wijzigen. Tegenover de daling van het aandeel jongeren staat im-

Tussen 1992 en 1998 steeg het gemiddeld inkomen per inwoner van 315.000 BEF
naar 384.000 BEF of een stijging van 22%. De provincie en het arrondissement
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mediaaninkomen
Totaal aantal aangiften

686

762

758

746

751

4.546

5.076

183.545

766.898

2.705.386

Bron: NIS Financiële Statistieken
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kenden over dezelfde periode een stijging van 21% en 24%. Ondanks deze toename
blijft het gemiddeld inkomen zeer laag in vergelijking met het arrondissementeel,
provinciaal en gewestelijk niveau. Het grote aandeel hogere inkomens (57% heeft
een inkomen > 700.000 BEF) trekt het mediaaninkomen sterk omhoog zodat het alle
andere niveau’s overstijgt.
In 1998 beschikte nog 23% van de bevolking over een inkomen onder de 500.000
BEF. Binnen deze inkomensklasse zullen voornamelijk de alleenstaanden en éénverdieners het in de toekomst moeilijker krijgen om een budgettair aangepaste woning te vinden.
De huisvestingsmaatschappijen hanteren momenteel bij de inschrijving van nieuwe
kandidaat huurders een inkomensgrens van 930.400 BEF voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met kinderen, te vermeerderen met 51.700 BEF per
persoon ten laste ( referentiejaar: inkomen 1998). Bij het toekennen van hypothecaire leningen worden de inkomensgrenzen nog verder opgetrokken tot 1.562.000 BEF
voor een gezin en 1.041.000 Bef voor een alleenstaande, te verhogen met 104.000
BEF per persoon ten laste. Gezien de hoogte van het mediaaninkomen (762.000
BEF) en het gemiddeld inkomen per huishouden (882.000 BEF) mag ervan uitgegaan worden dat een belangrijk gedeelte van de bevolking vragende partij is op de
sociale huur- en koopmarkt.

3

Ontwikkelingen in het woningbestand

De volgende beschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op cijfergegevens van de
Volks- en Woningtelling uitgevoerd door het NIS in 1991. Deze cijfers vormen de dag
van vandaag de meest recente bron van informatie maar moeten uiteraard met de
nodige omzichtigheid gehanteerd worden.

3.1

Aantallen

In de periode 1981-1991 steeg het aantal woningen te Arendonk met 460 eenheden
of 14%. Dit is een groeitempo dat 5% hoger ligt dan het Vlaams en provinciaal gemiddelde maar 3% lager dan het arrondissementeel gemiddelde. Ook in vergelijking
met de buurgemeenten is Arendonk een traag groeiende gemeente, enkel het kleinstedelijk gebied Mol groeit nog iets trager (12%).
Tabel 77: evolutie van het aantal particuliere woningen
1981

1991

verschil

Index

81-'91

81 – 91

Arendonk

3.315

3.775

460

114

Mol

9.760

10.927

1.167

112

Oud – Turnhout

3.196

3.840

644

120

Ravels
Retie

3.123
2.497

3.932
3.027

809
530

126
121

Arr. Antwerpen

351.303

372.129

20.826

106

Arr. Mechelen

102.668

111.150

8.482

108

Arr. Turnhout

114.533

133.606

19.073

117

Prov. Antwerpen

568.504

616.885

48.381

109

Vlaanderen

1.961.481

2.141.557

180.076

109

Bron: NIS Volks- en Woningtelling 1981 en 1991
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In Tabel 78 wordt het aantal woningen van een bepaalde ouderdomsklasse weergegeven per gemeente. Ter vergelijking wordt ook het aandeel per ouderdomsklasse
voor Vlaanderen en de arrondissementen weergegeven.

Opvallend voor Arendonk is het grote aandeel ééngezinswoningen in halfopen bebouwing (26,5%). Dit is op één na het hoogste percentage binnen het arrondissement. Ook ten aanzien van Vlaanderen en de provincie is dit aandeel zeer hoog. In
de directe regio (met uitzondering van Oud-Turnhout) is meestal veel minder halfopen bebouwing aanwezig. Ook het aandeel gesloten bebouwing (17,2%) is voor
een landelijke gemeente zeer hoog.

Tabel 78: aantallen en ouderdom van het woningbestand in 1991

Tabel 79: aard van de woningen

3.2

Ouderdom

< 1946

1946-1980

1981 1991

ééngezinswoningen

bouwjaar
onbekend
abs
%

open bebouwing

halfopen

appartementen
gesloten

abs

%

abs

%

abs

%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

abs.

762

20

2.232

59

545

14

236

6

Arendonk

1.907

51

1.001

27

648

17

219

6

1.782

16

6.778

62

1.446

13

921

8

Mol

5.723

52

2.285

21

1.447

13

1.462

13

Oud – Turnhout

464

12

2.507

65

617

16

252

7

Oud – Turnhout

2.066

54

887

23

654

17

231

6

Ravels

774

20

2.172

55

783

20

203

5

Ravels

2.708

69

616

16

351

9

244

6

Retie

411

14

1.893

63

539

18

184

6

Retie

2.313

76

350

12

209

7

155

5

Arr. Antwerpen

94.708

25

191.222

51

32.141

9

54.058

15

Arr. Antwerpen

60.602

16

39.369

11

99.013

27

172.925

46

Arr. Mechelen

30.548

27

56.237

51

11.266

10

13.099

12

Arr. Mechelen

36.433

33

21.642

19

34.166

31

18.898

17

Arr. Turnhout

22.163

17

79.727

60

20.321

15

11.395

9

Arr. Turnhout

73.799

55

22.629

17

20.988

16

16.102

12

Prov. Antwerpen

147.419

24

327.186

53

63.728

10

78.552

13

Prov. Antwerpen

170.834

28

83.640

14 154.117

25

207.925

34

Vlaanderen

559.043

26 1.113.510

52 230.790

11

238.214

11

Vlaanderen

732.290

34 388.077

18 560.167

26

457.183

21

Arendonk
Mol

Bron: NIS Volks- en Woningtelling 1991

Bron:NIS Volks- en Woningtelling 1991

Gezien de beperkte bouwactiviteit in de tachtiger jaren beschikt Arendonk anno 1991
slechts over 14% woningen gebouwd na 1981. Van de andere woningen werd 59%
gebouwd tussen 1946 en 1980 en zelfs 20% dateert van voor 1946. Deze 20% verdoezelt echter grote verschillen binnen de gemeente. In de sectoren Arendonk-dorp,
Berendonk-Huiskens en Voorheide dateert zelfs meer dan 28% van de woningen
van voor 1946.

3.3

Aard van de woningen

Anno 1991 bestaat het woningbestand voor 94% uit ééngezinswoningen en 6%
appartementen wat duidelijk het landelijk karakter van de gemeente illustreert. Een
hoog aandeel ééngezinswoningen is wel typisch voor de regio. In alle buurgemeenten met uitzondering van het kleinstedelijk gebied Mol, bestaat het woningbestand
voor meer dan 93% uit ééngezinswoningen.
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3.4

Comfort

Op Vlaams niveau daalde het aandeel woningen ‘zonder klein comfort’ tot 13,8% van
het woningbestand in 1991. Ook in Arendonk is het woningcomfort aanzienlijk verbeterd maar toch beschikt nog 8,5% van de woningen niet over de noodzakelijke basisuitrusting. In totaal is 29% van de woningen met hoogstens klein comfort uitgerust
en zou verdere comfortverbetering kunnen gestimuleerd worden. Niettegenstaande
het aandeel jonge woningen beperkt is (zie Tabel 78) beschikt Arendonk toch over
een behoorlijk aandeel goed uitgeruste woningen: meer dan de helft van de woningen (54, %) beschikt anno 1991 over groot comfort. In een gemiddelde Vlaamse
gemeente is dit slechts 42% en ook ten opzichte van het arrondissement (51%)
beschikt Arendonk over een behoorlijk uitgerust woningenbestand.

plangroep

GRS Arendonk

IV Analyses van de woningbehoeftestudie
3 Ontwikkelingen in het woningbestand

Tabel 80: comfort van de woningen
zonder klein
klein comfort*
comfort
abs.
%
abs.
%

Middelmatig
groot comfort***
comfort**
abs.
%
abs.
%

Arendonk

319

8

777

21

628

17

2.043

54

Mol

988

9

2.095

19

1.902

17

5.922

54

Oud - Turnhout

229

6

700

18

501

13

2.404

63

Ravels

330

8

961

24

552

14

2.085

53

Retie

260

9

590

19

395

13

1.778

59

Arr. Antwerpen

33.470

9

91.160

24

83.909

23

162.184

44

Arr. Mechelen

14.894

13

32.549

29

17.098

15

46.238

42

Arr. Turnhout

13.799

10

30.252

23

21.266

16

67.953

51

Prov. Antwerpen

62.163

10

153.961

25

122.273

20

276.375

45

296.211

14

577.129

27

352.375

16

901.352

42

Vlaanderen

Bron: NIS Volks – en Woningtelling 1991 (*): stromend water + wc met waterspoeling + badkamer/stortbad
(**): klein comfort + centrale verwarming (***): middelmatig comfort + keuken {min 4m²} + telefoon +
auto

3.5

In Tabel 81 wordt voor 1981 en 1991 het absoluut en procentueel aantal particuliere
woningen naar bewoningstitel weergegeven.
Tabel 81: evolutie van de huurbeheersvorm

Arendonk
Mol
Oud – Turnhout
Ravels
Retie
Arr. Antwerpen
Arr. Mechelen
Arr. Turnhout
Prov. Antwerpen
Vlaanderen

Ten opzichte van 1981 daalde het aandeel huurwoningen op alle niveaus. Deze
dalende trend manifesteert zich ook in Arendonk zelfs ondanks de forse stijging van
het absoluut aantal huurappartementen. In Arendonk worden er anno 1991 ongeveer
75% meer appartementen verhuurd dan in 1981 terwijl het aantal huurhuizen met
9% (= 54 eenheden) daalde. Kortom, ondanks het feit dat het totaal aantal huurwoningen (huizen +app.) met 460 eenheden steeg, liep het relatief aandeel met 2,5%
terug.
In verhouding tot het arrondissement Turnh. (76%;) en het Vlaams Gewest (68%)
beschikt Arendonk anno 1991 over een ruim aantal koopwoningen: 81,5% van het
totale woningbestand. Of anders geformuleerd in 1991 wordt 81% van de woningen
te Arendonk door de eigenaars zelf bewoond. Vooral huizen zijn in eigendom terwijl
appartementen vaker verhuurd worden.
Belangrijk is de vaststelling dat de koopbeheersvorm in de periode 1981-1991 een
stijgende trend vertoont vooral met betrekking tot de ééngezinswoningen en in mindere mate ook met betrekking tot appartementen.
Tabel 82: evolutie van de koopbeheersvorm

Beheersvorm

huurwoningen (1981)
eengezinshuis
appartement
abs.
%
abs.
%
592
18
73
2
1.764
18
764
8
572
18
91
3
560
18
28
1
325
13
71
3
38.061
11
127.411
36
22.822
22
11.096
11
20.563
18
8.196
7
81.446
14
146.703
26
375.794
19
295.789
15

In verhouding tot het arrondissement Turnhout (23%) en het Vlaamse Gewest (30%)
beschikt Arendonk anno 1991 over een beperkt aandeel huurwoningen nl. 17%. In
de praktijk betekent dit dat minder dan 1 woning op 5 een huurwoning is.

huurwoningen(1991)
ééngezinshuis
appartement
abs.
%
abs.
%
538
14
128
3
1.632
15
993
9
505
13
140
4
680
17
128
3
323
11
103
3
30.538
8 119.533 32
19.857
18
13.712 12
19.507
15
11.001
8
69.602
11 144.246 23
329.518
15 319.589 15

eigen woning (1981)
eigen woning (1991)
ééngezinshuis
appartement
ééngezinshuis
appartement
abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
%
78
2
79
2
Arendonk
2572
71
2987
89
70
4
71
4
Mol
6.824
397
7.754
450
78
1
80
2
Oud - Turnhout
2.488
43
3.070
88
80
1
76
3
Ravels
2.494
41
2.981
116
81
3
84
2
Retie
2.030
70
2.540
51
Arr. Antwerpen
137.035
39
47.299 13 166.596
45
51.326
14
Arr. Mechelen
62.069
60
4.744
5
71.616
64
5.056
5
Arr. Turnhout
81.728
71
3.794
3
96.994
73
4.961
4
Prov. Antwerpen
280.832
49
55.837 10 335.206
54
61.343
10
Vlaanderen
1.158.421
59
116.393
6 1.329.573
62 130.787
6
Bron:NIS Volks- en Woningtelling 1981 en 1991

Bron:NIS Volks- en Woningtelling 1981 en 1991
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3.6

Perceelsoppervlakte voor bewoning

De gemiddelde oppervlakte van een voor bewoning bebouwd perceel is tussen 1985
en 2000 gestegen van 676m² naar 840 m² of een toename met 24%. Deze stijging
houdt gelijke tred met de evolutie op arrondissementeel niveau. Opmerkelijk is de
evolutie tussen 1995 en 2000. Na een algemene perceelsvergroting in de periode
1985-1995 is de gemiddelde perceelsgrootte over de laatste vijf jaren voor het eerst
lichtjes gedaald van 846 m² naar 840m². Binnen de directe regio is Arendonk anno
2000 de gemeente met de kleinste gemiddelde perceelsopppervlakte.

4

Bouw-, verkavelings- en verkoopactiviteiten

4.1

Bouw- en verkavelingsvergunningen

Onderstaande tabel geeft de afgeleverde bouw- en verkavelingsvergunningen weer
voor de gemeente m.b.t. woningen.
Tabel 84. bouw- en verbouwingsvergunningen 1988 – 1998

Tabel 83: evolutie van de perceelsoppervlakten voor bewoning°

Arendonk
Mol
Oud-Turnhout
Ravels
Retie
Arr.Turnhout
Vlaanderen

perceelsoppervlakte in m²
1985
1995
676
846
714
813
895
1.105
1.081
1.256
1.005
1.138
725
878
546
620

2000
840
842
1.122
1.337
1.159
901
635

toename 1985-2000
abs.
%
164
24
128
18
227
25
256
24
153
15
176
24
89
16

Bron: De bebouwde oppervlakte in Vlaanderen, stativaria 18, augustus 1997 en NIS 2000
tementen, buildings, huizen, hoeven en bijgebouwen

° appar-

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Totaal

woningbouw
nieuwbouw
70
67
70
50
63
61
61
49
41
92
60
684

renovatie
10
13
15
14
18
12
24
9
21
15
25
176

verkavelingen
aantal kavels
46
8
32
8
14
19
119
15
41
7
7
316

Bron: Gemeentebestuur Arendonk

Deze cijfers tonen voor de laatste jaren een betrekkelijk grote bouwactiviteit. Gemiddeld werden er 78 bouwvergunningen per jaar afgeleverd en kwamen er 28 nieuwe
kavels per jaar bij. Nieuwbouw neemt het overgrote deel in van de bouwvergunningen (62 per jaar), het aantal renovaties is eerder beperkt (16 per jaar).

De bijwerking van de kadasters geeft voor de periode 1997 - 2000 een inzicht in
de geografische spreiding van de nieuwbouw: 30% van de nieuwbouw was
gelegen in de woongebieden, 23% in de woonlinten en 46% in de woonuitbreidingsgebieden. De grote bouwactiviteit in het woonuitbreidingsgebied hangt
echter samen met de recente grootschalige verkaveling in het woonuitbreidingsgebied Bosvelden.
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4.2

Realisatiegraden van verkavelingen

Tabel 85: evolutie van de verkoopprijzen voor bouwgronden

De realisatiegraad van verkavelingen ligt in de hele regio betrekkelijk hoog (bron:
woningbehoeftestudies andere gemeenten). In Arendonk werden alle goedgekeurde
verkavelingen geanalyseerd. Er werd onderzocht hoeveel kavels per verkaveling nog
steeds niet werden ingevuld. Op die manier werd de realisatiegraad per verkaveling
vastgesteld. Deze gegevens leveren een gemiddelde realisatiegraad op van 70%.

4.3

Evolutie van de verkoopprijzen voor bouwgronden

Tabel 85 geeft voor de verschillende administratieve niveaus de evolutie van het
aantal verkochte bouwgronden, de gemiddelde perceelsoppervlakte en de gemiddelde verkoopprijs per m².
Op alle administratieve niveaus wordt een daling van de verkopen van bouwgronden
vastgesteld. Een eerste daling doet zich voor na 1994 en een 2de na 1997. Tussen
1992 en 1999 vermindert de totale verkoop op Vlaams niveau met 35%. Binnen het
arrondissement Turnhout viel het aantal verkopen zelfs bijna terug op de helft van
1992.
Binnen het arrondissement stegen de grondprijzen met 133% nl. van 800 BEF/m² in
1992 tot 1.867 BEF/m² in 1999 (Vl.+87%). In Arendonk stegen de grondprijzen over
dezelfde periode met maar liefst 213% (van 819 BEF/m² naar 2.562 BEF/m²). Vooral
na 1995 gingen de prijzen fors stijgen. Waar vroeger de grondprijzen gemiddeld 30%
onder het Vlaams niveau lagen, is dit anno 1999 opgelopen tot een meerprijs t.o.v.
Vlaanderen van maar liefst 33%. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn onder andere
grondspeculatie, hogere rentevoeten en de aanwezigheid van kapitaalkrachtige
(vaak Nederlandse) kopers.
Een andere bron (studiebureau Stadim) maakt melding van beduidend hogere
grondprijzen. Zo zou een middelgroot perceel bouwgrond anno 1999 gemiddeld
3.090 BEF/m² kosten en anno 2000 reeds 3.501BEF/m².
Worden de NIS gegevens echter in verbinding gebracht met de inkomensgegevens
(gemiddeld inkomen per aangifte) dan kan volgende conclusie getrokken worden: in
1992 kostte een perceel bouwgrond van 6 are gemiddeld 491.000 BEF of ongeveer
63% van een jaarlijks gezinsinkomen terwijl 7 jaar later reeds 1,7 jaarinkomens nodig
zijn om hetzelfde perceel te verwerven.

aantal
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Gem.opp.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Prijs/m²
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
groei-index
1992=100

56
46
75
35
67
52
50
22

Arendonk
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%
0,1%

2.594
2.334
2.454
1.869
1.941
1.970
1.388
1.419

Arr.Turnh
10%
9%
10%
9%
9%
9%
8%
8%

7.068
6.872
6.474
4.929
4.899
4.888
4.060
3.859

Provincie
27%
27%
25%
23%
24%
23%
23%
23%

Vlaanderen
26.550 100%
25.540 100%
25.392 100%
21.222 100%
20.659 100%
21.136 100%
17.993 100%
17.145 100%

1.669
1.466
1.342
1.482
944
1.060
1.249
874

Arendonk
130
121
115
120
78
87
101
67

1.476
1.371
1.242
1.366
1.168
1.203
1.409
1.178

Arr.Turnh
115
114
107
111
97
99
114
91

1.417
1.216
1.170
1.254
1.139
1.148
1.302
1.253

Provincie
110
101
100
102
95
95
105
97

Vlaanderen
1.288
100
1.207
100
1.165
100
1.231
100
1.205
100
1.213
100
1.238
100
1.297
100

819
734
907
932
1.304
1.678
1.800
2.562

Arendonk
79
64
72
72
95
114
105
133

800
909
1.057
1.221
1.254
1.354
1.412
1.867

Arr.Turnh
77
80
84
95
91
92
83
97

1.099
1.266
1.418
1.534
1.575
1.754
1.899
2.190

Provincie
106
111
113
119
115
119
111
113

Vlaanderen
1.034
100
1.143
100
1.252
100
1.290
100
1.372
100
1.473
100
1.711
100
1.932
100

313

233

199

187

Bron: NIS Financiële Statistieken van de verkopen van onroerende goederen

4.4

Evolutie van de verkoopprijzen voor woningen

Tabel 86 geeft voor de verschillende administratieve niveaus de evolutie van het
aantal verkochte woningen (huizen en appartementen) evenals de gemiddelde verkoopprijs.
In tegenstelling tot het dalend aantal verkopen van bouwgronden, neemt de verkoop
van woningen op Vlaams niveau toe. Vooral de verkoop van appartementen zit sterk
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in de lift. Maar binnen het arrondissement Turnhout is zowel de verkoop van bouwgronden als van huizen teruggelopen.

Tabel 86: evolutie van de verkoopprijzen voor woningen

Tussen 1992 en 1999 steeg de gemiddelde prijs voor een huis te Arendonk met 70%
terwijl het aanbod fluctueerde over de jaren. Anno 1999 wordt voor een eigen woning
gemiddeld 3,86 miljoen betaald of 19% meer dan het Vlaams gemiddelde. Andere
bronnen ( Stadim) maken echter melding van aanzienlijk hogere huisprijzen: 5,50
miljoen BEF anno 1999.

huizen
aant.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
gem.prijs
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Appartement
aantal
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
gem.prijs
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

De verkoop van appartementen is eerder beperkt. De prijs die voor een appartement
betaald wordt, is zeer wisselend: in 1998 werden enkele zeer goedkope appartementen verkocht terwijl in 1999 de prijzen 15% boven het Vlaams niveau lagen.
Belangrijke conclusie is dat anno 1992 voor het verwerven van een eigen woning 2,9
maal een gemiddeld jaarlijks gezinsinkomen nodig is, maar anno 1999 is dit reeds
opgelopen tot 4,3 jaarinkomens.

Arendonk

Arr. Turnh.

Provincie

Vlaanderen

abs.
66
71
103
64
64
84
62
35

%
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

abs.
2.340
2.232
2.300
2.105
2.214
2.196
2.183
1.979

%
6
6
6
6
6
5
5
5

abs.
11.405
11.205
11.004
10.342
10.201
10.362
9.902
10.259

%
28
28
28
27
26
25
24
24

abs.
40.767
39.960
39.932
38.056
38.572
41.310
40.503
42.212

%
100
100
100
100
100
100
100
100

2.272
2.460
2.801
2.706
2.712
2.922
3.105
3.866

101
102
109
100
97
103
103
119

2.322
2.556
2.729
2.917
2.883
2.878
3.116
3.402

103
106
107
108
103
101
103
104

2.354
2.579
2.787
2.926
2.852
2.810
2.976
3.197

105
107
109
108
102
99
99
98

2.244
2.420
2.560
2.706
2.790
2.838
3.013
3.257

100
100
100
100
100
100
100
100

abs.
0
13
16
11
20
25
12
21

%
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

abs.
418
524
523
482
605
676
576
639

%
2
3
3
3
3
3
3
3

abs.
6.830
6.559
6.776
6.228
7.146
7.544
7.281
8.251

%
35
34
33
35
34
35
33
34

abs.
19.314
19.395
20.513
17.967
20.929
21.739
21.802
24.099

%
100
100
100
100
100
100
100
100

0
1.995
3.395
3.745
3.388
2.864
1.797
3.290

0
90
150
158
137
111
65
115

2.118
2.274
2.503
2.564
2.684
2.763
2.893
3.044

99
102
110
108
108
107
105
106

1.896
2.099
2.280
2.269
2.358
2.389
2.502
2.577

89
94
100
95
95
93
91
90

2.132
2.225
2.269
2.377
2.482
2.581
2.749
2.865

100
100
100
100
100
100
100
100

Bron: NIS: Financiële Statistieken van de verkopen van onroerende goederen
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Tabel 87: bevolkingsprognose 1992-2007

Analyse van de woningbehoefte

De demografische woningbehoefte wordt gedefinieerd als de behoefte aan bijkomende woningen vanuit het aantal bijkomende gezinnen vermeerderd met de frictieleegstand. Met frictieleegstand wordt bedoeld het aantal leegstaande woningen dat
nodig is om de woningmarkt naar behoren te laten functioneren. Deze frictieleegstand bedraagt voor het arrondissement Turnhout 2,5% van het aantal bijkomende
woningen. Teneinde het aantal bijkomende woningen te bepalen, berekent men het
aantal bijkomende gezinnen waarbij aangenomen wordt dat elk gezin in de toekomst
over een eigen woning zal kunnen beschikken.
De evolutie van het aantal gezinnen is afhankelijk van twee factoren: de demografische factor en de gezinsverdunningfactor. De demografische factor beschrijft op
basis van prognoses de evolutie van het aantal inwoners (=potentiële gezinshoofden) terwijl de gezinsverdunningfactor de evolutie van de gezinsgrootte weergeeft
als resultaat van het doortrekken van waargenomen sociologische en demografische
trends. Een combinatie van beide laat toe het aantal gezinnen in de toekomst te
ramen.

5.1.1

Bevolkingsprognose

De behoefte aan bijkomende woningen dient volgens de richtlijnen van het RSV
begroot te worden als een behoefte vanuit de gemeente zelf en niet als een behoefte
ten gevolge van een immigratietrend. De bevolkingsprognose is bijgevolg een gesloten prognose d.w.z. dat de berekening van het aantal inwoners gebeurt vanuit de
concrete bevolkingssamenstelling in 1992 op het niveau van de gemeente waarbij
aangenomen wordt dat het migratiesaldo over de jaren heen nul zal zijn. Tabel 87
geeft de resultaten van de bevolkingsprognose weer.
Tussen 1992 en 2007 zal de bevolking op natuurlijke wijze toenemen tot 11.918
personen. Dit wil zeggen dat de bevolking die anno 1992 in de gemeente aanwezig
was, nl. 11.201 inwoners, jaarlijks met ca. 48 eenheden zal aangroeien. Hierbij dient
opgemerkt dat het aantal vrouwen sterker zal toenemen (+7,2%) dan het aantal
mannen (+5,6%) en dat de groei trager zal verlopen naarmate de beschouwde periode verstrijkt.

1-jan
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Man
5.677
5.705
5.730
5.757
5.782
5.809
5.836
5.860
5.884
5.906
5.927
5.945
5.961
5.975
5.986
5.995

Vrouw
5.524
5.559
5.590
5.622
5.653
5.683
5.714
5.743
5.771
5.799
5.824
5.848
5.870
5.890
5.907
5.923

Totaal
11.201
11.264
11.320
11.379
11.435
11.492
11.549
11.603
11.655
11.705
11.751
11.793
11.831
11.864
11.893
11.918

Bron: gemeentelijke bevolkingscijfers op 1.1.1992 en eigen berekeningen

De vertraagde groei is vooral het gevolg van het dalend aantal inwoners tussen de
20 en 40jaar. Anno 1992 bedroeg hun aandeel in de bevolking nog 33% maar in
2007 zal dit aandeel teruggevallen zijn op 27% van de bevolking. Deze evolutie zal
ook invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de bevolking omdat net deze
groep instaat voor het nageslacht.
Tabel 88: bevolkingsprognose naar leeftijdscategorieën

1992
1997
2002
2007

<20j.
abs.
2.971
2.883
2.876
2.825

%
27
25
24
24

20-39j.
abs.
3.671
3.665
3.497
3.194

%
33
32
30
27

40-54j.
abs.
%
2.115 19
2.293 20
2.392 20
2.649 22

55-64j.
abs.
1.080
1.135
1.306
1.427

%
10
10
11
12

65j.+
abs.
1.364
1.516
1.681
1.823

Totaal
%
12
13
14
15

11.201
11.492
11.751
11.918

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken 1992 en eigen berekeningen

Anderzijds neemt het aantal aankomende ouderen (55-64j.) en 65-plussers over
dezelfde periode toe met 33%. De vergrijzing zal zich dan anno 2007 vertaald hebben in een aandeel van 15% van de totale bevolking of 3% meer dan in 1992.
Binnen de 65-plussers kunnen 2 groepen onderscheiden worden, de jongbejaarden
(65-75j.) en de hoogbejaarden (>75j.). Verwacht wordt dat het aantal hoogbejaarden
tussen 2001 en 2007 nog met 36% zal stijgen. Binnen deze groep zal anno 2007
ongeveer één persoon op vier ouder zijn dan 85 jaar, voor hen is volledig zelfstandig
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wonen meestal niet meer mogelijk en zou aangepaste woongelegenheid kunnen
voorzien worden.
Tabel 89: de vergrijzing in de toekomst

1992
1997
2002
2007

65-75j.
abs.
758
864
951
1.001

%
55,6
57,0
56,6
54,9

75-85j.
abs.
499
467
537
617

%
36,6
30,8
32,0
33,9

>85j.
abs.
107
184
193
205

Totaal
%
7,8
12,1
11,5
11,2

1.364
1.516
1.681
1.823

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken 1992 en eigen berekeningen

5.1.2

Gezinsprognose

Tijdens de laatste 10 jaar steeg het aantal gezinnen veel sneller dan de bevolking.
Als verklaring hiervoor kan verwezen worden naar een aantal recente demografische
en sociologische trends zoals het dalend aantal geboorten, het stijgend aantal alleenstaande ouderen, de verdere gezinsverdunning ten gevolge van echtscheidingen, etc.
Tabel 90: evolutie van het aantal inwoners, gezinnen en gezinsgrootte
1-jan
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Inwoners
11.000
11.127
11.203
11.370
11.366
11.366
11.484
11.578
11.597
11.741
11.805

100
101
102
103
103
103
104
105
105
107
107

gezinnen
3.771
3.827
3.875
3.957
3.995
4.049
4.114
4.182
4.261
4.321
4.373

100
101
103
105
106
107
109
111
113
115
116

gg
2,92
2,91
2,89
2,87
2,85
2,81
2,79
2,77
2,72
2,72
2,70

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken

Ook in Arendonk steeg het aantal gezinnen in de negentiger jaren veel sneller dan
het aantal inwoners resp. +16% en +7%. Hierdoor werd de gemiddelde gezinsgrootte aanzienlijk kleiner. In 1990 telde een gemiddeld gezin nog (11.000/3.775=) 2,92
leden, in 2000 is de gezinsgrootte teruggelopen tot 2,70 gezinsleden (zie Tabel 90).
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Via een gezinsprognose, die uitgaat van enkele hypotheses, kan het aantal gezinnen
in de toekomst geraamd worden. Hiervoor wordt de bevolkingsprognose (=raming
van het aantal personen naar leeftijd en geslacht) gecombineerd met de gezinscoëfficiënten (= de kans dat iemand van een bepaalde leeftijd en geslacht ook effectief
gezinshoofd is) waardoor een schatting van het aantal gezinnen in de toekomst
verkregen wordt.
Het RSV stelt voor om de gezinsprognose te baseren op de trends die waargenomen werden in de periode 1981-1991. Hierbij wordt aangenomen dat de gezinscoëfficiënten zullen evolueren zoals in het vorige decennium maar dat de aandelen jonge
mannelijke gezinshoofden op het niveau van 1991 blijven. Uit toetsing met de reële
gezinscoëfficiënten anno 2000, blijkt dat deze aannamen leiden tot een overschatting van het totaal aantal gezinshoofden in 2000. Volgens deze methode zouden er
anno 2000 4.497 gezinnen met een gemiddelde grootte van 2,63 leden in Arendonk
moeten wonen. In realiteit maakt het NIS echter melding van 4.373 gezinnen met
een gemiddelde gezinsgrootte van 2,70. De overschatting bedraagt ca. 3% van het
totaal aantal gezinnen en zou aanvaardbaar zijn indien ze homogeen gespreid was
over de geslachten en leeftijden. Dit is echter niet het geval. In de periode 1991-2000
evolueerden de gezinscoëfficiënten anders dan in de periode 1981-1991 omwille van
een andere maatschappelijke context maar ook door de migratie die leeftijdsgebonden is. In Tabel 91 wordt kort weergegeven hoe in de periode 1991-2000 het aantal
gezinnen en gezinstypes evolueerden.
Tabel 91: evolutie van het aantal gezinnen en gezinstypes in de periode 19912000
Arendonk

1991
1997
2000
% index abs.
% index
abs
%
85
100 3.520
84
108 5.324
85
15
100
662
16
112
973
15
100 4.182
109 6.297

GH

man
vrouw
totaal

abs.
3.252
592
3.844

Gtype

alleen
gezin

645
3.199

17
83

100
779
100 3.403

18,6
81,4

121 1.123
106 5.174

17,8
82,2

174
162

Alleen

man
vrouw
man
vrouw

268
377
2.984
215

8
64
92
36

100
364
100
415
100 3.156
100
247

10
63
90
37

136
565
110
558
106 4.759
115
415

11
57
89
43

211
148
159
193

Gezin

abs
164
164
164

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken
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– Het totaal aantal gezinnen stijgt met 14% maar in de periode 1981-1991 bedroeg
de stijging 16% wat deels reeds verklaart waarom er een overschatting ontstaat
bij het doortrekken van de trend 1981-1991.
– Het aantal vrouwelijke gezinshoofden stijgt dubbel zo snel (+24%) als de mannelijke gezinshoofden (+12%). Tussen 1981 en 1991 steeg het aantal vrouwelijke
gezinshoofden echter nog veel sneller (+57%), de mannelijke gezinshoofden
groeiden gelijkaardig snel (+10%).
– Het aantal alleenwonende gezinshoofden stijgt veel sneller (+39%) dan het aantal personen aan het hoofd van een gezin (+9%). In de periode 1981-1991 steeg
het aantal gezinnen gelijkaardig snel (+9%) maar het aantal alleenstaanden
groeide toen met maar liefst 67%.
– Steeds meer vrouwen staan, meestal na echtscheiding, aan het hoofd van een
gezin (+20%) terwijl steeds meer mannen een éénpersoonshuishouden voeren
(+58). Ook het aantal vrouwen dat beslist om zelfstandig te gaan wonen of dat na
echtscheiding terug alleen komt te staan is aanzienlijk toegenomen (+26%). In de
periode ‘81-‘91 deed zich een zelfde trend voor maar ook weer aan een hoger
tempo.
Tijdens de periodes 1981-1991 en 1991-2000 evolueren de huishoudens op gelijkaardige wijze maar aan andere snelheden zodat het doortrekken van de evolutie 8191 per geslacht en leeftijdsklasse niet overeenstemt met de gemeten waarden anno
2000. Voor het maken van prognoses voor de periode 2000-2007 lijkt het daarom
meer aangewezen te vertrekken van recentere trends en cijfers. De volgende aannamen worden gedaan:
– Het aantal jonge mannelijke gezinshoofden bereikt in de toekomst opnieuw het
niveau van 1991. Deze verwachting is gebaseerd op de hernieuwde economische bloei waardoor de mogelijkheden tot een vroegere zelfstandigheid van deze
groep weer toenemen.
– Voor de andere mannelijke leeftijdscategorieën en de vrouwelijke leeftijdscategorieën werd vastgesteld dat de gezinscoëfficiënten in de loop van de tijd zowel
kunnen toe- als afnemen. Daarom evolueren de gezinscoëfficiënten vanaf 2000
aan de gemiddelde snelheid van 2 voorafgaande observatieperiodes. Een eerste
periode betreft de jaren 1991-‘97, een tweede periode 1997-2000. In de eerste
periode neemt het totaal aantal gezinnen sneller toe dan in de tweede periode
vooral omdat het aandeel mannelijke gezinshoofden zich blijkt te stabiliseren.
Aangenomen wordt dat de evoluties in Hulshout op deze manier zullen doorgaan
tot in het jaar 2002 daarna zou er een zekere stabilisatie van de gezinstoestand
per leeftijdscategorie en geslacht optreden wat concreet vertaald werd door de
gezinscoëfficiënten voor de jaren na 2002 te bevriezen op het niveau van 2002.
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Deze hypotheses schetsen een eerder minimalistisch scenario zowel qua bevolking
(enkel de natuurlijke bevolking vanaf 1992) als evoluties (bevriezen op niveau 2002).
De resultaten worden weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 92: prognose de gezinnen en gezinsgrootte in de periode 1992-2007
Arendonk
1.1.1992
1.1.1993
1.1.1994
1.1.1995
1.1.1996
1.1.1997
1.1.1998
1.1.1999
1.1.2000
1.1.2001
1.1.2002
1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007

totale bevolking
inwoners
gezinnen
11.203
3.875
11.370
3.957
11.366
3.995
11.366
4.049
11.484
4.114
11.578
4.182
11.597
4.261
11.741
4.321
11.805
4.373

GG
2,89
2,87
2,85
2,81
2,79
2,77
2,72
2,72
2,70

natuurlijke bevolking
inwoners
gezinnen
11.203
3.875
11.264
3.920
11.320
3.979
11.379
4.054
11.435
4.096
11.492
4.151
11.549
4.243
11.603
4.270
11.655
4.317
11.705
4.408
11.751
4.500
11.793
4.539
11.831
4.576
11.864
4.612
11.893
4.646
11.918
4.679

GG
2,89
2,87
2,85
2,81
2,79
2,77
2,72
2,72
2,70
2,66
2,61
2,60
2,59
2,57
2,56
2,55

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken en eigen berekeningen

Over de periode 1992-2007 zal het aantal gezinnen op natuurlijke wijze toenemen
met (4.679 – 3.875=) 804 gezinnen. De behoefte aan bijkomende woongelegenheid
wordt bijgevolg begroot op 804 + 20 (2,5% frictie) = 824 wooneenheden. Anno 2000
zijn er in de gemeente echter 4.373 gezinnen aanwezig. Dit wil zeggen dat reeds
498 woongelegenheden werden opgericht en dat de resterende behoefte aan bijkomende woningen voor de natuurlijke bevolking in de periode 2000 - 2007
(824 - 498=) 326 wooneenheden bedraagt. De gemiddelde gezinsgrootte wordt
dan anno 2007 geraamd op 2,55 leden per gezin.

5.2

Prognose van de gezinstypes

Eerder werd reeds opgemerkt dat het aantal huishoudens veel sterker stijgt dan het
aantal inwoners. Uit Tabel 93 blijkt dat deze stijging hoofdzakelijk het gevolg is van
het groeiend aantal huishoudens bestaande uit één of twee personen. Het aantal
éénpersoonshuishoudens steeg met 44% en de tweepersoonshuishoudens met
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32%. Dit is grotendeels te verklaren vanuit het toenemend aantal echtscheidingen en
de verdere vergrijzing van de bevolking. Doordat het aantal gezinnen veel sneller
toeneemt dan de bevolking worden de gezinnen alsmaar kleiner. Anno 1990 bedroeg de gemiddelde gezinsgrootte nog 2,92 terwijl in het jaar 2000 een gezin nog
slechts 2,70 leden telt (zie Tabel 90).

Tabel 94: evolutie van de gezinstypes in functie van enkele leeftijdscategorieën

Voor de prognose van de gezinstypes wordt uitgegaan van een minimumhypothese
waarbij de aandelen gezinscoëfficiënten per leeftijdscategorie verondersteld worden
zich te stabiliseren op het niveau van 2000. Dit houdt in dat de toekomstige evoluties
qua gezinstype en gezinsverdunning enkel beschreven worden als het doorschuiven
van de gezinshoofden in functie van hun leeftijd en geslacht zoals beschreven in
Tabel 92. Onder deze voorwaarden zullen de gezinstypes er in de toekomst als volgt
uitzien.

79,5%

Tabel 93: evolutie van de gezinstypes in de periode 1990-2000
1-jan
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1990=100
%1990
%2000

1
624
627
658
682
721
742
753
780
854
862
897
144
16,5
20,5

aantal personen in huishouden
2
3
4
1.097
802
802
1.135
816
808
1.143
814
831
1.185
800
850
1.197
822
832
1.277
809
814
1.336
798
815
1.373
807
822
1.387
812
824
1.438
812
824
1.443
802
845
132
100
105
29,1
21,3
21,3
33,0
18,3
19,3

5
304
309
296
294
303
285
288
276
263
272
266
88
8,1
6,1

>5
142
132
133
129
120
122
124
124
121
120
120
85
3,8
2,7

totaal
3.771
3.827
3.875
3.957
3.995
4.049
4.114
4.182
4.261
4.328
4.373
116
100,0
100,0

2000
Alleen
%
Gezin
%
Totaal
%
2002
Alleen
%
Gezin
%
Totaal
%
2007
Alleen
%
Gezin
%
Totaal
%

<20j.

20-39j.

40-54j.

55-64j.

<65j.

totaal

3
0,3
0
0,0
3
0

203
22,6
1.149
33,1
1.352
31

155
17,3
1.178
33,9
1.333
30

123
13,7
574
16,5
697
16

413
46,0
575
16,5
988
23

897
100,0
3.476
100,0
4.373
100

20,5%

3
0,4
0
0,0
3
0

210
22,5
1.184
33,2
1.394
31

154
16,5
1.157
32,5
1.311
29

122
13,0
614
17,2
736
16

446
47,7
609
17,1
1.055
23

936
100,0
3.563
100,0
4.499
100

20,8%

3
0,3
0
0,0
3
0

190
19,2
1.067
28,9
1.257
27

171
17,3
1.289
34,9
1.460
31

138
14,0
661
17,9
800
17

487
49,2
671
18,2
1.158
25

990
100,0
3.688
100,0
4.678
100

21,2%

79,2%

78,8%

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken en eigen berekeningen

Bron: NIS Bevolkingsstatistieken en eigen berekeningen

Deze prognose vertrekt vanuit de natuurlijke bevolking anno 1992 en raamt het aantal natuurlijke gezinnen in 2007 op 4.678 eenheden. Het aantal alleenstaanden
neemt verder toe tot 990 of 21,2% van de huishoudens in 2007. Deze stijging is
praktisch volledig toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking en het langer
zelfstandig wonen waardoor het aantal 65-plussers aan het hoofd van een huishouden aanzienlijk toeneemt. Concreet betekent dit dat anno 2007 25% van de gezinnen een bejaard echtpaar zal zijn en ook bijna de helft (49%) van alle alleenstaanden zullen ouder zijn dan 65 jaar.

186

IOK

plangroep

GRS Arendonk

V Analyses van de deelnota handel en bedrijvigheid
1 Methodiek

V

1

ANALYSES VAN DE DEELNOTA HANDEL EN
BEDRIJVIGHEID
Methodiek

In de deelnota handel en bedrijvigheid wordt getracht een duidelijke visie te profileren voor de ruimtelijke ontwikkeling van de economische activiteiten in de gemeente
(tot 2007). Ruimtelijke inpassing en economische leefbaarheid staan hierbij voorop.
De sectoren handel en (non-agrarische) bedrijvigheid28 worden tezamen besproken
omdat ze als globaal pakket de woonfunctie in Arendonk ondersteunen. In het raam
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vooral een beleid uitgestippeld
voor de lokale economische activiteiten.
Uitgaande van een inventarisatie29 van de economische structuur binnen de gemeente wordt de ruimtebehoefte van lokale bedrijven nagegaan. Deze wordt geconfronteerd met het nog beschikbare aanbod aan vestigingslocaties. Bovenstaande
afweging dient te gebeuren binnen een globale ruimtelijke visie. De bestaanbaarheid
van zonevreemde economische activiteiten wordt eveneens getoetst aan voormelde
visie. In dit kader is op het ‘tweede spoor’ gewerkt aan een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven.

2

Begrippenkader

In dit deel worden een aantal beleidsmatige begrippen duidelijk gesteld op gemeentelijk niveau. Het betreft een typologering van een ‘lokale’ en ‘regionale’ economische activiteit en een definiëring van de begrippen ‘ruimtelijke draagkracht’, ‘goed
nabuurschap’ en ‘zonevreemde economische activiteit’. We beginnen echter met een
definitie van de begrippen ‘bedrijf’ en ‘handel’ zoals ze in de context van de deelnota
handel en bedrijvigheid worden gehanteerd.

2.1

Wat is een bedrijf?

De term ‘bedrijvigheid/bedrijf’ slaat in de deelnota op (semi-)industriële productiebedrijven en bouwbedrijven. Het begrip ‘semi-industrieel’ bedrijf vervangt hierin de term
‘ambachtelijk’ bedrijf, gezien de (gedeeltelijke of gehele) mechanisering van het
productieproces.
Diensten aan bedrijven met een belangrijke ruimtelijke impact (qua ruimtebeslag,
mobiliteitsgeneratie…) worden eveneens meegenomen. Typisch voorbeeld hiervan
zijn de transportbedrijven. Om dezelfde ruimtelijke redenen worden garages, distributiecomplexen en grootschalige groothandels beschouwd als economische activiteiten die, indien ze niet verweefbaar zijn met de woonfunctie, gelokaliseerd moeten
worden op een bedrijventerrein. Te grootschalige en/of te sterk mobiliteitsgenererende economische activiteiten zoals o.a. distributiecomplexen zullen evenwel doorverwezen worden naar regionale bedrijventerreinen in economische knooppunten en
stedelijke gebieden.
We benadrukken dat zuivere kleinhandel niet thuishoort op een bedrijventerrein,
maar dient verweven te worden in het woongebied.

2.2

28

De agrarische bedrijvigheid en toeristisch-recreatieve activiteiten wordt besproken in de respectieve deelnota’s landbouw en toerisme en recreatie.
29
Bij de ruimtelijk-economische analyse van de handel en bedrijvigheid in Arendonk werd o.a. gebruik gemaakt van een bedrijfsenquête.

GRS Arendonk

IOK

Wat verstaan we onder handel?

Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het
handelsregister te vermelden handelsactiviteiten bepaalt dat als kleinhandelsactiviteit
wordt beschouwd: "het wederverkopen op gewone wijze in eigen naam en voor
eigen rekening, van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder deze
goederen behandelingen te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk
zijn".
Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen:

plangroep
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– zuivere kleinhandel: bakker, slager, kruidenier-superette-supermarkt, dagbladhandel, wasserij, kapper, apotheek, frituur, andere detailhandel (voedingswaren,
kledij, elektronische apparaten, vrije tijdsbesteding, huisinrichting, …)

Op basis van bovenstaande wet komen we tot de tweeleding: buurtwinkel of kleinschalige kleinhandel (netto opp.<400m²) en grootwinkel of grootschalige kleinhandel
(netto opp.>400m²). Voor groothandel kan dezelfde indeling gemaakt worden.

– ondersteunende kleinhandel: bankfiliaal, café/taverne/restaurant, tankstation, …
Een aantal kleinhandelsactiviteiten hebben een grote ruimtebehoefte of een grote
vloerverkoopoppervlakte die inherent is aan de uitgeoefende activiteit. Denk hierbij
aan meubelbedrijven, autogarages, hobbycentra, tuinbouwcentra, verkoop van
bouwmaterialen, … Deze grootwinkels/groothandels trokken in het verleden zeer
vaak naar de rand van de kern en naar KMO-zones, omdat de rentabiliteit per m²
vloerverkoopoppervlakte te laag ligt om een vestiging in het duurdere stads- of
dorpscentrum te verantwoorden. Anderzijds noopt hun sterke autogerichtheid (door
de verkoop van volumineuze goederen) eveneens vaak tot een vestiging aan de
dorpsrand.
Verder worden in de wet betreffende de handelsvestigingen van 29 juni 1975, aangepast in het Koninklijk Besluit van 23 juni 1994, normen vastgelegd inzake de oppervlakte van handelsvestigingen.
Tabel 95: Toepassingsgebied van de wet betreffende de handelsvestigingen

2.3

Afweging lokaal / regionaal

Als gemeente in het buitengebied en als economisch knooppunt kan volgens het
RSV in Arendonk zowel ‘lokale’ als ‘regionale’ bedrijvigheid worden ontwikkeld. Dit
wil zeggen dat in Arendonk bijkomend lokaal en regionaal bedrijventerrein kan worden voorzien, indien de behoefte hiertoe wordt aangetoond. De ruimtebehoefte aan
lokaal bedrijventerrein zal worden geraamd op basis van de in Arendonk aanwezige
lokale bedrijvigheid. Eveneens zullen zoekzones tegen elkaar worden afgewogen.
Anderzijds is het op gemeentelijk niveau niet mogelijk om een volledige behoefteraming inzake regionaal bedrijventerrein te maken. Wel is in bijlage een aanzet tot
behoefteraming opgenomen. Met betrekking tot de regionale economische problematiek zullen ruimtelijke randvoorwaarden worden gesteld ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling/uitbreiding van een regionaal bedrijventerrein. De behoefteraming
en afbakening van een regionaal bedrijventerrein gebeurt op provinciaal niveau.
De vraag blijft uiteraard wat onder de begrippen ‘lokaal’ en ‘regionaal’ moet worden
verstaan en welke bedrijfstypes onder deze noemers thuis horen. In het RSV is het
begrip ‘lokaal’ gedefinieerd in termen van ‘lokaal verzorgend’, wat in hoofdzaak moet
gemeten worden op basis van de afzetmarkt of klantenzone. Dit lokaal verzorgend
karakter werd reeds door een aantal personen in vraag gesteld. De volgende kritiek
stelt het definiëren van ‘lokaal’ in termen van afzetmarkt of klantenzone in vraag.

De wet is van toepassing indien …

de bruto gebouwde oppervlakte (oppervlakte van het gebouw, muren inbegre- 600 m²
pen) meer is dan
de netto oppervlakte (oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk 400 m²
voor het publiek) meer is dan

Deze wet bepaald dat een ontwerp van een nieuw bouwwerk waarbij wordt voorzien
in de oprichting van één of meer kleinhandelsbedrijven met een bruto gebouwde
oppervlakte van meer dan 600 m² of met een netto verkoopoppervlakte van meer
dan 400 m², onderworpen zijn aan een machtiging verleend door het college van
burgemeester en schepenen30, na bindend advies van het sociaal-economisch comité voor de distributie. Het comité gaat op basis van bij KB vastgelegde criteria rekening houden met de ruimtelijke lokalisatie van het handelsapparaat, de verbruikersbelangen, de tewerkstelling en de weerslag op de bestaande handel en de ontwikke31
ling van de handelscentra .

“Het begrip ‘lokaal bedrijf’ in de betekenis van ‘lokaal verzorgend bedrijf’ en het begrip ‘lokaal bedrijventerrein’ als concentratiegebied van lokale bedrijven zoals ze in
het RSV worden gehanteerd zijn achterhaalde begrippen. Een lokaal verzorgend
bedrijf - in de vorm van een plaatselijk of dorpsgebonden drukkerij, schrijnwerkerij,
garage, wasserij, … - bestaat niet meer. Iedere bedrijvigheid heeft een grotere reikwijdte dan het plaatselijk dorp of de gemeente. In plaats van lokale en regionale
bedrijventerreinen moet men spreken van kleine(re) bedrijventerreinen bestemd voor
KMO en van gemengde grotere bedrijventerreinen, waar kleine én grote onderne32
mingen zich kunnen vestigen”.
33

Op basis van economische en ruimtelijke criteria (omzet, balanstotaal, werknemersaantal, klanten- en leverancierszone, personeelsrecrutering, ruimtebeslag,
30

Deze normen werden gewijzigd in het KB 23 juni 1994 en traden pas in werking vanaf 19 juli 1994 (publicatie in Belgisch Staatsblad). Voordien golden respectievelijk de normen: 1.000 m² en 750 m².
31
brochure “De wet op de handelsvestigingen”, uitgegeven door het ministerie van economische zaken,
1995, p 8.
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32

Uit "Het structuurplan Vlaanderen en het intermediair niveau in relatie tot het gemeentelijk niveau", Planologisch Nieuws, jg 16 nr. 1/1996, pag 69 door Bert Vanbelle, directeur bij de Intercommunale Leiedal, Kortrijk.
33
Een aantal van deze gegevens worden gefilterd uit de gehouden bedrijfsenquête.
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verkeers- en vervoersprofiel,…) kan echter een indicatieve tweeleding worden gemaakt tussen een ‘eerder lokaal’ en een ‘duidelijk regionaal’ bedrijf en zo ook met
betrekking tot bedrijventerreinen. Het komt erop neer dat een ‘eerder lokaal bedrijf’
grosso modo gelijk kan worden gesteld met een kleinschalige, laagdynamische KMO
met een ruimtelijke binding die zich beperkt tot de eigen gemeente en haar buurgemeenten. Een duidelijk regionaal bedrijf daarentegen is een naar economische
maatstaven ‘groot’ bedrijf met een groot ruimtebeslag, een hoge dynamiek en een
ruimtelijke binding die zich uitstrekt tot ver buiten de eigen gemeente en buurgemeenten.
In het onderstaande schema worden bovenstaande ruimtelijk-economische kenmerken verder uitgesplitst en gespecificeerd. Een bedrijf dat netjes voldoet aan alle in dit
schema gestelde criteria wordt gedefinieerd als ‘zuiver’ lokaal bedrijf. Dit bedrijfstype
komt nog steeds voor in de Kempen, zij het dan in geringe mate.
Tabel 96: wat is een ‘zuiver’ lokaal bedrijf?
1. kleinschalige

ruimtebeslag max. 5000m²
(gem. 2000 à 3000m²)

2. laagdynamische

34

beperkte vervoersdynamiek
overwegend VLAREM-klasse II en III

3. KMO

omzet ≤ 200 milj.
balanstotaal ≤ 100 milj.
personeelsbestand ≤ 50

4. met lokale binding
(= Arendonk + buurgemeenten)

lokale personeelsrecrutering
lokale klantenzone
lokale leverancierszone

wel bovenlokale/regionale problematiek gaat. Ook hier weegt het bovenste criterium
m.n. personeelrecruteringszone weer zwaarder door dan de onderste twee omdat
het een belangrijke maatstaf is bij de detectie van de socio-economische binding van
een bedrijf.
Bijvoorbeeld: het kunstofrecyclagebedrijf Ravago is op basis van de eerste drie criteria een duidelijk regionaal bedrijf. De personeelsrecrutering is dan weer uitgesproken
lokaal. Conclusie: we hebben hier te maken met een duidelijk regionaal bedrijf met
een uitgesproken lokale socio-economische binding. Een dergelijk bijzonder geval
wordt door het RSV ‘historisch gegroeid bedrijf’ genoemd.

2.4

Planologische toetsing in vier stappen

Richtlijnen die uitgaan van ‘de draagkracht van de ruimte’ en ‘goed nabuurschap’
kunnen via planologische toetsing geoperationaliseerd worden. Het is de bedoeling
om op die manier de bestaanbaarheid van bestaande economische activiteiten en de
toelaatbaarheid van nieuwe vestigingen na te gaan volgens dezelfde methodiek. We
beklemtonen dat de planologische toets steeds kadert binnen de beleidsvisie van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit wil zeggen dat de gehanteerde criteria bij de
planologische toets beïnvloed worden door de gewenste ruimtelijke structuur.
Bij de planologische toetsing wordt zowel uitgegaan van de ruimtelijke impact van de
economische activiteit in casu als van de ruimtelijke kenmerken van de omgeving.
Beide karakteristieken worden ten opzichte van elkaar afgewogen. Uit deze evaluatie
kan de mate van (on)verenigbaarheid van de economische activiteit met de omgeving worden nagegaan. Bijkomend wordt rekening gehouden met juridische, sociale
en/of economische elementen.
Concreet wordt een vierstappenmethode aangereikt om de verenigbaarheid van
economische activiteiten met de omgeving na te gaan, hetzij in een RUP zonevreemde handel en bedrijvigheid, hetzij als toetskader bij een vergunningsaanvraag.

en ‘eerder lokaal bedrijf’ voldoet aan het merendeel van de criteria waarbij de bovenste criteria in het bovenstaande schema zwaarder doorwegen dan de onderste. Zo
zijn de criteria 1 en 2 o.i. doorslaggevend bij het vastleggen van het ruimtelijk profiel
van een lokaal bedrijventerrein. Criterium 3 laat toe om het economische onderscheid tussen kleine/middelgrote en grote onderneming te maken. Het laatste criterium ‘lokale binding’ laat toe om in twijfelgevallen te bepalen of het om een lokale dan

34

Dit criterium moet nog verder becijferd worden. Uit de reeds gehouden bedrijfsenquêtes in verschillende
Kempische gemeenten filteren we voorlopig een richtinggevende transportdynamiek van een 20-tal zware
vrachtwagens per week.
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Vier-stappen-methode voor de planologische toetsing en classificatie van economische activiteiten

1
KWETSBARE OPEN RUIMTE
GEBIEDEN

STAP I

MINDER KWETSBARE OPEN
RUIMTE GEBIEDEN

WOONZONES IN DE OPEN
RUIMTE

HOOFDDORP, NEDERZETTINGEN EN KLEINHANDELSLINTEN

2

STAP II

STAP III *

1

1

0

3

2

1

3

3

2

4

4

3

geen nieuwe activiteiten (open ruimtebeleid)

STAP IV

LEGENDE

AFWEGING TEN OPZICHTE VAN ANDERE DAN RUIMTELIJKE ELEMENTEN

*

De aangegeven klasse is een bovengrens die kan worden verstrengd
Laagdynamische economische activiteit
Matigdynamische economische activiteit
Hoogdynamische economische activiteit
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Herlokaliseren

1

Uitdoven binnen bepaalde termijn

2

Bevriezen

3

Beperkte uitbreiding

4

Ruime uitbreiding
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– biologische waarderingskaart

2.4.1

Vier-stappen-methode

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

kwetsbare openruimtegebieden:

zwart

minder kwetsbare openruimtegebieden:

donkergrijs

woonzones in de open ruimte:

lichtgrijs

hoofddorp, nederzettingen en kleinhandelslinten:

wit

2.4.1.2 Stap II: dynamiserend effect van de economische activiteit
Uitgangspunt bij de beoordeling of specifieke economische activiteiten gecombineerd kunnen worden met de andere functies van het buitengebied, is de ruimtelijke
impact van een economische activiteit, die voortvloeit uit de aard, het type en de
omvang van de activiteiten zelf: er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog-,
matig en laagdynamische activiteiten.
Hoogdynamische economische activiteiten worden gekenmerkt door activiteiten die
door hun eigenheid een sterke dynamiek en veranderingen teweeg brengen in de
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur. In een omgeving met een specifieke bestemming, wordt het ruimtegebruik dus
in belangrijke mate door de economische activiteit beïnvloed of gewijzigd. Voor deze
economische activiteiten dienen strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden aangehouden te worden, om de essentiële kwaliteiten van het buitengebied te garanderen. De versnippering van de niet-bebouwde ruimte door bebouwing en economische activiteiten wordt zo voorkomen.
Laagdynamische economische activiteiten daarentegen betreffen activiteiten die
door hun eigenheid geen of een eerder beperkte verandering teweeg brengen in de
wijze van functioneren van de omliggende ruimtelijke en sociaal-economische structuur.

– monumenten en landschappen
– Europese richtlijnen
– plannen van aanleg - uitvoeringsplannen
– G.N.O.P.

Aan de basis voor deze opdeling liggen de gegevens uit de enquête, opmetingsplannen en databanken. Via vier criteria wordt de impact van de activiteit op de
omgeving nagegaan: ze verwijzen naar ruimtelijke en/of milieuhygiënische componenten van verschillende orde. Per deelaspect wordt nagegaan of de bewuste eco-

– mobiliteitsplan
– land- en natuurinrichtingsprojecten en ruilverkavelingen

GRS Arendonk

De eerste stap resulteert in een typering van de omgeving waarin de economische activiteit zich bevindt als zwart, grijs of wit:
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nomische activiteit een eerder grote of kleine ruimtelijke impact heeft. Uiteindelijk
resulteren de vier subtotaalscores samen in een totaalscore, die toelaat een opdeling te maken in hoog-, matig- of laagdynamische activiteit.

Uiterlijke verschijningsvorm van de economische activiteit
Schaal en compactheid:
De ruimtelijke impact van het gebouw kan afgeleid worden door het volume, het
aantal bouwlagen en de totale bouwhoogte te gaan vergelijken met de directe omgeving (straal +/- 250m).

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

Inplanting hoofdgebouw:

Aard van het ruimtegebruik:

Hagen, bomen, struiken, aarden wallen onttrekken een groot deel van het gebouw
aan het zicht en worden goed onderhouden, ze dragen bij tot een goede inpassing
van de economische activiteitsbebouwing in de omgeving. Bedrijven die hieraan
zorg besteden dienen beloond te worden voor hun inspanningen.

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

De plaats van het gebouw op het terrein en de afstand tov. de perceelsgrens van de
dichtstbijgelegen buren wordt onderzocht.
Fysische toestand en materiaalgebruik gebouwen:
Degelijk onderhoud en een aangepast materiaalkeuze van de gebouwen dragen bij
tot een meer aanvaardbare inpassing in de omgeving.
Groene buffers:

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

De tweede stap resulteert in een typering van de economische activiteitsactiviteiten
als hoog-, matig- of laagdynamisch:

Mobiliteit van de klanten:
De impact van de bezoekers/klanten op de directe omgeving wordt nagegaan aan
de hand van het aantal en type bewegingen er per dag plaatsvinden.

hoogdynamisch economische activiteit:
scoort op de 4 criteria vooral hoog(en/of matig)

Parkeercapaciteit:
Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op het terrein voorzien; zijn deze voldoende om
plaats te bieden aan 1) eigen wagenpark, 2) werknemers, 3) leveranciers,
4) klanten/bezoekers? De resultaten van de bovenliggende onderzoekspunten worden vergeleken met de effectief beschikbare parkeerplaatsen op het terrein: er
wordt gecheckt – bij een tekort - of er nog uitbreiding van deze parkeerplaatsen
mogelijk is op het terrein.
Bereikbaarheidsprofiel:
De afstanden tot haltes van openbaar vervoer: de mogelijkheid om de economische
activiteit via ‘zachte’ vervoersvormen te kunnen bereiken is zeker positief te waarderen. Anderzijds wordt de afstand tot de dichtstbijgelegen gewestweg nagegaan, wat
mee bepaalt of gemotoriseerd verkeer (belang voor vrachtverkeer) via hoofdwegen
de economische activiteit kan bereiken, of via kleinere (woon)straten moet manoeuvreren.
Fysische hinder en afval

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

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

Een activiteit die lawaai, stank, reuk of stof veroorzaakt, zal als hoog dynamiserend
beschouwd worden: voor de omgeving brengt de activiteit immers hinder voort. De
waarden zoals in Vlarem 1 en 2 opgesteld, zijn hierbij richtinggevend. ook de indeling in klassen kan hierbij gehanteerd worden: klasse 1 en 2 zijn eerder hoog dynamiserend, terwijl klasse 3 als eerder laag dynamiserend beschouwd kan worden.
De mate waarin een activiteit vaste of vloeibare afvalstoffen genereert en de mate
waarin dit afval als gevaarlijk wordt beschouwd (cf. Vlarem), zal het als hoog-, matig- dan wel laagdynamissch gecategoriseerd worden. Indien er binnen de economische activiteit echter, een actief afvalzuiverings- of recyclagebeleid gevoerd wordt,
heeft dit een duidelijk positief effect, vermits zo kleinere hoeveelheden en/of minder
afvalstoffen door het omliggende gebied vervoerd moeten worden.
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Confrontatie tss. planologische context en dynamiek van de economische
activiteit

vestiging, hoe meer dynamiek verondersteld wordt, cf. economische activiteit in
volle expansie,… Bovendien wisten deze economische activiteiten dat ze niet
thuishoorden op de vestigingsplaats.
Ontstaan van de economische activiteit:

LAAG

MATIG

HOOG

kwetsbare openruimtegebieden
ZWART

uitdoven binnen
bepaalde termijn

uitdoven binnen
bepaalde termijn

herlokaliseren

minder kwetsbare openruimtegebieden
DONKERGRIJS

beperkt uitbreiden

bevriezen

uitdoven

Juridische aspecten

woonzones in de open
ruimte
LICHTGRIJS

ruim uitbreiden

beperkt uitbreiden

bevriezen

Een ander belangrijk facet is de juridische context waarbinnen de economische
activiteit zich bevindt: voldoet de economische activiteit in kwestie aan alle wettelijke
verplichtingen? Welke elementen moeten nog in overeenstemming gebracht worden
met de van toepassing zijnde regelgeving?

Hoofddorp, nederzettingen
en kleinhandelslinten
WIT

ruim uitbreiden

ruim uitbreiden

beperkt uitbreiden

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

Graad zonevreemdheid:
ligt de volledige economische activiteit in een gewestplanzone waar de economische activiteitsfunctie niet thuishoort, of slechts een deel?

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

Goedgekeurde verkavelingen – B.P.A. ‘s:
ligt de economische activiteit binnen een goedgekeurde verkaveling?
Milieuvergunningen:
beschikt de economische activiteit over alle milieuvergunningen, die van toepassing
zijn op het type activiteit(en) van de economische activiteit? Zo neen, welke ontbreken?
Bouwvergunningen:
bezit de economische activiteit alle bouwvergunningen voor haar gebouwen? Welke
delen zijn niet vergund?

Historiek van de economische activiteit

Bouwmisdrijven:

Leeftijd van de vestiging:

werden er bouwmisdrijven geregistreerd? Zo ja, welke?

Hierbij worden enerzijds economische activiteiten bekeken die reeds bestonden op
dezelfde plaats voor de goedkeuring van het gewestplan: vermits ze toen in feite
zonevreemd gemaakt werden, kunnen ze nu niet bestraft worden. Anders is het
gesteld met economische activiteiten die later werden opgestart: hoe recenter de

194

IOK

plangroep

GRS Arendonk

V Analyses van de deelnota handel en bedrijvigheid
2 Begrippenkader

Socio-economische aspecten

hoogtechnologische apparatuur,… de effectieve verhuis van een economische activiteit beïnvloeden.

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

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

2.4.2

De toekomstperspectieven van de economische activiteit:
recente investeringen in machines, gebouwen en technologie, een groeiend klantenbestand, tewerkstellingsgroei, stijgende omzet,… zijn elementen die erop wijzen
dat het om een gezond economische activiteit gaat, dat naar alle waarschijnlijkheid
nog zal blijven groeien. Eventuele opvolging (bv. binnen de familie) kan ook hierbij
weer een indicator van continuïteit van bedrijvigheid zijn. Al deze elementen wijzen
erop dat de bedrijvigheid op deze plaats naar alle waarschijnlijkheid nog voor een
(zeer) lange periode aanwezig zal zijn.
Lokale binding met toeleverings- en afzetmarkt:
een economische activiteit dat een afhankelijk is van de directe omgeving is moeilijker te herlokaliseren dan een economische activiteit dat een eerder regionaal karakter heeft, en niet zo sterk verweven is met de directe omgeving. De sociaaleconomische link met de gemeente moet onderzocht worden.
Economische activiteitseconomische aspecten

2.4.2.1 Vijf klassen
Uiteindelijk dienen de voorgaande stappen te leiden naar een beleidsuitspraak over
de ontwikkelingsmogelijkheden van economische activiteiten. Hierbij dient de gemeente de toekomstperspectieven voor de economische activiteiten uit te werken,
zowel rekening houdend met de randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling als met de draagkracht van de ruimte en het functioneren van het aansluitende
buitengebied.
Om tot specifieke ontwikkelingsperspectieven te komen voor elk economische activiteit afzonderlijk, werden de vier vorige stappen doorlopen. Als sluitstuk hiervan
worden de individuele ontwikkelingsperspectieven voor elk economische activiteit in
een classificatie vastgelegd. Hiertoe dienen alle factoren, zowel kwantificeerbare als
niet-kwantificeerbare gegevens tot een duidelijke visie worden gecombineerd.
Klasse 0: Herlokalisatie

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

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

Klasse 2: Bevriezing

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

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

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

De activiteit kan blijven bestaan op de huidige locatie binnen strikte randvoorwaarden. Er is op geen enkele wijze een uitbreiding mogelijk. Aan het bestaande gebouwenpatrimonium kunnen instandhoudingwerken en beperkte verbouwingen zonder
volume-uitbreiding worden uitgevoerd.

2.5

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

Bij de definiëring van het begrip ‘zonevreemde economische activiteit’ gaan we uit
van de gegeven omschrijving van zonevreemde bedrijvigheid door het RSV:
‘Een gebouw, activiteit of functie kan pas dan als zonevreemd worden beschouwd,
wanneer zowel de juridische toets, met name het al dan niet overeenstemmen met
bestaande voorschriften, als de planologische toets, met name de
(on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies, duidelijk daartoe
besluiten.’
Wanneer is een economische activiteit dan zonevreemd? Indien aan volgende beide
voorwaarden voldaan is: de inplanting (zonering) van de economische activiteit is
niet conform met de stedenbouwkundige voorschriften van het geldende gewestplan
of gemeentelijk plan van aanleg én de activiteit (functie) is niet verenigbaar met de
onmiddellijke omgeving. De juridische component dient dus door een planologische
component te worden aangevuld bij de beoordeling van de zonevreemdheid van
een economische activiteit.
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Zo zijn ‘woongebieden’ ook bestemd voor ambacht, kleinbedrijf en handel ‘voor
zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd’ en ‘voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.’35 De planologische toetsingsmethode
hiertoe werd hiervoor besproken. Anderzijds kan een bedrijf dat juridisch gezien in
de juiste bestemmingszone zit, na planologische toetsing, als ruimtelijk zonevreemd
worden beschouwd.
In de kantlijn merken we op dat bovenstaande definitie een verruiming inhoudt van
het begrip ‘zonevreemd bedrijf’ zoals dat wordt gehanteerd in het sectoraal BPA
zonevreemde bedrijven.

3

Economische positionering van Arendonk in
de regio

Uitspraken over economische leefbaarheid van de gemeente vergen enig inzicht in
de economische positionering van Arendonk in termen van economische structuur
en dynamiek tegen de achtergrond van de ruimere omgeving: het gewest, de provincie, het arrondissement. Antwoorden op vragen omtrent de werkgelegenheid in
Arendonk en omtrent de aard van de bestaande bedrijvigheid zijn relevant voor
verdere uitspraken over de mogelijke economische evolutie van de gemeente en de
knelpunten en potenties die daarmee gepaard gaan.
Specifieke kenmerken van de economische bedrijvigheid in Arendonk kunnen worden scherp gesteld tegen de achtergrond van tendensen die zich aftekenen op het
niveau van de provincie Antwerpen.
– Een belangrijk deel van de Vlaamse economie is gevestigd in de provincie Antwerpen met een vrij sterke aanwezigheid van de industrie. Het aandeel van de
industrie inzake tewerkstelling ligt iets hoger in Antwerpen (33,1 %) dan in het
Vlaamse Gewest (32,9 %) en opmerkelijk hoger dan in België (27,4 %).
– Ondanks de sterke aanwezigheid van de industriële bedrijvigheid in de provincie
Antwerpen, is er in de periode 1981-1995 sprake van een algemene inkrimping
van de industriële tewerkstelling (-15 %). Deze daling is meer uitgesproken in
het arrondissement Antwerpen (-23 %) dan in het arrondissement Mechelen (-8
%). Het arrondissement Turnhout kent een status quo. Deze evolutie weerspiegelt zich echter niet in de gemeente Arendonk. In de periode 1982-1998 steeg
het aantal tewerkgestelden in de industriële sector van 471 tot 1.019 eenheden,
wat neerkomt op een stijging met 116,3 %. Ook in de bouwsector is er een stijging, zij het minder uitgesproken (+43,2 %). Deze erg specifieke evolutie voor
Arendonk hangt ongetwijfeld samen met de ontwikkeling van het industrieterrein
de Hoge Mauw. In dezelfde periode heeft Arendonk ook een stijging gekend van
het absoluut aantal werknemers in de tertiaire sector (+38,0 %), maar relatief
bekeken lag in 1998 het aandeel van de tewerkstelling in de tertiaire sector (27,1
%) nog gevoelig onder dat van de provincie Antwerpen (38,9 %). De gemeente
Arendonk behoort duidelijk nog tot het ‘industriële type’.

35

– De provincie Antwerpen kent een aantal lineaire economische concentraties. Op
Vlaams niveau is er onder meer de ruimtelijke bundel Albertkanaal-E313. Buiten
deze lineaire concentratie zijn er nog een aantal gemeenten, waaronder Arendonk, met een omvangrijke oppervlakte aan bedrijventerreinen waarop vooral
industriële bedrijven zijn gevestigd. Van 1984 tot 1992 zijn in het arrondissement

Art.5.1.0 K.B.28.12.1972

GRS Arendonk

IOK

plangroep

197

DEEL 4 BIJLAGEN

Turnhout vooral de KMO’s vragende partij geweest voor industriegronden, waardoor in dezelfde periode de gemiddeld verkochte oppervlakte per dossier een
dalende trend heeft gekend.36 Anderzijds wordt voor dezelfde periode in de
Kempense regio een t.o.v. Vlaanderen relatief sterkere concentratie van tewerkstelling vastgesteld in grotere industriële vestigingen.37
– In vergelijking met het Vlaamse Gewest (jaarlijkse groei: 2,6 %) kenmerkt de
provincie Antwerpen zich in de periode 1985 - 1995 door een tragere groei van
het bruto regionaal product38 die hoofdzakelijk is toe te schrijven aan het arrondissement Antwerpen (+ 1,9 %), Het arrondissement Mechelen en Turnhout scoren op dat vlak beter (resp. + 2,8 % en +3,4 %). De nominale groeivoet van het
bruto regionaal product vertoont in de periode 1980 -1990 een sterke variatie
van gemeente tot gemeente en een grote variatiebreedte tussen de hoogste en
de laagste groeier39. Van de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen behoort
Arendonk tot de sterkere groeiers in de periode 1980-1990. De hoogste gemiddelde nominale groeivoet van het BRP bedroeg 12,3 % en de laagste 2,8 %. Met
9,9 % plaatste Arendonk zich bij de top tien van de Antwerpse gemeenten. In
vergelijking met de periode 1974-1980 betekent dit een sprong voorwaarts van
de 25ste naar de 9de positie. Anno 1997 situeert Arendonk zich op de 29ste plaats
in de rangeschikking van de 70 gemeenten van de provincie Antwerpen, voor
wat betreft het bruto regionaal product40.
Als conclusie kan gesteld worden dat de economische bedrijvigheid in Arendonk
een lokale weerspiegeling is van de economische dynamiek die de Kempense regio
en meer bepaald het arrondissement Turnhout sinds het reconversiebeleid hebben
gekend.

4

Economisch Profiel

4.1

Sterke en zwakke sectoren in Arendonk m.b.t. tewerkstelling

De specialisatiecoëfficiënten zijn qua tewerkstelling een indicatie voor de sterke
aanwezigheid van bepaalde sectoren in Arendonk in vergelijking met het Vlaamse
Gewest. Een coëfficiënt groter dan één wijst op specialisatie. Twee sectoren scoren
zeer hoog in Arendonk: de houtsector en de sector ‘overige’, deze laatste omvat
onder meer de meubelindustrie. Ook de sectoren bouwmaterialen, metaalverwerking en de bouwsector scoren hoger dan 1. In deze sectoren ligt het relatief aandeel
in de tewerkstelling opmerkelijk hoger dan in het Vlaams Gewest. De overige sectoren vertonen tewerkstellingspercentages gelijk aan of lager dan deze van het
Vlaamse Gewest.

4.2

Grote bedrijven in Arendonk

De schaaldimensie van een bedrijf wordt bepaald aan de hand van drie criteria,
namelijk de omvang van het personeelsbestand, de omzet en het balanstotaal. In
het volgend schema worden de officieel gehanteerde criteria voor de drieledige
indeling samengevat.
Schema 1: categorisering van bedrijven naar grootte volgens de criteria: personeelsbestand; omzet en balanstotaal
Categorieën
ondernemingen

I.

II.

III.

Kleine ondernemingen

Middelgrote

Grote ondernemingen

ondernemingen

criteria

36

Van den Cruyce Ann & Vleugels Ilse, De economische reconversie in de Kempen, H.I.V.A., K.U.Leuven,
1995, p. 267.
37
Van den Cruyce Ann & Vleugels Ilse,o.c.,p. 304
38
Het bruto regionaal of bruto geografisch product is de som van de toegevoegde waarde voor één bepaalde regio. De som van het BRP over alle regio’s is gelijk aan het BNP.
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Omzet:
<= 0,5 milj. EUR
(Garages
<=0,62 milj. EUR)

Overige dan onder I
Personeelsbestand:
<= 50
Omzet excl. Btw:
<= 5 milj. EUR
Balanstotaal
<= 2,48 milj. EUR

Alle ondernemingen die
meer dan 1 criterium
geldig voor middelgrote
ondernemingen overschrijden;
en
elke
onderneming met meer
dan 100 werknemers

GRS Arendonk

V Analyses van de deelnota handel en bedrijvigheid
4 Economisch Profiel

In het bestand van de Nationale Bank ontbreekt heel wat informatie over de omzet
van (vooral) kleinere bedrijven. Slechts voor 35 van de 95 industriële bedrijven (inclusief de bouwsector) in het bestand is de omzet voor 2001 gekend. Een mogelijke
indirecte indicator voor de bedrijfsgrootte is de aard van het opgelegde schema van
de interne jaarrekening. Dit schema kan verkort zijn of volledig. Grote onderneming
zijn verplicht een volledig schema te gebruiken, voor KMO’s in een verkort schema
toegelaten. Voor alle 95 industriële bedrijven is de aard van het schema gekend: 80
bedrijven hebben een verkort schema, 15 bedrijven een volledig schema. Opvallend
is dat 11 bedrijven met een volledig schema op de Hoge Mauw zijn gevestigd.

bedrijven in het NBB bestand zijn gegevens beschikbaar omtrent het personeelsbestand (2001). Op een totaal van 1.307 werknemers nemen de grote bedrijven 607 of
46 % van de industriële tewerkstelling voor hun rekening. M.a.w. ook op het vlak
van tewerkstelling is de aanwezigheid van deze bedrijven voor Arendonk een belangrijk gegeven daar 9 van de 95 bedrijven (9,5 %) bijna de helft van de industriële
tewerkstelling creëren.
De volgende figuur geeft op basis van het personeelsbestand, omzet en balanstotaal41 weer in welke mate de bedrijven op de verschillende bedrijvenzones een lokale dan wel een regionale binding vertonen.

Van de 95 Arendonkse industriële bedrijven (inclusief bouw) waarover gegevens
beschikbaar zijn, zijn er 54 bedrijven (56,8 %) met een balanstotaal van maximaal
0,5 miljoen EUR, 26,3 % van de bedrijven heeft een balanstotaal van 0,5 tot en met
2,48 miljoen EUR, tenslotte noteren we voor 16 bedrijven (16,8 %) een balanstotaal
groter dan 2,48 miljoen EUR.
12 van de 15 bedrijven met een volledig schema behoren tot de bedrijven met een
balanstotaal van meer dan 2,48 miljoen EUR.
Bij nadere analyse blijkt dat 9 van deze 12 bedrijven in 2001 een omzet realiseerden
van meer dan 50 miljoen EUR. Volgens de officieel gehanteerde criteria kunnen dus
deze 9 Arendonkse bedrijven onder de categorie ‘grote bedrijven’ worden gerekend.
Het aantal grote bedrijven is niet gering voor een kleinere gemeente zoals Arendonk. Na de buurgemeente Dessel herbergt Arendonk het meeste aantal grote
bedrijven (omzet > 5 miljoen EUR; balanstotaal > 2,48 miljoen EUR) van alle buurgemeenten.
De 9 Arendonkse bedrijven hebben het grootste aandeel (35,78 %) in de gerealiseerde omzet (cijfers 2001) van de grote bedrijven in Arendonk en omgeving (buurgemeenten), gevolgd door Dessel (28,84 %). Deze cijfers indiceren alleszins de
bijzonder economische dynamiek in de gemeente Arendonk en verklaren de selectie
van deze gemeente als economisch knooppunt.
De omzet van deze 9 Arendonkse grote bedrijven varieerde in 2001 van 6,6 miljoen
EUR tot 201,6 miljoen EUR. De mediaan bedraagt 8,4 miljoen EUR. Vijf van de 9
bedrijven zijn bouwbedrijven met een omzet tussen 8,1 en 20,2 miljoen EUR. Van
de overige 4 bedrijven is er telkens één bedrijf uit de sectoren: houtsector, betonindustrie, de metaalverwerkende industrie en de recyclagenijverheid.
6 van deze grote bedrijven zijn op de Hoge Mauw gevestigd, 1 bedrijf op de Brulen,
1 bedrijf in de Leeuwerfstraat, 1 bedrijf in de Moerenstraat.
Het personeelsbestand als bijkomende variabele kan het profiel van de grote bedrijven vervolledigen. Ook inzake personeelsbestand scoren bedrijven met een hoge
omzet en een hoog balanstotaal opmerkelijk hogere waarden. Voor 72% van de
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Gebaseerd op de gegevens van de NBB, november 2001. De bedrijven op de betreffende industriezones
zijn geselecteerd aan de hand van een cartografische voorstelling van de NBB, aangevuld door de inventaris
‘bedrijven op bedrijventerreinen’, opgemaakt door de GOM Antwerpen (juli 2001).
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4.3

Bedrijvigheid op de Hoge Mauw

Uit het voorgaande blijkt onder meer dat een aantal belangrijke industriële bedrijven
op de Hoge Mauw zijn gevestigd. Volgens de NBB gegevens zijn 77 bedrijven op dit
terrein aanwezig. Van 76 bedrijven is de activiteit gekend. 41 % van de bedrijven
ressorteert onder de industriesector (inclusief bouwsector), 15 % van de bedrijven
zijn transportbedrijven. De overige bedrijven horen thuis onder diverse dienstensectoren (18 %), 26 % tenslotte valt hoofdzakelijk onder groothandel (17 op 20 bedrijven). Abstractie gemaakt van de transportsector heeft 44 % percent van de op de
Hoge Mauw aanwezige bedrijven een tertiaire activiteit. Wat de aanwezige groothandel ressorteren een tiental bedrijven onder subsectoren die als ‘complementair’
of ‘ondersteunend’ kunnen worden beschouwd t.o.v. sommige industriële activiteiten, zoals groothandel in chemische producten, in metalen en metaalertsen enz.
Voor enkele andere activiteiten geldt deze vaststelling niet: groothandel in voedings
- en genotsmiddelen of groothandel in zuivelproducten. Wat diensten betreft kan de
vraag gesteld of portefeuillemaatschappijen, handel in onroerende goederen, bedrijfsadviserende activiteiten niet eerder bij verweefbare activiteiten thuis horen.

Invulling van de bedrijvenzone:
industrie
bouw
garage
transport
handel
andere
grootte-orde van de tewerkstelling op de bedrijvenzone

0L/100R

De invulling van de bedrijvenzone Hoge Mauw, evenals van de overige bedrijvenzones, is in taartdiagrammen voorgesteld, op de kaart ‘Invulling van de bedrijvenzones, naar NACE-BEL sectoren’, pagina 16.

omvang bedrijvenzone
57L/43R 57 % lokale bedrijven / 43 %
regionale bedrijven (op basis
van omzet en balanstotaal)

Met het oog op de mogelijke ontwikkeling van een nieuw ‘industrieterrein’ moet er
hoe dan ook op gewezen worden dat dit begrip niet meer in dergelijke rekbare zin
kan worden gehanteerd. Volgens het RSV horen ruimtevragende groot- en kleinhandel in een aparte zone thuis en worden andere tertiaire activiteiten bij voorkeur
verweven in de woonzone. Maar hiermee belanden we bij de problematiek van de
fun)tioneel - ruimtelijke structuur.
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